Llibres i publicacions
1001 curiositats
de l’Empordà

Des de l’arribada dels primers
pobladors, refugiats en avencs i
coves, passant per les gestes de
navegants fenicis i grecs, o els romans, que escolliren aquest indret
com a porta d’entrada a la
Península, l’Empordà ha sigut una
terra cobejada i disputada per
nombrosos pobles que van convertir la comarca en un escenari de
batalles i bressol de llegendes.
El llibre de Gabriel Martín Roig
(Palamós, 1970), habitual col·laborador de Revista del Baix Empordà,
fa un repàs dels seus principals
trets físics i humans, recollint totes
aquelles curiositats que han fet
d’aquest territori la síntesi perfecta
de natura, cultura i tradició. La
combinació de mar, plana i muntanya ha fet d’aquesta terra, en
efecte, un racó únic on han crescut
personatges singulars com Josep
Pla o Salvador Dalí, i on també els
mites han sorgit emprats sempre
per la força de la tramuntana. En
paraules de Rosa Regàs, “els empordanesos van segurs per la vida i
no temem la mort perquè saben
que tant si hi ha un altre món com
si no, en aquest almenys els ha tocat viure en un dels llocs més bells
i pròspers de la terra”.

Catalunya en negre

Catalunya en negre recull una
quarantena d’assassinats i cinc
execucions, a més d’un nombre
encara més elevat d’intents d’homicidi i llargues penes de presó. És
el cruent resultat de cent cinquanta anys de crims i criminals, explicats a través de setze casos esfereïdors produïts en terra catalana entre 1838 i 1976 i acompanyats de
160 imatges.
Mercè Balada (Barcelona,
1965) reviu fets horripilants, visita
escenaris de crims, ens permet
conèixer víctimes i botxins, entrar
en cel·les miserables, assistir a judicis tumultuosos, i fins a conèixer
les sentències i el desenllaç d’unes
històries escrites amb la sang d’aquesta terra, de l'Alt Urgell a la
Ribera d'Ebre, de l'Anoia a la
Conca de Barberà, tot passant pel
Vallès Occidental, el Segrià i el
Solsonès, a més de Barcelona i la
seva rodalia, perquè el crim no
admet límits ni demarcacions comarcals.

Cuinem en família
Josep Vilella, membre de la secció de crítica gastronòmica de La
Vanguardia (5 a Taula), proposa a
Cuinem en família elaborar, d’una
forma fàcil i en companyia dels
més petits, els plats estrella de 20
xefs destacats d’Europa com Joan
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Roca, Carme Ruscalleda, Martín
Berasategui, Peppe Guida o Bart
de Pooter. Pagès editors ha editat
aquest llibre, amb il·lustracions
de’Anna Clariana, que reuneix tots
els al·licients per ser un èxit tant en
el marc de la literatura infantil i juvenil com en el sector de la gastronomia. Però no només això: apostar per una alimentació saludable,
fer-ho de la mà dels grans de la
cuina europea i a sobre en companyia dels més petits fa d’aquest
llibre una petita joia per a qualsevol mitjà de comunicació d’arreu
de Catalunya.

Garrigàs
Joan Ferrerós (Figueres, 1952)
ha estat l’encarregat de redactar el
volum número 185 de la col·lecció
“Quaderns de la Revista de Girona”
editada per la Diputació de Girona
conjuntament amb l’Obra Social la
Caixa. El llibre és una monografia
sintetitzada que pretén recollir els

