RECULL DE PREMSA (26/11/2018 a 02/12/2018)

26/11/2018
Llibres relacionats:
El mar será...
El Diario Ideal es fa ressò d'El mar será...
Amb motiu de la presentació que es va fer a Granada de la novel·la El mar será..., el Diari
Ideal es fa ressò de l'obra i de la figura d'Antoni Benaiges, protagonista de la novel·la.
Enllaç: http://en-clase.ideal.es/2018/11/23/sebastian-gertrudix-y-sergi-benalpresentan-en-granada-el-mar-sera/

27/11/2018
Llibres relacionats:
Pedres blanques
El Magazín d'El 9 Nou es fa ressò de Pedres blanques
El 9 Nou publica un suplement, El Magazín, en el qual hi ha una apartat dedicat a la
literatura i novetats editorials. Pedres blanques, de Rosa Maria Prat, és una de les obres
destacades. La ressenya que s'hi publica és d'Anna Ruiz Mestres, crítica literària.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/El_Magazin_Pedres_blanques-8-8.pdf

27/11/2018
Llibres relacionats:
Gàngsters, ploma i vaudeville
Marta Pérez és convidada a Canal Blau
La Marta comença explicant d'on sorgeix la idea del poemari Gàngsters, ploma i
vaudeville i qui en són els protagonistes. Durant el programa, la poeta recita alguns
dels poemes que apareixen al llibre.
Enllaç:
http://podcast.canalblau.cat/#!/programs/quevolinlesparaules/canalblau_podcast_11
010

28/11/2018
Llibres relacionats:
Maria, guerra i pau
Maria, guerra i pau és notícia a El Punt Avui
David Castillo fa un apunt al diari sobre la novel·la de Josep de Moner, Maria, guerra i
pau. El periodista en destaca el contingut, que evoca el paisatge i els costums del
Pallars.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/El_Punt_Maria,_guerra_i_pau.pdf

El desert i altres palpitacions del nou segle
Caràcters publica una ressenya d'El desert i altres palpitacions del nou segle
La revista Caràcters publica una ressenya del llibre d'Enric Balaguer, El desert i altres
palpitacions del nou segle, en un dels seus darrers números. Aquest és un llibre en el
qual l'autor s'ofereix com a acompanyant d'un procés de reflexió que té a veure amb
qüestions humanes i que preocupen a tothom.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/El_desert_i_altres_palpitacions_Caracters.pdf

29/11/2018
Llibres relacionats:
Els secrets del planeta Mots
El Diari l'Ametlla destaca Els secrets del planeta Mots
El número de novembre de 2018 del Diari l'Ametlla es fa ressò del llibre de Jordi
Sedó, Els secrets del planeta Mots amb motiu de la presentació que es va fer al poble
el 20 de novembre.
Enllaç (pàgina 10): https://issuu.com/diariametlla/docs/ametlla_164web?embed_cta=read_more&embed_context=embed&embed_domain=www.ametlla
.cat&embed_id=3986545%252525252F65051232

30/11/2018
Llibres relacionats:
Maria, guerra i pau
Ràdio Seu es fa ressò de Maria, guerra i pau
Ràdio Seu va entrevistar Josep de Moner amb motiu de la presentació de Maria, guerra
i pau que es va fer a la Seu d'Urgell.
Enllaços: http://www.radioseu.cat/noticies/josep-de-moner-presenta-a-la-seu-elllibre-maria-guerra-i-pau
http://www.alacarta.radioseu.cat/#!/programs/entrevistadeldia/radioseu_podcast_43
98

Ensenya’m la llengua
Ràdio Mataró entrevista Toni Beltran
Toni Beltran va ser convidat al programa El mirador de Mataró Ràdio per explicar i
presentar el llibre Ensenya'm la llengua, que es va presentar a la ciutat el passat 22 de
novembre.

Enllaç (a partir del minut 54): https://www.ivoox.com/2018-11-22-el-mirador-1a-horaaudios-mp3_rf_30265954_1.html

Amapola negra
Amapola negra és notícia a Tiempo de Juego
El programa d'esports Tiempo de Juego de cadena COPE es fa ressò de la
tetralogia Amapola negra, de Francisco Melero.
Enllaç:
http://terracel.cat/docs_noticies/Amapola_Negra_en_Tiempo_de_Juego_11_112018.
mp3

Carme Ballester: compromís, resistència i solitud
ETV convida Oriol Dueñas
Amb motiu de la publicació de Carme Ballester: compromís, resistència i solitud, Oriol
Dueñas és entrevistat al programa La clau de la nostra història, d'ETV.
L'entrevista es planteja des d'una perspectiva feminista i d'interès per una figura com
la de Carme Ballester, la segona esposa de Lluís Companys, amb qui no compartia del
tot la seva ideologia política i que va viure a l'exili i va passar desapercebuda.
Enllaç: http://etv.alacarta.cat/la-clau-de-la-nostra-historia/capitol/carme-ballestercompromis-resistencia-i-solitud

