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Els llibres de la comarca de l’Anoia
M. Teresa Miret i Solé
Aquest recull ofereix una relació dels llibres que hab estat publicats durant l’any 1999 per
autors anoiencs o bé que tracten sobre algun aspecte de la nostra comarca. També s’hi afegeix
algun volum de l’any 1998 que no fou esmentat en la bibliografia de l’any anterior, publicada en el
núm. 1 d’aquesta revista (abril de 1999).

A l’Escola Castell d’Òdena hem fet poemes i dibuixos.
Òdena: Ajuntament, 1999. 90 p.
Llibre de poemes dels alumnes de l’Escola Castell d’Òdena
il·lustrat amb fotografies i dibuixos.

Casanellas Solé, Josep. Santa Margarida de Montbui:
retalls d’història del poble i els seus barris. Igualada, 1998.
58 p.
Història dels orígens de la població, costums, llegendes i
del creixement demogràfic dels anys cinquanta i seixanta.

Activitats 1999: UEC Anoia. Disseny i coordinació: Amadeu
Caballé i Solé. Igualada: Uec Anoia, 1999. 133 p.
Programació de les activitats de l’any: excursions matinals,
de muntanya i d’alta muntanya, escalada, esquí i bicicleta
de muntanya, campament d’estiu, cursa de l’esquiador i
concurs de fotografia.

Castells de frontera. Santa Margarida de Montbui: Comissió
de la Ruta dels Castells de Frontera, 1999 (?). 5f.
Carpeta que inclou fitxes descriptives dels castells de
Claramunt, Òdena, la Tossa, Miralles i Vilademàger.
Costas, Montserrat i Jordi Condal. Híbrid. Barcelona:
Columna, 1999. Premi de Poesia Vila de Martorell. 86 p..
Poemari escrit a quatre mans on s’utilitza terminologia
tècnica per parlar de la societat i de l’amor.

L’Agenda local: Igualada 2000. Cabanillas (Màlaga): Telenor
Media España, 1999. 81 p.
Informació actualitzada sobre Igualada: plànols, serveis,
transports, administració, cultura, esports, oci i activitats
comercials.

Estudi de necessitats socials. Propostes d’actuació. Igualada:
Ajuntament, 1999. 126 p.
Anàlisi de la situació social igualadina amb una descripció
per barris.

Amill Franch, Imma. Masquefa i l’aigua: un repàs a la
història de l’aigua a Masquefa. Masquefa: Ajuntament /
Aigües Ter Llobregat, 1999. 73 p.
Estudi des de la portada d’aigües a Masquefa fins a
l’abastament actual.

Fernández Gené. Xavier. Del roig al vermell. Pròleg de
Jaume Creus. Barcelona: Els llibres de l’Índex, 1999. 58 p.
Poemes amb el fil conductor d’un personatge que mor a
causa de la sida.

L’Anoia. Igualada: Consell Comarcal de l’Anoia, 1999. 42p. mapa.
Guia descriptiva dels municipis de la comarca, amb suggeriments d’excursions i de llocs per visitar. Inclou un mapa
de la comarca.

Fernández Gené, Xavier. Un desembre a Montbui.
Pròlegs: Josep Vicenç Mestre i Jordi Mercader i Luisa
Bravo. Santa Margarida de Montbui: Centre de Gestió de
Montbui, 1999. 67 p.
Obra literària sobre la història de Santa Margarida de
Montbui, des dels seus inicis fins a avui.

Blanco, Vicenç. Sentiments. Il·lustracions de Gabriel
Junyent. Pròleg de Valentí Miserachs. Sant Martí de Tous,
1999. 140 p.
Recopilació de l’obra poètica de l’autor.

Ferrer Bujons, Josep. Ànima de frontera. Barcelona:
Columna - L’Albí, 1999. 274 p.
Novel·la que descriu el procés psicològic de la protagonista, des
d’una profunda depressió fins al seu redreçament personal.

Bou, Pep. Gènesis. Presentació de Salvador Rodés.
Barcelona: Focal, 1999. (Asomra).
Llibre de 26 fotografies en blanc i negre sobre el cos femení.
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Fonoll, Celdoni. Amor de lluny. Pintura de Joan-Pere
Viladecans. Transcripció i harmonització de les cançons:
Isaac Fonoll. Dibuix de les partitures: Feliu Gasull (música). Barcelona: La Magrana, 1998. 58 p.
Recull de 34 poemes i les partitures de 10 cançons, algunes de les quals han estat enregistrades en disc.

Junyent, M. Carme. La diversitat lingüística. Barcelona:
Octaedro, 1999. 129 p. (Obra publicada també en castellà).
Introducció als conceptes bàsics de la diversitat lingüística,
amb un glossari i un diccionari de manlleus.
Martínez Domingo, Félix i Eduardo Martínez
Rodríguez. Pinceladas. Igualada: ACP Edicions, 1999.
180 p.
Recull de poemes de dos autors, pare i fill.

Fonts de la vila i terme de Piera. Piera: Deru’s, 1999. 135 p.
i plànol. (Engrunes; 2).
Relació de les fonts de Piera i estudis sobre la geologia,
l’aigua i la vegetació del terme.

Mas Planell, Josep. L’Anoia a vol d’ocell. Text i coordinació: Pau Llacuna i Ortínez. Igualada: Publicacions Anoia,
1999. 231 p.
Llibre de fotografies de tots els pobles de la comarca, ordenats alfabèticament, fetes des d’un globus.

Gibert, Marga. Tomito. Dibuixos d’Arian Morera.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. 16 p.
Conte infantil protagonitzat per un osset, que tracta el
tema dels sentiments en els nens.
Grados Tapia, Pablo. Arcos de azules alboradas.
Barcelona: AZ90, 1999. 119 p.
Recull de poemes, alguns dels quals fan referència a la
comarca de l’Anoia on l’autor resideix des de fa anys.

Mas Talló, Jaume. Diari d’un emboscat (27 de març de
1937 - 20 de gener de 1939). Transcripció del manuscrit
per Elisa Vidal i Mas. Sant Martí de Tous, 1999. 123 p.
Diari d’un jove, escrit durant els mesos que va estar amagat en una cova, en temps de la guerra civil. Només se
n’ha fet un tiratge de 70 exemplars.

La guia de l’Eix: de ponent a llevant: zona nord 1: L’Anoia...
Òdena: Geographica Mapamundi, 1998. 101 p.
Guia dels municipis pels quals passa l’Eix Transversal de
Catalunya. Està enfocada des d’un punt de vista comercial
i turístic.

Marquès, Jordi. Barcelona H2O. Igualada: Grafopack,
1999. 34 p. (sense numerar).
Recull de quinze aquarel·les sobre fonts de Barcelona.
Morera Gumà. A. Recull d’articles publicats a “Vida...” i
“Igualada” sobre Vilanova del Camí (1946-1980). Vilanova
del Camí: Ajuntament, 1998. 102 p.
Reproducció dels articles que fan referència a Vilanova del
Camí.

Guia turística i gastronòmica de l’Anoia. Igualada: ACP
Publicitat, 1998. 210 p.
Guia dels municipis de la comarca de l’Anoia, amb menció de
les festes populars i de l’oferta gastronòmica. Inclou publicitat.
Gutiérrez Poch, Miquel. Full a full: la indústria paperera
de l’Anoia (1700-1998): continuïtat i modernitat. Premi Dr.
Joan Mercader de Recerca: convocatòria de 1995. Pròleg
de Jordi Nadal. Igualada: Ajuntament / Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1999. 311 p.
Evolució de la indústria paperera a la comarca, des de la
manufactura tradicional fins a avui.

Palau, Josep M. Informe econòmic anual: l’Anoia 1999.
Igualada: Ajuntament, 1999. 70 p.
Anàlisi dels sectors econòmics i del mercat de treball de
la comarca de l’Anoia i comparació amb les comarques
veïnes.
Papirs d’aigua. Capellades: Ajuntament / Institució de les
Lletres Catalanes, 1999. 185 p.
Recull de quinze contes ambientats a Capellades.

Història de Piera. Dirigida per Flocel Sabaté. Lleida: Pagès,
1999. 436 p.
Història escrita amb rigor en els continguts però amb un
llenguatge clar i molt il·lustrada.
Igualada: 20 anys d’ajuntaments democràtics. Igualada:
Vida..., 1999. 104 p.
Resum de les activitats municipals des de 1979, amb moltes fotografies.

Pascual Domènech, Pere. Los caminos de la era industrial: la construcción y financiación de la Red Ferroviaria
Catalana (1843-1898). Barcelona: Universitat de Barcelona
/ Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1999. 510 p.
(Monografías de historia industrial; 1).
Història molt documentada sobre la xarxa ferroviària a
Catalunya, durant el segle XIX.

Jocs Florals Montclar 1999. Igualada: Centre Educatiu
Montclar, 1999. 35 f.
Recull dels treballs literaris premiats en les categories
infantil, juvenil i sènior.

Pinyol, Joan. Avinguda Capri. Pòrtic de Màrius Serra.
Barcelona: Columna, 1999. 163 p.
Recull de set relats i notes de l’autor sobre la seva correspondència amb Pere Calders.

88

REVISTA D’IGUALADA

Planell, Carmel·la. Vilanova del Camí. Fotografies: Josep Mas.
Pròleg: Flocel Sabaté. Igualada: Boixeta Gràfics, 1999. 71 p.
Visió actual de Vilanova del Camí, a través d’imatges de la
població complementades amb textos breus.

Secall de Fermentino, Maria Victòria. Heliografia.
Barcelona: Columna / Ajuntament d’Igualada, 1999. 59 p.
Recull de poemes que obtingué el premi de poesia “Joan
Llacuna”, dins dels premis Ciutat d’Igualada.

Prat Gonzàlez, Pere. La boutique de la llenceria.
Igualada: Boixeta Gràfics, 1998. 215 p. (Obra publicada
també en castellà, francès i anglès).
Estudi sobre la roba interior i anàlisi del sector productiu,
des del punt de vista econòmic i empresarial. Inclou un
vocabulari de termes relacionats amb el tema.

Solà Bonet, Josep M. Llibre de les quatre metamorfosis.
Barcelona: Columna / Planeta De Agostini, 1999. 103 p.
(Els millors llibres de l’any).
Nova edició de l’obra literària que obtingué el premi Pere
Calders de Literatura Catalana l’any 1995.
Torner, Jordi i Jaume Mas. Calaf: història en imatges:
(1939-1975). Barcelona: Angle Editorial, 1999.
Llibre de fotografies representatives de la història contemporània de Calaf, amb referències i dades.

Records i enyorances. Masquefa: Ajuntament, 1999. 12 fulls
sense numerar.
Recull de fotografies antigues de Masquefa i de la seva gent.
Riba Gabarró, Carolina. Espais verds de Vilanova del
Camí. Vilanova del Camí: Ajuntament, 1999. 110 p.
Descripció, il·lustrada amb fotografies, de les diferents
espècies de vegetació urbana de la població.

Torras Ribé, Josep M. La guerra de Successió i els setges
de Barcelona (1697-1714). Barcelona: Rafael Dalmau, 1999.
422 p. (Bofarull; 4)
Nova visió dels fets històrics de la guerra de Successió
amb aportació de materials inèdits.

Riba Gabarró, Josep. Feudalisme i toponímia de la Pobla
de Claramunt. Presentació: Jaume Armenteras i Soteras.
Fotografies: Josep Mas i Andreu Miquel. La Pobla de
Claramunt: Ajuntament, 1999. 99 p.
Anàlisi ampliada de dos treballs publicats a Miscellanea
Aqualatensia/8.

Velàzquez, Roger. Magazine. Barcelona: La Vanguardia
(Igualada: Unigràfic), 1999. 36 p.
Recull de fotografies publicades al Magazine de
La Vanguardia i presentades posteriorment en una exposició.
Veus en dansa. Igualada: Montclar Mestral, 1999. 147 p.
Records i escrits de creació literària publicats amb motiu
del vint-i-cinquè aniversari de la fundació dels col·legis.

Ribera Vallès, M. Josepa. En cru. Il·lustracions de Pere
Bosch i Morera. Pròlegs d’Enric Casassas i Pau Guixà.
Piera, 1999. 122 p.
Recull de poesies aplegades en tres grups: En segons, En
concret i En pau.

Vidal Mas, Elisa. Tous: memòria propera: recull d’històries.
Barcelona: Claret, 1999. 118 p.
Compilació de records, anècdotes i fets de Sant Martí de
Tous.

Rigolfas, Rita, Pilar Cervera i Jaume Clapés.
Alimentación y dietoterapia. 3a ed. Barcelona: McGraw-Hill, 1999.
Llibre tècnic sobre alimentació dirigit a personal sanitari.

Vila Badia, Anna i Antoni Dalmau i Ribalta. Naufragis
quotidians. Barcelona: Columna, 1999. 173 p.
Novel·la amb estructura epistolar sobre el deteriorament de
les relacions personals i de convivència d’un matrimoni.

Rio Campmajó, Lleonard del. Versos de badana. Pròleg
de Joan Valls Piqué. Premià de Mar: Edicions de la Vorera,
1999. 90 p.
Poemes inspirats en l’amor, la natura i l’entorn urbà de
l’autor.
Rossell Farré, Josep. Còctel. Prefaci: Lleonard del Rio
i Campmajó. Dibuixos: Teresa Suau i Glòria Gleyal.
Igualada: Imp. Montcalet, 1999. 130 p.
Recull de poemes de temàtica diversa, alguns inspirats en
personatges de la vida política.
Sabaté, Flocel. La gent dels castells: viure a l’esguard dels
castells de la Conca d’Òdena a l’Edat Mitjana. Il·lustracions:
Toni Raja. Igualada: Montcalet, 1999. 83 p.
Visió didàctica i molt il·lustrada sobre la vida quotidiana
durant l’Edat Mitjana a la Conca d’Òdena.
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