RECULL DE PREMSA (04/03/2019 a 10/03/2019)

04/03/2019
Llibres relacionats:
L’enigma de l’Idzumo
Paraula de Mixa ressenya L'enigma de l'Idzumo
La booktuber Mixa ha publicat una ressenya a la seva pàgina web sobre L'enigma de
l'Idzumo, la quarta entrega de la col·lecció "La Colla del Segon Soterrani", de Josep M.
Ibarra.
Enllaç: https://paraulademixa.jimdo.com/2019/02/25/l-enigma-de-l-idzumo/

Les mares que ens han parit
Cazarabet entrevista Maria Rosa Ribas
El portal de difusió cultural Cazarabet entrevista Maria Rosa Ribas, autora de Les
mares que ens han parit.
Enllaç: http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/lesmares.htm

05/03/2019
Llibres relacionats:
Fem-nos escoltar!
TV Girona entrevista Eloi Camps
Eloi Camp va ser entrevistat al programa Té de Tot de Televisió de Girona per parlar de
la seva investigació sobre les ràdios ciutadanes d'impuls popular.
Enllaç: https://tvgirona.alacarta.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-01032019---part1?fbclid=IwAR1asqW24w9WTCUbUVf-q-60haiiCU6zeBjUufNJci2puBP8WI725GZBtDY

L’agitador de mons
El Diari de Girona entrevista Martí Rodríguez
Martí Rodríguez, autor de L'agitador de mons, va ser entrevistat per Albert Soler,
del Diari de Girona.
Enllaç: https://www.diaridegirona.cat/ultima-dia/2019/02/26/necessari-agitar-moncal-mica/964997.html

06/03/2019
Llibres relacionats:
Els secrets del planeta Mots
El Magazine d'El 9 Nou recomana Els secrets del planeta Mots
El Magazine la revista cultural mensual d'El 9 Nou recomana Els secrets del planeta
Mots, de Jordi Sedó, a la secció de llibres i crítica literària.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/Magazine_Els_secrets_del_planeta_Mots.pdf

Una democràcia cívica en temps autoritaris
Cazarabet entrevista Thomas S. Harrington
L'autor d'Una democràcia cívica en temps autoritaris, Thomas S. Harrington, parla de
l'assaig a l'entrevista feta per Cazarabet, el portal de difusió cultural aragonès.
Enllaç: http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/harrington.htm

07/03/2019
Llibres relacionats:
L’home que perseguia la veritat
Núvol es fa ressò de L'home que perseguia la veritat
Isidre Grau, autor de L'home que perseguia la veritat, parla de la novel·la en una
entrevista de Núvol, el diari digital de cultura.
Enllaç: https://www.nuvol.com/noticies/isidre-grau-no-hi-ha-veritats-uniques/

La segona mort de Lorenzo Contini
Punt 7 Ràdio Sant Celoni es fa ressò de La segona mort de Lorenzo Contini
Sílvia Romero comenta La segona mort de Lorenzo Contini, de Francesc Puigpelat, al
programa Cafís de Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Abans del comentari sobre la novel·la,
Romero fa un repàs de la trajectòria literària de Maria Rosa Nogué i llegeix un fragment
de la novel·la.
Enllaç: https://app.box.com/s/oju5g1ucf4exqpn4qmlm3kiqu4qbix5v

