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SANT JORDI REVISTA

J. MANENT / D. PALOMA

K. SCHOLEY / A. FOTHERGILL

Pompeu Fabra. Vida i
obra en imatges

Nuestro planeta
 El llibre oficial de la sèrie de Netflix

 La vida i l’obra de Pompeu Fabra

BASE
28,90 euros
224 pàgines

(1868-1948), figura cabdal de la llengua catalana per la seva condició de
pare del català modern, es pot conèixer a través d’aquest llibre ple de fotografies –algunes d’inèdites– que
s’edita amb motiu de la cloenda de la
commemoració del 150è aniversari
del seu naixement.

GEOPLANETA
29,95 euros
320 pàgines

fa un recorregut pels vuit hàbitats de
la Terra, des dels pols i els oceans
més profunds fins als deserts i els
boscos més remots. La sèrie, i aquest
volum ple de fotografies, vol conscienciar l’espectador de la riquesa
que significa el medi ambient per a la
preservació de la diversitat de la vida
al planeta i l’impacte que l’activitat
humana hi està deixant.

COAC
50 euros
500 pàgines

JUAN MANUEL BORRERO

S. CHRISTIANSON / C. SALTER

100 libros que
cambiaron el mundo
 L’I Ching és un text de 4.800 anys

BLUME
16,90 euros
224 pàgines

d’antiguitat que tracta sobre la pràctica de l’adivinació i que encapçala la
relació d’un centenar de llibres que
han incidit en la manera de veure el
món els lectors. Entre les obres ressenyades n’hi ha de religioses,
novel·les, assaigs sobre els grans temes de cada època...

KARIN SAGNER

Mujeres que
pisan fuerte
 La lluita feminista és hereva tant

MAEVA
29,90 euros
136 pàgines

d’una llarga tradició de reivindicació
com de sotmetiment de les dones a
l’àmbit domèstic i familiar. L’autora
explora aquí com el fet de sortir de
casa i posar-se a caminar va fer que
moltes dones comencessin a tastar la
llibertat. Obres de Sorolla, Sergent,
Courbet i altres il·lustren el text.

RAQUEL LACUESTA

Alexandre
Soler i March.
Arquitecte
 La delegació de la Catalunya Central del

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya publica –després de dedicar un volum a Ignasi Oms–
una àmplia monografia d’Alexandre Soler i
March (Barcelona, 1874-1949). Un llibre de 500
pàgines i profusament il·lustrat amb plànols i fotografies que recorre l’extensa trajectòria d’un
arquitecte que va treballar a Manresa i la conca
del Llobregat, entre altres indrets, i va ser representatiu de l’estil modernista a final del segle XIX
i començament del XX. Soler i March va ser un
arquitecte polièdric i el llibre que signa l’especialista Raquel Lacuesta en dona testimoni. En la
primera part, l’autora descriu el context cultural
i geogràfic de l’època que li va tocar viure a Soler
i March, amb l’eix del Llobregat com un territori
de desenvolupament econòmic. El gruix del volum és el recorregut per la biografia –vida i
obra– de l’arquitecte barceloní, que a Manresa
va signar l’ampliació del convent de Santa Clara i
va projectar l’institut Lluís de Peguera, i, entre
altres creacions, va ser el responsable de l’església neogòtica de l’Ametlla de Merola.

 A Catalunya hi ha 182 espais prote-

COSSETÀNIA
29,90 euros
192 pàgines

gits, tal com relaciona aquest llibre. A
través dels textos i les fotografies,
l’autor vol conscienciar de la importància de preservar aquests espais
per a la bona qualitat de vida dels
nostres descendents. Tot i la seva dimensió, Catalunya té des de cims de
3.000 metres fins a un llarg litoral.

JESÚS MARCHAMALO

La conquista de los
polos: Nansen,
Amundsen y el Fram
 Més de mig centenar d’il·lustra-

NÓRDICA
29,50 euros
144 pàgines

cions i tres desplegables acompanyen el text en aquest llibre sobre les
gestes que, a final del segle XIX i començament del XX, van significar les
conquestes dels pols. Nansen,
Amundsen, Scott i el vaixell Fram són
els protagonistes d’aquestes fites.

AD JAMESON / A. DEGRAFF

PAUL DUNCAN

JEREMY NAYDLER

Cinemaps

Los Archivos de Star
Wars. 1977-1983

El templo del cosmos

fics, documents de producció, fotografies de rodatges i cartells, entre
altres materials, il·lustren les pàgines
d’aquest llibre que també inclou una
entrevista al director Georges Lucas.
Star Wars va irrompre en la història
del setè art amb tal contundència
que la saga continua viva quaranta
anys després.

mensió mítica i espiritual de l’antiga
civilització egípcia. L’autor fa justícia
en aquest volum al llegat metafísic
de la cultura del país del Nil, que no
té res a veure amb falsos prejudicis
sobre supersticions i creences primitives. Per als antics egipcis, els déus
sempre eren a prop seu, i el temps
era el compliment cíclic de l’etern retorn dels mites.

 Unint el gust pels mapes i l’afició

GEOPLANETA
23,95 euros
160 pàgines

Tresors naturals
de Catalunya

pel cinema surt aquest llibre que permet als espectadors/lectors revisitar
les seves pel·lícules favorites a partir
d’un altre punt de vista. Ja sigui King
Kong, El Imperio contraataca, Los cazafantasmas o Parque Jurássico, entre moltes altres, la mirada sobre
aquestes cintes es fa a partir de
l’imaginari geogràfic. En total, hi ha
els atles de 35 films.

 L’egiptologia ha tractat poc la di-

 Pàgines de guions cinematogrà-

TASCHEN
150 euros
604 pàgines

ATALANTA
27 euros
460 pàgines

