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Rafel Ginard

Saïm i Fundació Mallorca Literària, 2022, 305 pàgines

 

Calendari folklòric de Mallorca. Primavera

Els embassaments de Cúber i el Gorg Blau són una peça
clau per a abastir d’aigua la ciutat de Palma. Avui formen
part de la fesomia de la serra de Tramuntana, però només
fa cinquanta anys que es varen construir. A través del
llibre podem descobrir la seva història, el paisatge
primigeni, els jaciments que amaguen i qui camí fa l’aigua.
També s’inclou un apartat de senderisme i natura. 

El Calendari Folklòric de Mallorca, recollit per Rafel Ginard entre
1951 i 1958, és un corpus rellevant del patrimoni cultural
immaterial de l’illa, especialment, als coneixements i sabers
tradicionals. Les observacions i anotacions de Ginard són
testimoni de la relació de l’home amb el seu entorn. El projecte
engegat per la Fundació Mallorca Literària ja compta amb els
volums d’estiu i de tardor. 

Marga Font Rodon

Emaya, 2022, 61 pàgines.

 

50 anys dels embassaments de Cúber i el Gorg Blau

BIBLIOTECA BALEAR

José Castro

Documenta Balear, 2022, 348 pàgines

 

 

Barrotes retorcidos: memorias de un juez

El jutge José Castro narra les seves vivències com a
funcionari de presons a Còrdova i Barcelona i, com a jutge
en casos de corrupció i tràfic d’influències en casos com
els de l’hospital de Son Dureta, Calvià, el Palma Arena, per
el qual va ser condemnat l’expresident balear i exministre
Jaume Matas, i el cas Nóos, que va asseure a la banqueta
membres de la família reial. 



En aquest llibre s’identifiquen els noms reals de setze pioneres que
visitaren Mallorca entre els anys 1838 i 1936 i es posen a l’abast de
tothom les seves biografies apassionants, com la de la princesa Marie
de Behen, que era pintora i fotògrafa; la de l’activista americana Nina
Lerrey, qui salvà milers de vides la Primera Guerra Mundial; o la de la
musicòloga Bessie D. Beckett, entre d’altres.

Inés Fraile Valdivielso

Lleonard Muntaner, 2022, 96 pàgines

 

Davantal posat (volum II). Receptes d’entrants i

picades de Mallorca

En aquest nou volum ens endinsen de ple en preparacions salades, amb
receptes d’entrants i picades que han suposat tot un repte i descobriment
per l’autora del llibre. És un recorregut per les picades d’estiu i d’hivern; de
la mar, de carn i veganes; tradicionals i més renovades; adaptades per a
tots els nivells.

Jaume-Bernat Artigues

Lleonard Muntaner, 2022, 296 pàgines

 

Dones viatgeres a Mallorca (segles XIX-XX)

David Ginard (coord.)

 

Documenta Balear, 2022, 376 pàgines

Dones, treball i moviment obrer : Europa,

Espanya, Illes Balears 1868-1936

 

El volum és un resum de les diferents aportacions fetes a les III Jornades
d’Història del Moviment Obrer, que es varen dur a terme a la UIB el març
de 2021. S’hi analitzen aspectes diversos de la història política, social i
econòmica de les dones treballadores a Europa, a l’Estat espanyol i a les
Balears entre 1868 i 1936. El primer bloc se centra en les condicions
laborals i el segon a la contribució dels corrents polítics obrers. 



La publicació mensual L’Altra Mirada edita en paper monogràfics com
aquest dedicat al feminisme (2022). S’hi poden llegir diferents articles
sobre les pioneres del feminisme a Mallorca, el feminisme i el moviment
veïnal, el feminisme des de les institucions, feminisme i municipalisme, les
científiques invisibles, la salut des d’una mirada feminista, etc. 

Es tracta d’un estudi realitzat per un equip multidisciplinari i que ha estat
impulsat per la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.
L’estudi consta de tres eixos: el paper de la pagesia en la cultura material i
immaterial dels mercats i fires, el paper dels aliments sostenibles,
saludables i locals i l’anàlisi de la cadena alimentària. 

Magdalena de Quiroga Conrado

Llibres Ramon Llull, 2022, 123 pàgines

 

Expedientes de limpieza de sangre : en Mallorca

entre 1938 y 1940

La historiador Magdalena de Quiroga explica els fets a partir d’una troballa
l’any 1998 de 46 documents de puresa de sang a l’Arxiu Municipal de Palma.
Les al·lotes mallorquines que tenien interès en casar-se amb un militar
alemany o italià de les tropes de Hitler i Mussolini havien de presentar
davant els consolats un document de puresa de sang, i així demostrar que
no eren xuetes. 

Francisca Mir Socias (coord.)

Fundacions Darder-Mascaró, 2022, 100 pàgines

Feminismes

Miquel López Crespí

El Tall, 2022, 248 pàgines

Fets i personatges

Hi podem llegir biografies d’activistes culturals i polítics destacats, artistes o
escriptors. L’autor s’ha centrat en personatges com Francesca Bosch, Gabriel
Alomar, Miquel Costa i Llobera, Francesc de B. Moll i Josep M. Llompart o
Llorenç Capellà. Així com també recupera el paper de mallorquins com Miquel
Vanrell, que es convertí en l’ànima del renaixement cultural menorquí. 

Tomàs Vibot (coord.) 

Conselleria d'Agricultura, 2021, 626 pàgines

 

El paper de la pagesia en la cultura material i

immaterial dels mercats i les fires sigulars de les

Illes Balears



Gabriel Ensenyat Pujol

Tres i Quatre, 2022, 406 pàgines

Fuster i els mallorquins. El debat identitari a

la Mallorca tardofranquista

Premi Octubre Joan Fuster d’Assaig 2021, l’obra compara la societat
mallorquina i la valenciana durant el franquisme. L’autor parla de les
similituds i diferències entre totes dues societats, la mallorquina i la
valenciana i com el franquisme va tractar d’anul·lar-ne la identitat. D'altra
banda, aquest 2022 se celebra l’Any Joan Fuster, amb motiu dels 100 anys
del naixement de Joan Fuster (Sueca, 1922-1992), assagista, dietarista,
historiador, crític literari, activista cultural i poeta. 

Pere J. Garcia Munar

Illa, 2022, 150 pàgines

Guia de la República i la Guerra. Pollença, Port de Pollença

i Cala Sant Vicenç

Aquest és el primer número de la col·lecció Guies de la Memòria i està
centrat en el municipi de Pollença. A través dels carrers, dels edificis més
rellevants, de les carreteres, dels ponts i de les places, hom pot percebre
i situar molt millor què passà al municipi en aquell període. Traslladant la
història als llocs dels fets, s’aconsegueix fer-la més propera, accessible i
entenadora. 

Carles Manera; Ramon Molina (coord.)

Lleonard Muntaner, 2022, 289 pàgines

Industrialització històrica i nova indústria a les

Balears

L’obra analitza els sectors industrials amb la viabilitat del turisme
com a fil conductor. El volum inclou un conjunt de treballs en què
s’apunten línies d’actuació des de l’òptica de la política industrial
que poden formar part de la política econòmica. A les seves
pàgines s'analitzen sectors industrials històrics i sectors emergents.



Manel Suàrez

Lleonard Muntaner, 2021, 77 pàgines

Jaume Garcia Obrador (Palma, 1894-1939). La causa

militar contra el president de la Diputació de Balears

VII Premi Font i Roig d’Assaig 2021. Manel Suàrez analitza la
construcció de la causa militar que es dugué a Jaume Garcia Obrador,
afusellat el 4 d’agost de 1939 al cementiri de Palma. Jaume Garcia va
ser president de l’Agrupació Socialista de Palma, les Joventuts
Socialistes i la UGT. En qualitat de regidor de l’Ajuntament de Palma, va
ser elegit president de la Diputació Provincial de les Illes Balears el dia
28 de febrer de 1936. 

Associació d’Amics del Museu de Mallorca, 2021, 699 pàgines

 

Joana Maria Palou i Sampol : homenatge dels seus

amics

David Ginard; Próleg de Paul Preston

Lleonard Muntaner editor, 2021, 144 pàgines

Josep Massot i Muntaner. El combat per la història

David Ginard fa un recorregut per la biografia de Josep Massot i
Muntaner i hi analitza a través d’una llarga conversa les etapes de la
vida i la vasta obra científica de l’obra de l’historiador i editor mallorquí,
centrant-se sobre tot en la seva aportació a la història de la  Guerra
Civil i el franquisme. 

Es tracta d’una publicació col·lectiva, una miscel·lània d’articles
d’història, art i patrimoni cultural de diversos, en dedicació a la
historiadora de l'art Joana M. Palou, que fou conservadora de la secció
de Belles Arts i, posteriorment, directora del Museu de Mallorca. Inclou
texts de Rosa Maria Aguiló , María Luisa Cano, Catalina Cantarellas ,
Albert Cassanyes , Jaume Gual ,Cesc Mulet , Elena Ortega, José María
Pardo i Andreu Ramis, entre d'altres.

https://www.facebook.com/MUSEUDEMALLORCA/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6nU-IuiVD_VOZdYSTVigP-mLw_3MbLUhUI3QpfuOB90qp8M-oFbel47WcdX8w_9fwEmiLRyzsP3EoWX3OFhO8B9zzwO_hf_0ee8tgFG_eUeMnTgNxQvV6wnTPCwNNP2kL4zU4B3-inJSQEeJMoCs3SiW8EiY0U4_v8cSFERtYkfKpqSMmZXR1SwAOiQ3oMHqvM7C79WV_zcFYvlW0mFJq2l4UJNNmOJ4Jq_9DF25R3Cls0Oiv8i4syoxFh9mcekY3aKE29FFMMh4by4503j0vAA2orgJpV5UKS5FYAbnPAk8g0F4MIt23yuTjpKm0v0QeaLvJmWVkjbMVFu8f9SgK8uSeA5035Z7BIAY0FUypAPyV1tv-FclxNmaan8lVXiwjvUZEmbEnQUjcEtBEfMBfAXv7&__tn__=KH-R


Josep Amengual i Batle

Institut Menorquí d'Estudis; Institut d'Estudis Baleàrics.

2018, 194 pàgines

 

La Circular del bisbe Sever de Menorca sobre la

conversió dels jueus (418-2018)

Edició trilingüe del text. El 2018 es compliren mil sis-cents anys de la
carta del bisbe de Ciutadella Sever de Iamona , en què narrava
l'enfrontament religiós entre cristians i jueus que mostrava una
situació d’ intolerància religiosa. És un document excepcional per a
poder conèixer com era la Menorca del segle V. La carta és un reflex
de la profunda romanització de Menorca, amb una situació difícil en la
convivència entre jueus i cristians fins a la conversió.

Bernat Oliver Font

Documenta Balear, 2021, 80 pàgines

Les barques tradicionals dels pescadors de

Mallorca

Aquesta obra s’inclou al projecte europeu de cooperació interregional
per a millorar les polítiques de patrimoni natural i cultural. Les
tradicions pesqueres formen part essencial de la història i l’autor
descriu les barques i la pesca tradicionals, la feina dels mestres d’aixa
de Mallorca, i fa un repàs per les tipologies de barca artesana
tradicional: la pastera, el gussi, el bot, el llaüt i la barca de bou. 

Isabel Peñarrubia

Lleonard Muntaner editor, 2022, 248 pàg.

 

Les dones en l'esdevenir de la història de les Illes Balears

(1600-1936)

L'obra presenta una amplia relació de dones singulars - nobles, xuetes,
treballadores, pageses, empresàries, burgeses i monges - que han
estat invisibilitzades i que representen un testimoni de la lluita de les
dones per escollir el propi destí, tenir individualitat i fugir de la vida
adjudicada al seu gènere: reduïda al matrimoni i a la vida domèstica. 



Elisa Rosselló i Forteza

Documenta Balear, 2022, 196 pàgines

Les dones i Mallorca: una mirada crítica

La filòsofa Elisa Rosselló intenta amb aquest llibre saber com és i com ha estat
la vida de la dona pel fet de ser-ho a  Mallorca. Dirigeix la mirada cap al
patriarcat i la seva concreció a l’illa, i es demana quin ha estat el rol femení en
l’àmbit educatiu, en el religiós, en la cultura popular, en la literatura, en
l’economia, en la política… 

Catalina Valriu

Galés Edicions, 2022, 392 pàgines

Les Rondalles que l'Arxiduc no va publicar

L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria-Toscana (1847-1915), membre de la
família imperial dels Habsburg, va impulsar un gran nombre d’estudis
de caràcter antropològic, històric i naturalista a diversos indrets del
Mediterrani. L’estiu de 1894 encarregà al professor Antoni M. Penya
(1863-1948) la recollida de narracions populars mallorquines per tal de
publicar-ne una antologia.

Xavier Moret

Península, 2022, 332 pàgines

Mallorca, abierto todo el año

Es tracta d’un recorregut curiós i atent i, sobretot, un homenatge a la
seva gent, de mar i de muntanya, als que viuen i als que visqueren.
Xavier Moret és un gran coneixedor de l’illa i ens convida a anar més
enllà dels tòpics i a descobrir meravelloses enclavaments del paradís que
és Mallorca. A través del llibre descobreix una Mallorca nova per poder
gaudir a qualsevol època de l’any. 



El llibre és el resultat de molts d’anys d’investigació poble a poble, tot cercant les
arrels de la nostra identitat com a poble a través de la cuina. Recupera
centenars de receptes de la cuina que practicaven els nostres padrins i
padrines. Al darrere hi ha una important tasca a partir d’entrevistes a centenars
de persones majors de diferents municipis. 

Antoni Tugores

Documenta Balear, 2022, 312 pàgines

Memòria de la cuina mallorquina (3a edició)

María Jesús Sampietro Solanes 

Edicions UIB, 2022, 393 pàgines

Metges, cirurgians i apotecaris : la comunicació

cientificomèdica a Mallorca de Trento a la Il·lustració 

El treball s’ha basat en gran part en la informació continguda en inventaris
notarials dels professionals de la salut conservats a l’Arxiu del Regne de
Mallorca i redactats entre el Concili de Trento, al qual participaren
religiosos mallorquins, i l’aparició a Mallorca de manifestacions  de la
Il·lustració. 

Repertori bibliogràfic sobre la Segona República, la

Guerra Civil i el Primer Franquisme a les Illes Balears

 

Es tracta d'una selecció de la producció bibliogràfica sobre la Segona República,
la Guerra Civil i el Primer Franquisme a les Illes Balears (1931-1959). La finalitat
ha estat fer un repertori bibliogràfic especialitzat i esdevenir així una eina de
treball per als investigadors i estudiosos. En total s’hi recullen 764 documents
distribuïts en articles, monografies, audiovisuals i tesis.

Amics de na Galera, 2020, 189 pàgines. 

Edició en català i castellà.

Sa Galera : més de 4000 anys d'història

 Aquesta monografia es va escriure amb motiu de l'exposició realitzada
a Can Balaguer (Palma), que explicaven els descobriments realitzats a
l'illot de Sa Galera, situat prop de la costa de Can Pastilla, durant una
sèrie de campanyes arqueològiques compreses entre els anys 2012 il
2017. Destaca el descobriment de les restes d'un temple púnic-ebusità
del segle III aC.

Javier Hurtado

Calumnia, 2022, 187 pàgines



Joan Alcover fou un home de grans contradiccions i dubtes i amb una vida
personal tràgica considerat una de les ments més brillants del seu temps.
Va retratar la Mallorca del tombant del segle XIX al XX amb una poesia que
s’ha comparat a la dels grans poetes europeus de la seva època, de
Leopardi a Yeats. 

Miquel Jaume

Disset, 2021, 52 pàgines 

 

Germanies : crònica dels alçaments populars a Mallorca

Un Dijous Llarder del 1521 els menestrals i la pagesia descontents amb les
càrregues impositives i abusives que els ofegaven s’alçaren contra l’autoritat.
Hi havia queixes generalitzades i la població se sentia aclaparada pels
impostos que gravaven els béns de consum. El març de 1523 començà la
dura repressió contra els agermanats vençuts.

CÒMIC LOCAL 

Nicolau Contí Fuster

Lleonard Muntaner, 2022, 256 pàgines

Secretarios, interventores y tesoreros de la administración

local (1812-2013).(Especial referencia a las Illes Balears)

Tracta de l’ evolució històrica dels cossos i escales de funcionaris d'habilitació
nacional en la Administració local des de l’època de la Constitució de Cádiz
fins l’actualitat Es presta una especial atenció a l’ àmbit de les Illes Balears, on
ha nascut l’autor, i s'hi descriu la història dels secretaris, interventors i
tresorers d’ Administració local en el seu context polític i social . 

Gomila, Andreu 

3i4, 2019, 132 pàgines

Un món esbucat. Joan Alcover i Mallorca

Miquel Rayó Ferrer

Nova Editorial Moll, 2022, 132 pàgines

Memòria de camins 

Miquel Rayó ens explica la seva experiència personal acompanyada
d’imatges, sensacions, impressions sonores i referències literàries, que
ens duen des de la serra de Tramuntana al Perú, des del Camí de Sant
Jaume als cims d’Escòcia; des dels Alps fins al Japó, des del centre de
Palma fins a Bretanya. 

NARRATIVA LOCAL 



Michel Houellebecq

Anagrama, 2022, 608 pàgines

Aniquilación  

El 2027, en Paul, un home taciturn i descregut, treballa com a assessor
del ministre d'Economia i Finances del Govern. A Internet, comencen a
aparèixer estranys vídeos amenaçadors i Paul ha d’indagar el que està
succeint, mentre la seva relació matrimonial es descompon, el seu
pare pateix un infart cerebral. Una narració íntima i existencial sobre el
dolor, la mort i l'amor. Un thriller polític que, segons la crítica del diari
Le Monde, deriva en meditació metafísica.

Marcos Chicot

Booket ed., 2020, 800 pàgines

El asesinato de Sócrates

Chicot recrea l'època de Grècia del segle V aC., quan un oracle vaticinà la
mort de Sòcrates i una guerra acarnissada entre Atenes i Esparta
dessagna Grècia. Històries d’amors impossibles de soldats, governants,
artistes i pensadors envolten la figura de Sòcrates, la seva vida i la mort
d’un filòsof que és un referent.

Joël Dicker

Alfaguara, 2022, 586 pàgines

El caso Alaska Sanders       

Joël Dicker (Ginebra, 1985) publica el darrer volum de la seva trilogia
sobre Marcus Goldman.  Alaska Sanders va aparèixer morta al costat
del llac de Mount Pleasant, a Nou Hampshire. Onze anys després
d'empresonar als presumptes culpables de la seva mort, Marcus
Goldman i Perry Gahalowood reprenen el cas amb l'ajuda de la jove
policia Lauren Donovan.

NOVEL·LA 

Finalista Premi

 Planeta 2016

https://www.revistagq.com/noticias/cultura/articulos/joel-dicker-escritor-la-desaparicion-de-stephanie-mailer/31508


Margaret Atwood    

Salamandra Bolsillo, 2021, 412 pàgines

El cuento de la criada

Es tracta d’una novel·la distòpica i política que narra la història de
Defred, la qual en un indret dels antics Estats Units, ara un règim
totalitari, es convertida en criada per concebre fills per a altres
parelles. És una societat amb problemes de natalitat, on les dones
són sotmeses i s’han de convertir en criades fèrtils utilizades per a la
procreació d'altres parelles. El missatge de Atwood transmet l'horror
d'un règim fonamentalista.

David B. Gil 

Debolsillo, 2020, 736 pàgines

El guerrero a la sombra del cerezo 

Jules Verne   

Paganel, 2021, 550 pàgines

El país de les pells

Primera traducció al català d’aquesta obra de Jules Verne. Narra una
expedició comercial al Canadà per a explorar territoris encara verges,
amb una viatgera intrèpida i àvida d’aventures i un astrònom que vol
estudiar la corona anular d’un eclipsi total de sol. S’hi expliquen 
 aventures basades en els coneixements científics, geològics,
faunístics, florístics i toponímics que Verne tenia dels relats
d’expedicions anteriors. 

Una novel·la crua, una història de venjança i redempció al Japó dels
senyors samurais de finals del segle XVI, devastat per més de dos
segles de guerra  i que sembla entrar en un període de pau. Seizo
Ikeda, únic supervivent del clan regent i orfe als nou anys després de
l'extermini de la seva casa, és condemnat al desterrament i a l'oblit, i
inicia un llarg pelegrinatge a l'empara de Kenzaburo Arima, darrer
samurai en vida de l'exèrcit de son pare, convertit en el seu mentor. 

Finalista Premi

Fernando Lara 

 

https://www.alohacriticon.com/preguntas/que-es-una-distopia/


Leïla Slimani

Angle editorial, 2021, 367 pàgines

El país dels altres

És una novel·la sobre la descolonització, sobre la incompresió i la
intolerancia. El 1944 una jove alsaciana, s’enamora de l’Amine Belhaj, un
oficial marroquí que lluita a l’Exèrcit francés. Al llarg dels deu anys que
abraça la novel·la, la tensió social i política anirà creixent subtilment, fins
que al 1955 el Marroc està al caire de la independencia. 

Juan Ramón Biedma

Alianza, 2020, 456 pàgines

El sonido de tu cabello

Una jove ha estat assassinada a Sevilla i la inspectora Perpetua Carrizo
s'ocupa de la investigació. L'advocat sortit de la presó i que se n'ocupa
de la defensa, s'ha d'enfrontar a Sacramento, l'advocada que exerceix
l'acusació. La trama es desenvolupa entre Sevilla i Ciudad Juárez, amb
dècades de feminicidis sense resoldre, tallers clandestins, i mercats de
droga.

Lucinda Riley

Debolsillo, 2021, 752 pàgines

La hermana sol : la historia de Electra

Electra, la protagonista d'aquesta novel·la sobre una saga familiar, no ha
estat capaç de superar la mort de son pare, un misteriós milionari, i
recorre a l'alcohol i les drogues. Rep una carta d'una desconeguda que
assegura ser la seva padrina i en la seva cerca viatja a Kènia des de Nova
York, on viurà desconcertants aventures. L'autora aconsegueix
entrellaçar detalls de diferents llocs, cultures i èpoques.

Premi Llibreter 

2021



Toni Cruanyes

Destino, 2022, 377 pàgines

La vall de la llum

Es tracta de la història d'un temps i d'un país, un homenatge a una
generació d'homes i dones que varen sobreviure a una guerra
quan eren infants i que ara han hagut de fer front a la pandèmia
des de la residència geriàtrica. Una vida que abraça gairebé la
totalitat del segle xx Un poble de canyes, vent i fang, es desperta a
la modernitat a través de les vivències amb què una família pagesa
s'obre pas en un món que es transforma molt de pressa

 Ambientada a Barcelona en els anys noranta, un reconegut escriptor
argentí, reclòs a casa a causa d’una malaltia degenerativa, posa punt i
final a la seva darrera novel·la. L’escriptor farà un encàrrec a un jove crític
literari que viatja a propòsit a Buenos Aires. En aqueta visita serà víctima
d’una doble atracció amorosa. 

Jesús Carrasco

Seix Barral, 2021, 313 pàgines

Llévame a casa

El protagonista, en Juan, ha aconseguit independitzar-se lluny del seu país,
però es veu obligat a tornar al seu poble natal a causa de la mort de son
pare. La seva intenció, després de l'enterrament, es retornar a Edimburg,
però la seva germana li dona una notícia que farà que canviï els seus plans
per sempre. Es tracta d'una novel·la familiar que reflecteix el conflicte de
dues generacions.

Guillermo Martínez

Destino, 2022, 189 pàgines

La última vez

David Trueba

Anagrama, 2021, 452 pàgines

Queridos niños

Novel·la que retrata el món de la política. El protagonista, Basilio,
acompanya en una gira electoral a la candidata a presidenta, Amelia
Tomás. Junts recorren tota classe de ciutats i pobles d’Espanya i la seva
missió serà carregar els discursos de la candidata de dinamita on només
val guanyar. Hi floreixen les ambicions inconfessables, enganys, mentides,
tensions soterrades i conflictes de la vida privada que tal vegada és millor
que no surtin a la llum. 



Liudmila Ulítskaya

Quaderns Crema, 2006, 517 pàgines

Sincerament vostre, Xúrik

Xúrik Korn és un Casanova modern. Es tracta d’un protagonista
tràgic i còmic alhora, a qui manca l’amor vertader. L’escriptora
russa deixa entreveure que, en el fons de la seva ànima, cada dona
amaga un secret. Va ser la Novel·la de l’Any 2004, Premi Ivánushka
al millor Llibre de l’Any 2004 i Premi Nacional de Literatura 2005. 

Aquesta novel·la sobre Juli César ens transporta a la Roma de l’any 77
aC. Hi coneixerem els extraordinaris successos que marcaren el destí
d’aquest personatge. Tot comença quan el senador Dolabela ha de ser
jutjat per corrupció, compra el jurat i ningú s’atreveix a ser el fiscal fins
que apareix un jove patrici de tan sols 23 anys que accepta dur
l’acusació i defensar al poble de Roma, i així desafiar el poder de les
elits. Aquí comença el mite de Juli Cèsar.

Amor Towles

Salamandra, 2018, 509 pàgines

Un caballero en Moscú

El comte Aleksandr Ilich Rostov ha estat condemnat a mort pels bolxevics el
1922, però aconsegueix eludir el seu final tràgic. Gràcies a un poema
subversiu, escrit deu anys abans, el comitè revolucionari commuta la pena
màxima per un arrest domiciliari inaudit: l’aristòcrata haurà de passar la resta
dels seus dies a l’hotel Metropol, microcosmos de la societat russa. 

Santiago Posteguillo

Ediciones B, 2022, 751 pàgines

Roma soy yo : La verdadera historia de Julio César

Jules Verne

Paganel, 2021, 119 pàgines

Una extravagància del doctor Ox

Relat humorístic ambientat en un poble de Flandes. Un científic, el doctor
Ox, i el seu fidel assistent Ygène planegen revolucionar el poble instal·lant-
hi un enllumenat especial. El seu invent serveix en realitat per a modificar
el temperament dels habitants de Quinquedone. Verne ens presenta una
sàtira social que qüestiona l’ètica científica i fa una reflexió sobre la
naturalesa humana. 

Premi Formentor 2022



Miquel Segura

Lleonard Muntaner, 2022, 70 pàgines

Dos xuetons vells

Una de les poques cosines que li queden a Gabriel Cortès li demana en un
dinar familiar per què no ha assistit a la missa de la Primera Comunió de
n’Iván, net d’un cosí segon, protagonista de la festa. Li contesta el que ja li
havia explicat mil vegades: que ell havia fet la conversió –tardana- al
judaisme i que els seguidors de Moshé no van de misses ni de santcrists. 

Guillem Rosselló Bujosa

Onada, 2022, 197 pàgines

El cor de la geneta

La novel·la narra les condicions socials, familiars i econòmiques a Mallorca,
les misèries i les violències patides per aquells pobres pagesos que
treballaven en condicions de semiesclavatge fa menys de cent anys, en el
moment de l’esclat de la guerra civil i en els duríssims anys posteriors al
conflicte bèl·lic. A la possessió de son Son Agrella  a les primeries del segle XX
neix en  Venturet, fill d’una jove soltera a la qual la família treu de casa per
haver-se quedat embarassada d’un desconegut. L'obra retrata una realitat
mallorquina que, tot i desapareguda, ens és encara pròxima.

Joana M. Pastor Perelló

Joana Maria Pastor Perelló, 2022, 402 pàgines

El món màgic de Lot : Els dos capitans

El reialme de Lot està en perill. El nigromant ha descobert la clau que l’havia
protegit durant més de cent anys i amenaça amb esborrar-lo del mapa. N’Eli
és una joveneta solitària i, aliena a tot això, es disposa a sortir de passeig
amb el seu ca. És el primer dia de les vacances i ha dormit fins tard… Es pot
demanar més?

NOVEL·LA LOCAL

Premi de Narrativa

Ciutat de Sagunt



Aina Fullana

Bromera, 2021, 256 pàgines

Els dies bons

Ambientada a l’illa de Mallorca en un passat recent, que ens parla d’abismes
i de llums, d’addiccions, passions i voluntats desfermades. La vida d’en Xavi,
des de la seua infantesa a Manacor fins a la seva relació amb la Martina i la
filla de tots dos, n’Ariadna. Aquesta novel·la, transita els baixos fons de
Mallorca.

Vicente Blasco Ibáñez

Documenta Balear, 2022, 348 pàgines

Els morts manen

El 1908 va aparèixer Los muertos mandan, que va provocar un gran
rebombori a les illes Balears pels temes sensibles que tractava, com el
prejudici nobiliari, la qüestió xueta, la salvatgia pitiüsa... A Mallorca, a principis
del segle xx, un noble en declivi per sortir al pas de la ruïna s'ha de refugiar
en una antiga torre costanera on s'enfronta a diversos drames en un entorn
agrest, però aquesta vegada triomfa la voluntat d'acció i l'amor. 

Maria Escalas

Amsterdam, 2021, 464 pàgines

Estimada Mirta

Es tracta d’una novel·la sobre una nissaga de mallorquins establerts a
Buenos Aires el 1947. En Francisco, amb tot just setze anys, prova sort a
l’altra banda de l’Atlàntic i troba feina a la fàbrica del pròsper empresari don
Gaspar, on ascendeix ràpidament. Així pot establir la seva familia al pais.
Una història d’amor i engany, de la lluita pel poder, la força dels llaços de la
sang i la llosa d’un passat. 

Premi València

 

Novel·la ambientada entre Barcelona, Menorca i Algèria. Dues històries
s’entrecreuen. Per una una banda, coneixem en Daniel Gold, que arriba amb
el seu padrí, d’origen jueu, a Alger, fugint del nazisme. Aquí farà feina per al
senyor Bisset al Cafè de París, on coneixerà na Isabel, una al·lota provinent de
Fort de l’Eau, una població fundada i habitada per menorquins. Amb la
independència d’Algèria, i després d’uns anys de conflicte, Daniel i Isabel
partiran a Menorca. L’altra història està protagonitzada per la seva neta, na
Marta, que inicia una relació amb na Hanna, en la qual pesarà la memòria
familiar d’una i de l’altra. 

Maite Salord

Proa, 2021, 300 pàgines

El país de l'altra riba

Premi Proa

 



Pere Carrió

Ajuntament de Palma, 2022, 140 pàgines

 

El magisteri depurat a Palma a partir de la guerra civil

Aquest llibre pretén mostrar una part important de la repressió
conseqüència de la Guerra Civil: la que va sofrir el magisteri a la ciutat de
Palma. Mostra detalladament el personal de magisteri que hi fou depurat i
explica quines eren i com funcionaven les diferents comissions de
depuració de magisteri. A més, inclou fotografies i annexos amb
documentació rellevant. 

Federico García Lorca

Traducció Miquel Flaquer; Pròleg Pere Joan

Documenta Balear, 2022, 232 pàgines

Poeta a Nova York

És la versió catalana d’un clàssic universal. Poeta a Nova York és un rugit d’ira
davant una civilització moderna i desarrelada, en què la tecnologia i les
màquines han exterminat la vida. Imatges fantàstiques o terribles
reflecteixen el descobriment al·lucinatori d’un paisatge amb el qual el Lorca
se sent en total discòrdia. És la primera traducció al català. 

Es tracta d’una selecció de fills i filles il·lustres de Palma amb imatges i autoria
dels seus retrats, acompanyats d’un breu resum biogràfic. El conjunt de la
galeria de la sala de plens de l’Ajuntament de Palma ens mostra un ampli
ventall de la història de Palma que permet aprofundir en el coneixement, la
reflexió i el compromís dels ciutadans amb la ciutat. 

Joan Avellaneda

Ajuntament de Palma, 2022, 219 pàgines

100 retrats de la galeria de fills i filles il·lustres

PALMA

POESIA



Clara Fiol Dols

Adia, 2021, 84 pàgines

Còrpora

És el segon poemari de Clara Fiol (Palma, 1995), un contrapunt fosc i rabiós
al primer, Miloques i rabasses, en què mostra el camí de la matèria cap a la
pols que serem. S’articula en torn a tres concepcions: còrpora, clivella i
buidor. Un altre aspecte important de Còrpora és que és un homenatge a la
paraula i al llenguatge. 

Josep Marí

Nova Editorial Moll, 2022, 113 pàgines

Paratges habitats

Reuneix els poemes de l'autor. Els crepuscles, els paisatges, els sentiments i
les sensasions, els viatges, els amics i l’amor integren les temàtiques
d’aquest volum. Alguns dels seus poemes reflecteixen els itineraries de
l’autor per escenaris tan diversos com Escandinàvia, Praga, Cuba, Colònia,
Portugal, Castella, Barcelona, Argentina, el País Basc o Londres. 

Obra editada en motiu del 80è aniversari de l’autora. El lector pot disposar
del conjunt de la seva obra poética en aquest volum, que inclou també uns
primerencs 8 poemes (1965) que l’autora fins ara no havia mai volgut recollir
en cap antologia, un “tríptic civil” inèdit, escrit ben recentment a tall de colofó,
i un text inicial de ressons cinematogràfics.

Marta Pessarrodona

Viena Edicions, 2021, 440 pàgines

Tot m'admira. Poesia completa (1965-2021)

POESIA LOCAL

L’obra, concebuda a dues veus, juga amb dues fonts tipogràfiques
semblants per a indicar quan parla una dona o l’altra. Presenta un diàleg
entre dues dones amb una separació temporal de quaranta anys. Són ben
significatius els diàlegs, en total cinc, que parteixen dels orígens per a
arribar a la transcendencia. 

Maria Victòria Secall

Finis Africae, 2021, 153 pàgines

Frontissa



Jorge Dezcallar

La Esfera de los libros, 2022, 361 pàgines

 

Abrazar el mundo

Dezcallar ha dedicat tota la seva vida profesional a la diplomàcia i a la
política exterior, la qual li ha permès reflexionar cap a on va el món i
plasmar-ho en aquest llibre de manera senzilla. Ens hi deixa les seves
inquietuds, suggeriments i algunes idees sobre quin potser el rumb de la
geopolítica a partir d’ara. 

Actualitat política i social

Biografies

Miquel Dalmau

Tusquets, 2022, 501 pàgines

Pasolini: El último profeta

Biografia de Pier Paolo Pasolini (1922-1975) amb motiu del centenari del seu
naixement. Narra la vida fascinant i tràgica d’un escriptor i cineasta lúdic i
provocador. L’edició compta amb abudants imatges que ofereixen un
profund recorregut per la vida i obra del cineasta, poeta, assagista italià. Ha
obtingut el XXXIV Premi Comillas.

 Manuel Aguilera Povedano

Arzalia Ediciones, 2022, 224 pàgines

El oro de Mussolini

L’historiador i periodista mallorquí presenta un episodi desconegut sobre la
guerra civil espanyola. Es tracta de l'Operació Schulmeister, en la qual el
govern de la República plantejà la cessió dels territoris de les Illes Balears,
Canàries i el Marroc espanyol a canvi d’aconseguir la retirada de l’ajuda de
Hitler i Mussolini al bàndol nacional. 

TEMES D'INTERÈS

Divulgació històrica



Amb anèctodes, despropòstis i altres qüestions de la humanitat, aquest
llibre tracta amb humor els fets més curiosos de la història. Per exemple,
es demana com és possible que Adolf Hitler fos candidat al Premi Nobel
de la Pau o quantes persones realment varen escoltar la famosa locució
radiofònica de La guerra dels mons de Orson Welles, entre d’altres. 

 Nieves Concostrina

La Esfera de los libros, 2021, 547 pàgines

Menudas historias de la historia

Begoña Gómez Urzaiz

Destino, 2022, 317 pàgines

Las abandonadoras

En aquesta obra l’escriptora i periodista reflexiona amb exemples reals i
ficticis sobre diferents mares que varen viure embarassos i maternitats
truculentes i que en qualque moment se separaren de les seves
criatures. Són les històries de dones com Doris Lessing, Ingrid Bergman,
Mercè Rodoreda, Maria Montessori, Gala Dalí o personatges novelescos
com Anna Karenina. 

Nieves Concostrina

La Esfera de los libros, 2018, 402 pàgines

Pretérito imperfecto : historias del mundo desde

el Año de la Pera hasta ya mismo

El llibre comença amb l’Any de la Pera i arriba fins avui en dia. S’hi poden
descobrir històries del temps passat que, com diu Concostrina, fou
imperfecte. En el llibre es parla que fumam per culpa de Colom, intenta
desmitificar el 2 de maig, ens presenta a María Cristina de Borbón com la
reina més corrupte o també ens deixa sorprendre amb esdeveniments
com la condecoració de Franco a un comunista. 

Dona i feminisme

Miquel Far Ferrer

Edicions UIB, 2021, 208 pàgines

 

Manuscrito para tripulantes que surcan hacia la

igualdad: una ruta por las masculinidades

Es tracta d’una sèrie de materials didàctics per a la coeducació i la
prevenció de la violència de gènere. El manuscrit serveix com a
recurs per al professorat i el públic general. L’autor relata com ha
estat el seu propi viatge tant a nivel personalment com
profesionalment dins del sistema educatiu alhora de fer arribar uns
models de masculinitat més igualitaris i dissidents enfront del
model tradicional. 



Maria de Lluch Rayo Llinàs; Lucía Pascual Calleja

Edicions UIB, 2021, 140 pàgines

Prevención e intervención en clave de género

En el seu text, Maria de Lluch Rayo visibilitza diferents dones que
destacaren en àmbits considerats no femenins al llarg de la
història i desmitifica la idea que la bellesa i la intel·ligència són
incompatibles. Lucía Pascual, presenta una proposta per a
treballar a través del teatre el tema de la violència de gènere a la
universitat, un problema que sovint ha estat silenciat. 

Carmen Ruiz Repullo

Edicions UIB, 2021, 161 pàgines

Nuestros cuerpos, nuestras vidas : un acercamiento

a la violencia sexual en la juventud

El llibre tracta de conceptualitzar, contextualitzar i visibilitzar les
violències sexuals que tenen lloc a l’adolescència i la joventut per a
reconeixer-les i així disenyar polítiques, programes i eines
d'invervenció que condueixin a posar-hi fre. Els joves reclamen viure
lliures de masclisme i violències, i el llibre vol acompanyar a les
dones en el seu camí cap a la igualtat.

LITERATURA

Margalida Pons

Lleonard Muntaner, 2021, 387 pàgines

El codi torbat: de la poesia experimental a

l'escriptura conceptual

El llibre recull una selecció de treballs sobre poesia catalana
contemporània i experimentació. La primera part aborda la
poesia experimental com una creació que posa sota sospita la
noció hegemónica de gènere. La segona part se centra en quatre
vies de transformació o desdibuixament de la lírica. La tercera
part investiga les idees de l’escriptura conceptural i l’escriptura
no expressiva. La quarta part aborda la creació de quatre autors:
Antoni Nadal, Dolors Miquel, Ester Xargay i Perejaume. 



Pedro Olalla

Acantilado, 2022, 395 pàgines

Palabras del Egeo : el mar, la lengua griega

y los albores de la civilización

L’obra reuneix  sorprenents troballes de l’antropologia, l’arqueologia, la
història, la nàutica, la genètica, la geologia, la mitologia, la filologia, la
lingüística i l’etimologia. Es tracta d’un llibre sobre les arrels més
profundes de la civilització clàssica pels vertaders amants de Grècia. 

Obra d’assaig on es reivindica els poetes catalans del segle XX, fills de la
guerra del 1936-1939, que segons Albert Roig, salven i renoven la poesia
catalana. Posseït és una mena d’Homenots que retrata aquests poetes i el
música Carles Santos, deixeble de Brossa, i els poetes Andreu Vidal, que
segueix la poesia de Joan Vinyoli, i Xavier Lloveras, que segueix Blai Bonet i
Gabriel Ferreter. 

Albert Roig

L’altra editorial, 2022, 272 pàgines

Posseït

Llibres de viatges

Oci i aficions

Vicenç Vidal

Documenta Balear, 2022, 267 pàgines

Tecnologia a bord : Per a embarcacions d'esbarjo

El llibre té per objectiu donar una pinzellada i uns conceptes bàsics perquè
els lectors entenguin el funcionament, determinats conceptes i les
peculiaritats dels elements que duen o poden dur a la seva embarcació.
S'hi expliquen molts de conceptes i acrònims amb un llenguatge planer. 
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