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publicacions

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà
Editorial Anagrama.
192 pàgines.
Preu: 16,9 euros. 
ISBN: 978-84-339-1568-9
14x22 cm.
La novel·la guanyadora del 4t Premi 
Llibres Anagrama de Novel·la 2019 
ens endinsa en el cor de la muntanya 
prenent els sentits de tots els elements 
que la conformen. Dones d’aigua, els 
núvols, els llamps, els cèrvols i fins i tot 
els fongs són la veu d’aquest relat que es 
va teixint des de diferents punts de vista 
amb un to poètic, a vegades salvatge. 
L’escriptora va i bé amb una narrativa 
que té un peu en el realisme màgic, si-
tuant l’obra en un petit poble i el seu 
entorn a la zona més septentrional de la 
comarca del Ripollès, a tocar la frontera.  

La ciutat comestible
Pilar Sampietro, Ignacio Somovilla, Javier 
Herreros.
Aquarel·les de Jorge Bayo.
Editorial Morsa.
176 pàgines.
Preu: 15 euros.
ISBN: 978-84-939952-2-5
16,5x24 cm.
Un llibre que explica com la ciutat es 
ruralitza a partir d’horts entre parets, 
jardins, arbres i espais guanyats a força 
de lluites veïnals. El contingut s’organitza 
al llarg dels 12 mesos de l’any relacionats 
amb 12 tasques, com per exemple recol-
lectar, esqueixar, florir, admirar, repartir o 
la migdiada, que ocupa el mes de novem-
bre. A cada capítol històries d’aquests es-
pais, consells també sobre salut i nutrició, 
aquarel·les, fotografies i entrevistes als 
veïns i veïnes que transformen els espais.

La transició a les renovables. 
Cap a una energia social i solidària.
Jordi Pujol Soler, Carles Riba Romeva.
Xarxa d’Economia Solidària i Pol·len Edicions.
132 pàgines.
Preu: 10 euros.
ISBN:
11,7 x 16,5 cm.
L’avenç cap un model energètic basat al 
100% en fonts d’energia renovable ha de 
fer-se de la mà de la transformació social 
per construir una societat més solidà-
ria. Aquesta és la premissa de partida 
de la proposta del Col·lectiu per a un 
nou Model Energètic i Social Sostenible 
(CMES) que ara veu la llum en aquesta 
novetat editorial dins la col·lecció Eines. 
El llibre presenta 25 iniciatives per a la 
transició i la sobirania energètica impul-
sades per entitats que ja aposten i s’enca-
minen cap a aquesta transició inevitable.

Experiència a llarg termini en cultius 
herbacis extensius ecològics de secà
24 pàgines. 
ruralcat.gencat.cat

La fitxa tècnica descriu l’experiència 
duta a terme a l’Espai d’Interès Natural 
de Gallecs durant cinc anys per avaluar 
sistemes compatibles de manteniment 
i millora de l’estat del sòl amb la pro-
ductivitat de cultius herbacis extensius 
ecològics. Es va implantar una rotació 
de cereals i lleguminoses gestionada 
amb diferents treballs del sòl, des de 
l’arada de pales a l’arada de cisells, i 
també amb diferents tipus de sistemes 
de fertilització. A més d’avaluar-se 
diferents paràmetres de qualitat del 
sòl, també s’han avaluat la presència 
d’herbes i el rendiment dels diferents 
cultius i els balanços econòmics. 

documents en línia

El huerto escolar nos enseña a comer
32 pàgines. 
https://cerai.org

L’organització CERAI ha publicat un 
manual que posa en valor l’hort esco-
lar com a espai d’aprenentatge. El seu 
objectiu és fomentar entre l’alumnat de 
darrer cicle de primària l’esperit crític 
i transformador en relació amb allò 
que menja. Aborda els conceptes de 
l’alimentació local i de temporada, d’on 
venen els aliments, quins nutrients  
ens aporten, la importància de l’agri-
cultura ecològica i les varietats locals. 
A més, té en compte els principis de 
sobirania alimentària i els ecofemi- 
nismes. La forma de presentació dels 
continguts és en fitxes que poden  
presentar-se directament als nens i 
nenes: receptes, mandales vegetals...

Recursos del proyecto 
Diversifood en castellano
Diferents documents. 
www.redandaluzadesemillas.org

El 2015 la Red Andaluza de Semillas va 
iniciar la seva participació en el projecte 
europeu Diversifood, que acaba aquest 
2019. Durant l’estiu han fet públics les 
fitxes informatives que han generat, 
dedicades a temes relacionats amb la 
biodiversitat agrícola: “Bancos de semi-
llas comunitarios”, “Variedades y pobla-
ciones para la mejora vegetal participa-
tiva”, “Derechos de los agricultores y las 
agricultoras”, “9 conceptos clave para 
la diversidad alimentaria”, “Enfoques 
innovadores para la incorporación de la 
diversidad en los sistemas alimentarios”, 
“Promoviendo un entorno favorable 
para la agrobiodiversidad en Europa”.
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La tierra desnuda 
Rafael Navarro de Castro.
Ed. Alfaguara.
528 pàgines.
Preu: 18,90 euros. 
ISBN: 9788420434797.
Els crítics literaris diuen d’aquesta ex-
tensa novel·la, debut de Rafael Navarro, 
que té ecos de Delibes. L’obra es situa 
en un punt imaginari de l’Espanya in-
terior, rural, desolada i empobrida. En 
aquest escenari acompanyem el seu 
protagonista, un pagès que neix en 
temps de la Segona República i mor 80 
anys després en el mateix lloc, enter-
rant amb ell tot de coneixements que la 
modernitat s’ha emportat per endavant 
i també algun secret. Una novel·la adre-
çada a les persones amants de conèixer 
les formes antigues de viure i que, per 
força, els agradin els relats llargs.

Seguir con el problema. Generar 
parentesco en el Chthuluceno.
Donna J. Haraway.
Ed. Consonni
368 pàgines.
Preu: 29,90 euros. 
ISBN: 978-84-16205-41-7
14 x 21 cm.
L’autora és biòloga i professora emè-
rita del Departament d’Història de 
la Consciència de la Universitat de 
Califòrnia. Dona classes sobre teoria 
feminista i estudis multiespècies. En 
aquest llibre proposa una nova manera 
de superar la crisi ecològica en què ens 
trobem encallats en aquesta era que 
ella anomena Chthuluceno. Segons 
ella, es tracta de reconfigurar les nos-
tres relacions amb la resta d’espècies 
i la terra, per aprendre a seguir vivint 
i morint junts en una terra ferida.

Animales naturales.
Lucila Marta Ferrini Méndez.
Ed. Acen.
120 pàgines.
Preu: 16 euros.
ISBN: 978-84-948733-6-2
El trobareu també a sanaanimalia.com
Aquesta veterinària argentina afincada a 
Barcelona va deixar aviat les pràctiques 
tradicionals de veterinària per endinsar-se 
en les teràpies naturals aplicades als ani-
mals. En aquest llibre bolca els seus co-
neixements sobre alimentació sana i tèc-
niques com el reiki, el tapping, les flors 
de Bach, l’homeopatia, l’aigua de mar i 
l’àloe vera aplicades en animals de com-
panyia. Inclou una secció sobre nutrició 
casolana i receptes delicioses pels animals 
amb potes, sans o amb alguna malaltia. 

poesia pagesa

Res no m’agrada tant

Res no m’agrada tant 
com enramar-me d’oli cru 

el pimentó torrat, tallat en tires.

Cante, llavors, distret,  
raone amb l’oli cru,  

amb els productes de la terra.

M’agrada molt el pimentó torrat, 
mes no massa torrat, 

 que el desgracia, 
sinó amb aquella carn mollar que té 

en llevar-li la crosta socarrada.

L’expose dins el plat en 
tongades incitants, 

l’enrame d’oli cru amb 
un pessic de sal 

i suque molt de pa, 
com fan els pobres, 

en l’oli, que té sal i ha pres una 
sabor del pimentó torrat.

Després, en un pessic 
del dit gros i el dit índex, 

 amb un tros de pa, 
agafe un tros de pimentó, 

l’enlaire àvidament, 
eucarísticament,

me’l mire en l’aire. 
de vegades arribe a l’èxtasi,  

a l’orgasme.

Cloc els ulls i me’l fot. 

Vicent Andrés Estellés

Situación de los sistemas  
agroalimentarios ecológicos en  
España y su contribución  
al cambio climático
152 pàgines. 
agroecologia.net

El cicle alimentari s’estén més enllà de 
l’àmbit productiu. La distribució  
i la comercialització en formen part i 
s’han de tenir en compte en el moment 
d’analitzar la repercussió del sistema 
en el canvi climàtic. En aquest extens 
document, la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica ofereix el marc 
teòric i conceptual i identifica models 
organitzatius i iniciatives que s’ajusten 
als paràmetres d’un sistema agroeco-
lògic, per fer-ne una descripció: su-
permercats cooperatius, associacions 
de consum, ecomercats i d’altres.  


