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Títol: Quina tropa! Aventures i desventures d'un periodista divorciat 

Autor/a. Joaquim Luna 

Editorial: Destino, 2018 

Signatura: 92 (Lun) Lun 

Sinopsi: 

Un llibre per conèixer les anècdotes i esdeveniments d’una redacció de la mà d’un 

dels periodistes més rellevants de La Vanguardia. La intenció d’escriure un llibre 

sobre aquest tema és aliena, egocèntrica i justa: compartir l’atmosfera d’una redacció on han passat grans 

homes, descriure la transició del periodisme aristocràtic a la cruïlla actual i explicar anècdotes, esdeveniments 

i personatges, alguns nacionals i molts altres internacionals: els emperadors del Japó, Deng Xiaoping, Lou 

Reed, els últims governadors britànics de Hong Kong, Samaranch, Bill Clinton o els Bush, Chirac, el caos 

de l’Orient Mitjà. Mundials de futbol, JJOO i unes quantes tragèdies com NY hores després de l’11-S o 

Fukushima. Un llibre amb una mica d’humor perquè el lector no se’l prengui del tot seriosament, però tampoc 

completament de broma. Sense sang però tampoc insípid. Una mica desmitificador. Àgil i sense pretensions 

literàries. I amb vida, això sempre. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

Títol: Per tenir casa cal guanyar la guerra 

Autor/a: Joan Margarit 

Editorial: Proa, 2018 

Signatura: 92 (Mar) Mar 

Sinopsi: 

Joan Margarit, que ha complert 80 anys aquest mes de maig, fa unes memòries 

d’infantesa que tenen una profunditat il·luminadora. El poeta no espigola agendes o 

àlbums familiars, no es deixa amanyagar gaire per la nostàlgia, ni el preocupa gens 

quedar bé, sinó que es capbussa de ple en els records que li han quedat clavats i tracta 

d’entendre per què són allà i de quina manera tenen a veure amb la construcció de la seva vida i de la seva 

poesia. Joan Margarit escriu per entendre la vida, no només la seva. Un bon poeta fa d’una anècdota personal 

un símbol universal. La intenció d’aquestes pàgines és descobrir el valor de la vida en una infantesa i 

adolescència que no sempre van ser amable. A la coberta, el lector veurà el nen Margarit en un balcó de 

Girona; també va viure a Sanaüja, a Rubí, a Figueres, a Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet i finalment 

a la lluminosa ciutat de Santa Cruz de Tenerife, d’on anava i tornava en uns lents i solitaris vaixells de càrrega 

que han impregnat per sempre més els seus poemes. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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