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El llibre“Barcelona, veus i mirades”, del terrassenc
Robert Cabeza, proposa un recorregut pels racons
de la capital catalana, com ara el Monestir de Pe-
dralbes, la plaça del Rei, la Casa de les Punxes, la
Torre Agbar o el Tramvia Blau, a traves d’un con-
junt de dibuixos, aquarel·les, cal·ligrafies i transfe-
rències Polaroid. Aquestes obres, amb un total de
67 il·lustracions, van acompanyades amb textos
del sociòleg terrassenc Salvador Cardús i el perio-
dista barcelonès Lluís Permanyer. El llibre està pro-
duït per Finques Vidal Gomà i editat per l’Editori-
al Lunwerg. A més, les il·lustracions originals es po-
den visitar a la Sala Ciutat de l’Ajuntament de Bar-
celona fins al proper 30 de maig. Posteriorment, la
mostra es traslladarà al Centro Cultural Blanquer-
na de Madrid. “Barcelona, veus i mirades” es pot
trobar en català i castellà. Autodidacta en les disci-
plines del dibuix, la pintura i la cal·ligrafia, Robert
Cabeza ha realitzat nombroses exposicions indivi-
duals i col·lectives a Terrassa, Barcelona, Tolosa de
Llenguadoc, Ciutadella de Menorca i altres indrets
de l’Estat espanyol. Ha aconseguit diversos premis
en certàmens internacionals de cal·ligrafia. Edito-
rial: Lunwerg. Pàgines: 132. Preu: 34,50 euros.
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FRANÇA 1939. LA CULTURA
CATALANA EXILIADA
La terrassenca Marta Pessarrodona res-
segueix amb aquest assaig apassio-
nant, fruit de quatre anys d’investiga-
ció, l’èxode de les institucions i les per-
sones, així com la seva estada forçada
al país veí o l’embarcament cap a Amè-
rica, una vegada finalitzada la Guerra
Civil. Editorial: Ara Llibres. Pàgines: 368.
Preu: 21,95 €

LA PIEL GRUESA
La segona obra del terrassenc Raúl Por-
tero, després de “La vida que soñamos”,
és un retrat de la generació que ara té
entre 20 i 35 anys. El llibre narra tres
dies a la vida d’Aarón, un jove de 28
anys a qui la mort del seu pare, el qual
mai va acceptar la seva homosexuali-
tat, el portarà a reaccionar per canviar
la seva vida. Editorial: Egales. Pàgines:
126. Preu: 17,95 €

DEU VIATGES
AL COR DEL MÓN
En un sentit estricte,
aquest llibre del egarenc
Santiago Riera i Tuèbols
no és una guia, ni un re-
lat de viatges, ni un ma-
nual d’història, encara
que participi dels tres gè-
neres. És la mirada d’un
enamorat d’Europa a les
seves principals àgores
per preguntar-se què és
i cap a on va el vell con-
tinent. L’obra es divideix
en deu capítols i cada un
d’ells està dedicat a una
plaça. Editorial: L’Albí.
Pàg.: 240. Preu: 19,90 €

CADA MAÑANA ES ABRIL
Òpera prima de Silvia Ge-
lices, correctora, redacto-
ra i documentalista de Di-
ari de Terrassa. A “Cada
mañana es abril”, l’escrip-
tora reflexiona, amb una
història intimista prota-
gonitzada per una infer-
mera que atén malalts
terminals, sobre el dolor
de la pèrdua, la solitud
per l’absència, la fragili-
tat, la dignitat, el miste-
ri, l’amor, la passió... la
lluita, en definitiva, per
trobar el veritable sentit
de la vida. Editorial: Cála-
mo. Pàg.: 204. Preu: 15 €

VISCA LA REPÚBLICA! JOAQUIM VENTALLÓ, PERIODISTA,
POLÍTIC, POETA I TRADUCTOR
L’historiador Pau Vinyes rescata de l’oblit la figura del terras-
senc Joaquim Ventalló i Vergés, un testimoni clau del segle XX.
La seva llarga trajectòria en el camp del periodisme –va diri-
gir els diaris” L’Opinió” i “La Rambla”– i la seva dilatada pet-
jada en el món polític dels anys trenta -va ser membre funda-
dor de ERC– el van convertir, sens dubte, en un dels homes des-
tacats del catalanisme republicà. Així doncs, aquest llibre om-
ple un buit important de la historiografia catalana. Editorial:
Duxelm i Fundació Josep Irla. Pàgines: 220. Preu: 20 €

SÀTIRES, CUPLETS I ACUDITS EN
TEMPS D’ELECCIONS. POLÍTICA I
CACIQUISME A TERRASSA (1917-1923)
L’historiador i professor terrassenc Jo-
sep Puy ha dut a terme, amb l’assesso-
rament de Rafael Comas, un recull de
cuplets i romanços anònims a la Ter-
rassa dels anys 20 de tipus polític con-
tra la figura d’Alfons Sala aprofitant els
grans dos temes del moment: la cor-
rupció electoral i el debat sobre l’auto-
nomia de Catalunya. Amb pròleg de
l’historiador Lluís Casas, una de les no-
vetats del llibre és que totes les sàtires,
cuplets i acudits van acompanyats d’un
comentari. Una obra, en definitiva, ba-
sada en la ironia i el sarcasme del mo-
ment. Editorial: Fundació Torre del Pa-
lau. Pàgines: 184. Preu: 19 €

SANT JORDI, PATRÓ DE CATALUNYA
L’editorial terrassenca Rafael Dalmau
Editor presenta “Sant Jordi, Patró de Ca-
talunya” (120 pàgines i 12 €), obra pòs-
tuma de Pere Anguera que forma part
d’una col·lecció sobre la creació dels
símbols nacionals de Catalunya feta
per aquest mateix autor i de la qual
també en formen part “Les quatre bar-
res, de bandera històrica a senyera na-
cional” (219 pàg. i 16 €); “Els Segadors,
com es crea un himne” (136 pàg. i 14 €)
i “La nacionalització de la sardana” (155
pàg. i 14 €). Una col·lecció imprescindi-
ble per a conèixer els fonaments histò-
rics de les senyes d’identitat de la na-
ció catalana. Edit.: Rafael Dalmau.

L’obra més completa
de les Esglésies de Sant Pere
“Ecclesiae Egarenses, les esglésies de Sant Pere deTerrassa” posa
al dia tots els coneixements del monument i es converteix en
la primera publicació que abarca pràcticament tot el seu con-
tingut. Escrit per Domènech Ferran, director del Museu deTer-
rassa, que és l’autor del textos, iTeresa Llordés, autora de les fo-
tografies, es tracta de la monografia més extensa, completa i
il·lustrada publicada fins ara. Incorpora les darreres novetats i
aportacions històriques resultat de les recerques arqueològi-
ques i dels nous treballs científics i de restauració d’aquests dar-
rers anys. L’autor ha fet un treball de caràcter divulgatiu, però
amb rigor científic, que comprèn totes les etapes a partir de les
empremtes arqueològiques, arquitectòniques i artístiques con-
servades i trobades al llarg dels segles. L’obra és un compendi
d’art, d’història i de cultura que ofereix una interpretació molt
ajustada sobre l’extraordinària realitat i evolució d’aquest com-
plex. La qualitat dels textos, de la il·lustració i de l’edició fan del
llibre un document únic per a conèixer, aprendre i gaudir
d’aquest monument excepcional. Edit.: Caixa Terrassa i Lun-
werg Editores. Pàgs.: 285. Preu: 59,50 euros.

Un recorregut artístic pels racons de Barcelona

EL GENIAL ONCLE
ANASTASI
Nova incursió del músic
terrassenc Miquel Puja-
dó en la novel·la infantil
amb l’obra “El genial on-
cle Anastasi”. El protago-
nista és un científic vo-
cacional, despistat i una
mica boig els invents del
qual sempre acaben en
desastre. Amb un d’ells
ensorra la seva casa i se’n
va a viure a casa del seu
germà. Invents i humor
infantil conformen la
nova proposta de Puja-
dó. Editorial: Barcanova.
Pàgines: 176. Preu: 8 €


