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EL RACÓ LLETRAT

La impremta mallorquina
Un assaig tracta sobre la supervivència dels impressors
mallorquins davant les pressions polítiques i religioses
Text: Raphel Pherrer

La maleta mexicana
4.500 imatges de Robert Capa,
Gerda Taro i David Chim Seymour
durant la Guerra Civil, recuperades
70 anys després a Ciutat de
Mèxic.•

PALMA Los orígenes de la imprenta
en Mallorca, de Miquela Forteza
Oliver (Lleonard Muntaner Editor,
2011), està just a punt d’arribar als
prestatges de les llibreries i per
això Llibres Mallorca la destaca
com a “rabiosa” novetat de gran interès, ja que es tracta d’una obra

precisa, acuradíssima, amb dades
imprescindibles a l’hora d’encarar
un dels temes més apassionants
d’aquest segle –dins el context de la
història contemporània de la cultura illenca–, com és ara la cronologia
i la interpretació de les vicissituds
que passaren els primers impressors mallorquins per sobreviure a
les adversitats de certes decisions

polítiques, a les disputes religioses
i a un entremaliat panorama jurídic. Noms com el de Bartomeu Caldentey, Fernando Cansoles, Gabriel Guasp i Nicolau Calafat hi apareixen com a precursors d’un gremi
que quasi sempre ha hagut de lluitar contra poders fàctics i adversitats comercials per consolidar la
seva imprescindible tasca.•

Ombres en la nit
Ferran Torrent s’endinsa en una
història d’espionatge a Europa en
una novel·la d’acció que incorpora
tot un seguit de reflexions.•

Agustí Centelles
I la festa va continuar
En una pensió alemanya
Katherine Mansfield conta històries de la incomunicació, sobretot
entre homes i dones, però també
entre classes socials i entre països.•

Alan Riding recrea la vida cultural i
diferents línies de pensament a
París en el temps dels nazis.•

Narrativa

Assaig

• JaumeCabré
Joconfesso
Una novela sobre el mal, el
sentiment de culpa i la violenta història d’Europa.
Proa

Photobolsillo divulga fotografies
d’episodis de la Guerra Civil espanyola del fotògraf català Agustí
Centelles, que acompanyà l’Exèrcit
de la República per Aragó i
Catalunya.•

Los orígenes de la
imprenta en Mallorca
Història dels primers impressors
de l’Illa, una tasca que es barreja
amb decisions polítiques,
disputes religioses i legalitats.•

Els Top5

Els cossos oblidats
Salvador Iborra mostra una poesia
ferma que el consolida com un
dels poetes joves més singulars.•

Castellà

Crisi

• Autorsdiversos

• MercedesCabrera

• ArcadiOliveres

LaSerradeTramuntana,
naturaicultura

JuanMarch(1880-1962)

Aturemlacrisi

Dades biogràfiques al voltant
del banquer mallorquí que
contribuí al finançament de
la Guerra Civil.
Marcial Pons

Interpretació de la crisi del sistema capitalista financer, la
crisi permanent del tercer
món.
Angle Editorial

Recorregut per diversos punts
d’interès de la Serra.
Editorial Moll

Qui destaca

•• HarukiMurakami

•• ManelSuárezSalvà

1Q84.Llibre3

La presódeCanMir

•• HarukiMurakami

•• FrancescSenuy

La història d’uns personatges
que lluiten per reescriure el
passat amb objectius diametralment oposats dels del clàssic de George Orwell.
Empúries

Lleonard Muntaner Editor

1Q84.Libro3

Elsplatstrencats

Tusquets Editores

Les veritables causes de la
crisi; troba els culpables i denuncia les males pràctiques.
La Magrana

••• GasparValero

Guiadelpaisatgecultural
delaSerradeTramuntana

••• BaltasarPocel

L’ample ventall de valors continguts a la zona.
Lleonard Muntaner Editor

Segregació de la minoria
xueta.
Miquel Font Editor

••• XavierRoig

•••• PaulPreston

•••• JavierMarías

La Campana

L’holocaustespanyol

Losenamoramientos

•••• HiromiKawakami

Editorial Base

Alfaguara

Elcelésblau,laterraés
blanca

•••••Autorsdiversos

Francesc de Borja Moll

••••• MaríadelPilar

Pagès

Quaderns Crema

Cuinamallorquinadecasa
desenyor

Clau/MarianoGistaínt
Aguaycielo

••••• RamonFolch

••••• JosepJoanRoselló

127 receptes, quasi totes de rebosteria i pastisseria de Mallorca.
Miquel Font Editor

L’obra del filòleg i editor Gramàtica
catalana referida a les Illes Balears, amb
primera edició del juliol de 1968 i
reeditada per catorzena vegada el 2008,
és un degoteig constant de vendes.•

••• CarmeRiera

Loschuetasmallorquines

Dinseldarrerblau
Labutxaca

Cuní
CartesdesdeCaubet
Lleonard Muntaner Editor

La dictadura de la
incompetència
•••• JoséBover

Elmónnoésunnegoci

Una passió més enllà de les
convencions de l’època, a la
Saragossa de 1950.
Editorial Mira

Laquimeradecréixer
Que l’economia només depengui del creixement.
La Magrana

