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Novetats editorials

La Costa Daurada arran de mar
Autor: Josep Insa Montava
Edita: Cossetània. Col. Azimut 86. Valls, 2006 • 211 pàgines

Rutes pel Moianès des de Castellterçol a
peu o en BTT
Autor: Albert Gironella i Coll
Edita: PAM. Col. Cavall Bernat 54. Barcelona, 2006 • 91 pàgines

Les Guilleries
Autor: Xavier Junquera i Segarra
Edita: PAM. Col. Guies del CEC 22. Barcelona, 2006 • 166 pàgines
Presentem aplegades tres guies excursionistes de comarques ben
diferents, però que palesen la bona salut dels llibres d’itineraris
d’interès local. La primera és un recull de 9 itineraris per a fer a peu, amb
cavall o amb BTT per la Costa Daurada, de Cunit a les Cases d’Alcanar. Els recorreguts estan minuciosament descrits, amb profusió de
notes i informacions complementàries, cosa que permet acostar-se a aquesta zona costanera des d’una nova perspectiva, més enllà de la
mirada turística o de platja. La segona són 8 itineraris pel Moianès, a redós de Castellterçol, per a fer a peu o en BTT. Són rutes d’aquest
petit altiplà, amb descripcions amarades d’elements històrics, paisatgístics i geogràfics. Finalment, la tercera obra és una completa guia
de les Guilleries, terra de geografia complexa i intricada, coberta per boscos i on els camins, senders i corriols són subtils. És una guia
rigorosa, feta a consciència, de confiança, que permet circular per aquesta geografia difícil amb tranquil·litat, alhora que proporciona
bones informacions sobre aquells verals i el seu patrimoni.

L’Everest a l’hora punta
Autor: Miquel Molina
Edita: Viena. Barcelona, 2006 • 194 pàgines

K2

Todos los cuatromiles de los
Alpes
Autor: Peter Donatsch
Edita: Desnivel. Madrid, 2006 • 256 pàgines

Autor: Javier García Sánchez
Edita: Planeta. Barcelona, 2006 • 465 pàgines
Les altes muntanyes de vuit mil metres han tingut un
fort poder d’atracció de periodistes i escriptors, que
hi han vist el marc on s’esdevenen algunes de les més
grans passions humanes. El cim del món, l’Everest,
s’ha convertit en l’emblema d’una nova manera de
mirar l’Himàlaia, i les expedicions comercials han fet
creure que per uns milers de dòlars el sostre del món
és a l’abast de qualsevol. Un periodista de La
Vanguardia relata en aquest llibre la seva
experiència d’una estada al camp base nepalès de
l’Everest. Des d’una perspectiva periodística
consigna les contradiccions i incoherències d’un
cert himalaisme, així com les profundes
transformacions de les valls del Nepal, en un text
molt amè i entretingut de llegir que aporta una
mirada exògena que fa més paleses les profundes transformacions de l’himalaisme
anomenat de consum. Però potser, de tots els vuit mils, el cim del K2 és el que
simbolitza millor l’inexplicable poder d’atracció que alguns humans tenen per
l’altitud. Un escriptor basteix a K2 una història de ficció a partir de fets històrics
reals on entrellaça una trama de dues passions paral·leles: la passió autodestructiva
per una muntanya i la passió redemptora de l’amor. Text llarg, a cops repetitiu, que
presenta un antropomorfisme del K2 fins que aquest cim esdevé un ens amb
voluntat, pensaments i accions, recurs literari que pretén expressar la desmesurada
obsessió que alguns han tingut per un accident geogràfic. Amb la creació d’un mite
i un símbol, amb el recurs de metàfores i imatges molt potents, però també amb un
abús del sensacionalisme, la morbositat i la desmesura, aquesta novel·la reflexiona
sobre la passió com a autèntic motor de l’ésser humà.
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Els darrers anys no falten a les festes
nadalenques els llibres de muntanya de regal.
Aquest que ara presentem és realment un llibre
de regal amb tots els mèrits. És un llibre de
gran format sumptuós que aplega tots els cims
de quatre mil metres principals dels Alps, amb
textos descriptius i les dades pràctiques, però
destaca per la bellesa i espectacularitat de les
seves fotografies. Sense aportar res de nou
respecte a d’altres llibres, és una obra per
gaudir i somiar amb les muntanyes alpines.

