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Els llibres de la comarca de l’Anoia 2006
M. Teresa Miret i Solé

Relació de llibres publicats durant l’any 2006 per autors anoiencs o bé
que fan referència a la comarca de l’Anoia.

Boladeras, Jordi. No ho sé. Pròleg de J. A. Arcediano.
Barcelona: Viena, 2006. 74 p. (Viena Poesia; 93)
Recull de poemes que va obtenir el Premi de Poesia Joan
Llacuna Ciutat d’Igualada 2005.

Abenoza, Sira i Jordi Roigé. Rock & Cat: més enllà de les
cançons. Barcelona: Utopia Global, 2006. 124 p.
Llibre sobre la pel·lícula del rock català. Conté entrevistes,
retrats literaris dels artistes, lletres de les seves cançons i
moltes fotografies.

Bou, Josep i Cinto Gabriel. Viatge a Nequa. Ribera Hotel
Cardós: 2006. 96 p.
La fotografia i la paraula conformen una poesia visual que ens
apropa al Pallars Sobirà. Conté textos d’Antoni Dalmau, Maria
Enrich, Rafael Jorba, Toni Cortès i Xavier Ribera, entre d’altres.

Activitats 2007. Igualada: Club Excursionista UECANOIA,
2006. 220 p.
Programació de les activitats del Club Excursionista
UECANOIA per a l’any 2007: excursions matinals, muntanya,
alta muntanya, esquí, bicicleta de muntanya...

Camins, Jordi. “Análisis de la evolución reciente de los glaciares del macizo de la Maladeta (Pirineo Central español):
cuantificación de pérdidas de superficie y volumen”. ... i altres.
A Boletín Glaciológico Aragonés, 5 (desembre 2004). Número
monogràfic. 166 p.
Estudi sobre l’evolució de les glaceres del Pirineu aragonès
basat en bona part en les fotografies realitzades durant vint
anys per l’autor.

Alejandro Bello, Margarita. Paraules. Barcelona: La
Plana, 2006. 297 p.
Recull de poemes, ordenats temàticament, sobre l’amor, la
terra, l’enyor, els adéus...
Anuari de l’Anoia 2005. Igualada: Anoia Publi, 2006. 194 p.
Els esdeveniments de l’any a la comarca, ordenats cronològicament.

Carbonell Bertran, Santi. 5 de gener: festa de Reis d’Igualada. Text de Carles M. Balsells Castelltort. Igualada: Comissió
Cavalcada dels Reis d’Igualada, 2006. 92 fulls sense numerar.
Llibre de fotografies que ressegueix totes les activitats al
voltant de la festa dels Reis a Igualada, des de l’arribada del
Patge Faruk. Cada bloc de fotografies porta un text breu
com a introducció.

Balsells Castelltort, Carles M. V.: Carbonell, Santi...
Bermúdez, Xavier. Històries del Vilar del Met. Dibuixos: Pol
Castejón. Vilanova del Camí: Ajuntament, 2006. 39 p.
Còmic sobre la història de Vilanova del Camí a l’època dels
ibers i dels romans.

Castellà Raich, Gabriel. L’Escola Pia d’Igualada: assaig
històric (anys 1732-2002). Igualada: Escola Pia, 2006. 280 p.
Edició d’un treball inèdit sobre la història de l’Escola Pia
a Igualada que arribava a l’any 1932. L’equip encarregat de
l’edició ha escrit els capítols que actualitzen la informació
fins als nostres dies.

Bernús, Margarida. Batecs de vida: quan es remou la vida
interior. Capellades: La Miranda, 2006. 65 p.
Recull de poemes que busquen la comunicació a través de la
senzillesa i la simplicitat del pensament poètic.
Bertran, Lloll i Celdoni Fonoll. Quin món de mones!
Valls: Cossetània, 2006. 143 p.
Llibre que recull part dels textos i lletres de les cançons del
programa de Catalunya Ràdio del mateix títol.

Centre d’Esplai Giravolt: 10 anys d’esplai. Masquefa:
Ajuntament, 2006. 35 p.
Història de l’esplai, amb comentaris sobre els valors educatius
de l’entitat, les activitats, els noms dels responsables i dels
alumnes, etc.
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Enrich Murt, Maria. Tres amigues i un estiu. Barcelona:
Columna, 2006. 142 p. (Columna Jove; 220)
Novel·la que explica les relacions de tres adolescents durant
unes vacances d’estiu en les quals moltes coses canvien i la
infància va quedant endarrere.

Congrés d’analítiques aplicades a l’arqueologia, I. Igualada, 3, 4,
5 de febrer de 2005. Actes. Igualada: Arqueocat, 2006. 245 p.
Crònica del congrés i publicació de catorze ponències relacionades
amb les anàlisis aplicades als treballs de camp i arqueològics.
Dalmau Ribalta, Antoni. El testament de l’últim càtar.
Barcelona: Columna, 2006. 299 p. (Col·lecció clàssica; 674)
Introducció novel·lada al catarisme, amb elements de ficció
i personatges contemporanis, però amb la voluntat d’oferir
una visió històrica dels càtars.

Enrich Murt, M. Francesca, M. Teresa Miret Solé i
Ignasi Vich. Pedra seca a l’Anoia: Carme, Orpi, la Pobla de
Claramunt i la Torre de Claramunt. Premi Gumersind Bisbal
i Gutsems 2005. La Pobla de Claramunt: Ajuntament, 2006.
283 p. (Claramonte; 1)
Descripció de les característiques de les barraques de pedra
seca i inventari de les construccions d’aquest tipus a quatre
municipis anoiencs.

Dalmau Ribalta, Antoni. El testamento del último cátaro.
Madrid: Temas de Hoy, 2006. 294 p.
Introducció novel·lada al catarisme, amb elements de ficció i
personatges contemporanis, però amb la voluntat d’oferir una
visió històrica dels càtars. Versió en castellà de l’obra anterior.

Estudi de l’ús social de la llengua dels joves de la Conca
d’Òdena. Igualada: Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
i Ajuntament d’Igualada, 2006. 77 p.
Treball realitzat per la Secció de Ciències Polítiques,
Sociologia i Economia del CECI a partir d’una enquesta a
alumnes de centres d’ensenyament de la conca d’Òdena.

Dalmau Ribalta, Antoni. Tierra de olvido: la senda de los
cátaros. Barcelona: Sic idea y creación literaria, 2006. 360 p.
Nova edició de la primera novel·la de l’autor sobre els càtars,
ara en una col·lecció de butxaca i en castellà.

Farrés Junyent, Ernest. Edward Hopper: Cinquanta poemes sobre la seva obra pictòrica. Barcelona: Viena, 2006. 84
p. (Viena Poesia; 91)
Llibre de poemes basats en les pintures d’Edward Hopper.
Aquest poemari va obtenir l’Englantina d’Or dels Jocs Florals
de Barcelona 2005.

Dalmau Ribalta, Bernabé. Viure l’advent. Barcelona:
Centre de Pastoral Litúrgica, 2006 (Col·lecció Emaús; 73)
Introducció a la litúrgia de l’advent, amb textos clàssics i
elements d’art i de pietat popular.
Dalmau Ribalta, Bernabé. Vivir el adviento. Barcelona:
Centre de Pastoral Litúrgica, 2006 (Col·lecció Emaus; 73)
Introducció a la litúrgia de l’advent, amb textos clàssics
i elements d’art i de pietat popular. Versió en castellà de
l’obra anterior.

Fonoll, Celdoni. Aucells. Barcelona: Lynx, 2006. 265 p.
Poemes sobre seixanta ocells de les terres catalanes. El llibre
aporta també informació científica i cultura popular sobre
aquestes aus.

Elias, Pep. Literalment incapaç de matar una mosca: contes
corrents. Calvià (Mallorca): Ajuntament de Calvià, 2006. 63
p. (Creació literària; 8)
Recull de contes per a adults que va obtenir el premi “Rei
en Jaume” de narrativa.

Fonoll, Celdoni. Fascinants bolets. Barcelona: Mina, 2006.
184 p.
Poemes sobre 51 bolets de les terres catalanes. El llibre conté
també fotografies, informació científica i gastronòmica i cultura popular sobre aquests mateixos bolets.

Enrich Murt, Maria. Les cotorres fugitives. Il·lustracions: Valentí
Gubianas. Bellaterra: Lynx, 2006. 55 p. (Ales de paper; 5)
Conte que explica com dues cotorres, que s’han desfet de les seves
gàbies, volen juntes buscant la llibertat. La història es complementa
amb informació sobre la vida i els costums de les cotorres.

Fonoll, Celdoni. V. Bertran, Lloll i ...
Freixas Vivó: una vida dedicada a la pintura 1922-2004. S.l.:
Yumba Edicions, 2006. 271 p.
Onze persones parlen de moments importants de la vida del
pintor i, en una segona part, es reprodueixen moltes obres
de l’artista.

Enrich Murt, Maria. Mozart, ets un geni! Cantata infantil. Música: Francesc Gregori. Il·lustracions: Antoni Almagro.
Igualada: Ajuntament, 2006. 32 p.
Text i música de la cantata d’homenatge a Mozart en el
250è aniversari del seu naixement. Aquest treball forma part
d’un seguit d’activitats organitzades per l’Escola Municipal
de Música d’Igualada.

Gassó, Magda - Alba Espargaró. Aventureres de la història:
els altres noms de la història de Catalunya. Barcelona: L’Esfera
dels llibres, 2006. 282 p.
Recull de les històries de diverses dones catalanes, compromeses amb el seu temps i amb el seu entorn, que visqueren
la vida com si fos una aventura.
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Gual Aribau, M. Àngels. Contes de la nit de Reis. Igualada:
l’autora, 2006. 80 p.
Recull de set contes que reflecteixen la màgia i la il·lusió
de la tradicional festa dels Reis. Les il·lustracions són de la
mateixa autora del text.

Montserrat Valls, Josep. Els meus records. Els Hostalets de
Pierola: Ajuntament, 2006. 367 p (Pierola Històrica; 1)
Fets i records relacionats amb la història de la gent, els
costums, les festes i les entitats dels Hostalets de Pierola,
acompanyats de fotografies i documents reproduïts.

Hidalgo, Manel. Festa Major Igualada. Igualada:
Ajuntament, 2006. 18 fulls sense numerar.
Reportatge fotogràfic dels millors moments de la Festa Major
d’Igualada de l’any 2006.

Muset Pons, Assumpta. Carrers i cases de Copons: el creixement
urbanístic del s. XVIII. Copons: Ajuntament, 2006. 42 p.
Descripció de la transformació del nucli urbà de Copons al
segle XVIII, a causa del creixement de la població, l’especialització comercial i l’augment de la riquesa.

Informe econòmic anual: L’Anoia 2006. Redacció: Àngel
Hermosilla. Coordinació: Josep M. Palau. Igualada:
Ajuntament d’Igualada, 2006. 95 p.
Anàlisi de l’activitat empresarial, l’ocupació i la mobilitat
laboral a l’Anoia durant el 2006 i estratègies de desenvolupament.

Muset Pons, Assumpta. Oficis tradicionals de Montserrat i
el seu entorn. Manresa: Zenobita, 2006. 32 p.
Presentació dels oficis que els habitants del Bruc, Collbató,
Monistrol i Marganell van combinar durant molt temps amb
l’agricultura: l’elaboració d’oli i de mató, la producció de
rajoles, la foneria de campanes...

Lladó Riba, Maria Teresa i Eva Pascual Miró. El cuero.
Barcelona: Parramon, 2006. 160 p. (Artes y oficios)
La història de l’art de la pell, els processos d’adob i les
tècniques de treballar la pell, explicats de manera senzilla
i molt gràfica.

Ordi Fernández, Joan. Ludwig Wittgenstein: biografia i
sentit del “Tractatus”. Un criteri per a la crítica de la cultura.
Vic: Institut Superior de Ciències Religioses, 2006. 88 p.
(Textos; 23)
Presentació de la crítica wittgensteniana de la cultura i invitació a reviure la vida filosòfica del pensador vienès.

Llar d’infants municipal Vailets: 25è aniversari. Capellades: 2006.
Recull de records i experiències d’alumnes i equip educatiu
de la llar d’infants durant la seva història, amb una fotografia
de cada promoció.

Pinyol Colom, Joan. “K.L. Reich”, de Joaquim Amat-Piniella.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2006. 201 p. (Seminari
“El gust per la lectura” 2006-2007)
Dossier adreçat a alumnes de batxillerat. Està estructurat el
tres parts: l’autor, la Segona Guerra Mundial com a marc de
referència i l’obra.

Marcè Nogué, Jordi. El gat amb botes: petita simfonia en
4 moviments per a orquestra, 2 pianos i percussió. Igualada:
Ajuntament, 2006. 43 p. i CD
Partitura de la composició que va guanyar el Premi de composició musical per a joves orquestres Paquita Madriguera
dins els Premis Ciutat d’Igualada 2004.

Pinyol Colom, Joan. “Records al vol” / “Recuerdos al vuelo”. A
Voltant per Mèxic des de Catalunya. Barcelona: Associació d’Escriptors Tirant lo Blanc de Catalunya, 2006, p: 49-57 i 117-125
Relat sobre els records i els sentiments d’un viatge a Mèxic,
en versió catalana i castellana.

Matas Fosalba, Àngel. Records d’infantesa. Edició a cura
de Noel Esteller. Sant Esteve de Sesrovires: Col·lectiu d’Amics
de Masquefa / A3 Editorial, 2006. 143 p.
Les vivències d’una nen de Masquefa: els jocs, l’escola, les
entremaliadures, la família i també aspectes d’història del
poble; tota una època, tot un món…

Riba Gabarró, Josep. Agrupació coral La Llàntia: fundada a
Igualada l’any 1876: tres segles de cant XIX, XX, XXI. Pròleg i
comentaris addicionals de Jaume Ferrer i Piñol. Igualada: Agrupació
Coral La Llàntia, 2006. 500 p i 86 fulls sense numerar.
Història de l’entitat, amb una extensa cronologia, capítols
per a esdeveniments especials, dotze apèndixs (presidents,
cantaires, repertori...) i documentació gràfica.

Miret Solé, M. Teresa. V.: Enrich Murt, M. Francesca...
Miscel·lània Aqualatensia 12: Recerques sobre la comarca de
l’Anoia. Igualada: Ajuntament / Centre d’Estudis Comarcals,
2006. 447 p.
Obra col·lectiva que conté el IX Premi Jaume Caresmar
(Maria Garganté Llanes: “Arquitectura religiosa del Set-cents
a l’Alta Anoia: obres, artífexs i influències”), vuit articles i
dues notes d’investigació.

Ribaudí, Josep Maria. “El saló de l’automòbil”. A: La màscara nua. Valls: Cossetània, 2006. 41-49 p. (Narrativa; 50)
Conte curt que va obtenir el 1r premi en el 2n Concurs de
Contes Eròtics Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2004.
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Ribera Marimon, Jaume. Vicissituds de l’ensenyament a
Igualada (1732-1969). Barcelona: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2006. Pròleg d’Antoni Dalmau i Ribalta. 156
p. (Textos i estudis de cultura catalana; 112)
Història de l’ensenyament a Igualada a través dels centres
educatius i anàlisi del procés per recuperar l’institut d’ensenyament secundari, tancat després de la guerra civil.

Vilarrúbias Codina, Pia. On es pon el sol?. Barcelona:
Barcanova, 2006. 42 p (Sopa de contes)
Conte per a infants a partir d’un viatge pel cel buscant on
es pon el sol.

Viure en temps de guerra: Igualada 1936-1939. Igualada:
Ajuntament, 2006. 129 p.
Recull de testimonis orals sobre la vida quotidiana a Igualada
durant el període de la guerra civil i de la primera postguerra.
El llibre forma part del projecte Biblioteca de la Memòria.

Riquer, Alexandre de. Quan jo era noy. Calaf: Ajuntament, 2006.
189 p. (Edició facsímil de l’original: Barcelona: L’Avenç, 1897)
Recull de narracions curtes sobre els records d’infància i les
arrels de l’autor. L’edició compta amb moltes il·lustracions
del mateix Riquer.
Romeu Figueras, Josep. Poemes d’ara i de tornada. Edició a
cura de Núria Font Clavell. Pròleg de Bartomeu Fiol. Epíleg
de Miquel Batalla Ferrando. Lleida: Pagès editors, 2006. 152
p. (Biblioteca de La Suda; 94)
Poemari pòstum de l’autor, inspirat en l’existència, la natura,
el país i la mateixa poesia.
Rosich Berenguer, Rosa. Una pluja de lletres. Igualada:
l’autora, 2006. 62 p.
Recull de poemes diversos amb un d’especialment dedicat
als llibres que dóna nom al conjunt de l’obra.
Set de Bruc. El Bruc: Associació Cultural del Montserrat, 2006.
Presentació de set personatges vinculats al Bruc: Udalard I,
Xic Vallès, J. M. Casas Chocormeli, Joan Llongueres, Emili
Pascual Amigó, Joan Ponç i Jesús Ribera.
Solà Bonet, Josep Maria. El somni de Grècia: la recepció
catalana de la cultura clàssica. Pròleg de Lluís Calderer.
Barcelona: L’Albí, 2006. 206 p. (Idees Albí; 10)
Estudi de les referències a la Grècia clàssica en la literatura
catalana i, especialment, en tres poetes catalans contemporanis: Maragall, Riba i Espriu.
Trenc, Eliseu i Pilar Vélez. Alexandre de Riquer: obra gràfica. Terrassa: Caixa Terrassa i Marc Martí, 2006. 185 p.
Catàleg d’exposició amb reproduccions d’ex-libris, gravats,
impresos, cartells, llibres i revistes.
Valls Domènech, Joaquim. Els Valls a Tous: si els recordem, encara hi són... Sant Martí de Tous: l’autor, 2006. 207
p. [Tiratge reduït. Edició no comercial]
Història de la família Valls, resident a Tous des de 1806.
Vich Enrich, Ignasi. V.: Enrich Murt, M. Francesca...
Vilarrúbias Codina, Pia. En Ton i l’agapornis. Barcelona:
Barcanova, 2006. 42 p. (Sopa de contes)
Conte per a infants, basat en un ocell que arriba perdut a
la finestra d’en Ton...
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