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Ferides i reflexions
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 No debades es titulen Ferides i Ferides d’infinit les

parts primera i segona d’aquest nou volum de Joan
Perelló, ben conegut per la seva trajectòria a l’àmbit de
llengua catalana. Les sensacions viscudes en primera
persona
es combinen
amb les reflexions
del jo poètic.
Recorte en color % de ocupación:
4,60
Valor: 178,03€
Periodicidad:
Puntual
A.MITCHAEL Y M. SASSA

Copygirl
Traducción de Anna Turró
UMBRIEL, 319 PÁGINAS, 17 €

La jungla de la publicidad

 Las dos autoras, Anna Mitchael y Michelle Sassa,
se conocieron trabajando en un agencia de
publicidad en Nueva York. Años después se
reencontraron y escribieron este relato a cuatro
manos. La historia de una chica que trata de abrirse
camino en un entorno muy competitivo.

JOAN LLUÍS BOZZO

Scaramouche
EDUCAULA62, 272 PÀGINES, 9,95 €

El llibre del musical

 Les històries de capa i espasa han fascinat a unes
quantes generacions i són a l’origen de
Scaramouche, el nou espectacle musical que ha
posat en escena la companyia catalana Dagoll
Dagom. Aquest és el llibre del muntatge creat per
Bozzo amb música d’Albert Guinovart.

RECOMANAT DE LA SETMANA
JOAN PAYERAS
El vol de la cendra
Edició bilingüe. SLOPER, 78 PÀGINES, 10 €

Poemes de la guerra

Joan Payeras. FACEBOOK

 Payeras (Palma, 1973) és autor de cinc
poemaris publicats en castellà, entre els
quals Eva en América, Premi José Luis
Hidalgo, i La luz y el frío, Premi Café
Comercial de Madrid. Aquesta nova
proposta destaca per la seva sensibilitat, les
seves reflexions i també la seva cruesa, ja
que es situa a un conflicte bèl·lic. Els textos
es presenten en doble versió, en espanyol i
en català.

¿QUIERES LEERLO?
Acércate a la librería Literanta
(C/ Can Fortuny, 4A, Palma) y podrás adquirir
el libro con tratamiento preferencial
de cliente y te invitamos a un café
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