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Autors d’Angle Editorial Sant Jordi 2008 
 
 
Joaquim Muntañola, Arcadi Oliveres, Lluïsa Forrellad, Berto Romero i Xavi Tribó, 
Esmeralda Berbel, Josep López Romero, Joan Maria Bigas i Carlos González també 
signaran exemplars de les seves novetats a Barcelona i Sabadell 
 
 
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, Angle Editorial us felicita i us convida a visitar 
els nostres autors que presentaran les seves novetats: Arcadi Oliveres, Joaquim 
Muntañola, Lluïsa Forrellad, Berto Romero i Xavi Tribó, Esmeralda Berbel, Josep 
López Romero, Joan Maria Bigas i Carlos González signaran els seus llibres a 
diferents punts de Barcelona i Sabadell durant tota la diada.  
 
A continuació us adjuntem un breu resum de les hores i llocs exactes on els podreu 
trobar: 
 
JOAQUIM MUNTAÑOLA // La memòria fa pessigolles 

De 12 a 13 h., al Corte Inglés Francesc Macià 
De 13 a 14 h., a Proa Espais 
De 16 a 17 h., a la llibreria Catalònia 
De 18 a 19 h., a la llibreria Ona 
 
LLUÏSA FORRELLAD // Retorn amarg 

De 11 a 12h., a la Llar del llibre de Sabadell 
De 12 a 13 h., a l’Abacus de Sabadell 
De 16 a 17h., a Maite Libros de Barcelona 
 
ARCADI OLIVERES // El meu camí cap a la utopia 

De 10 a 11 h., a la llibreria Catalònia 
De 13 a 14 h., a la llibreria Ona 
De 16 a 17 h., a l’Abacus 
De 17 a 19 h., a la parada d’Angle Editorial (Rambles/C. del Carme) 
 
BERTO ROMERO i XAVI TRIBÓ // Zero estrelles 

De 11 a 12 h., a la Casa del Llibre 
De 13 a 14 h., a la llibreria Catalònia 
De 17 a 18 h., a FNAC Triangle 
 
JOAN MARIA BIGAS // Tan lluny de Roma  

De 11 a 12 h., al Corte Inglés Francesc Macià 
De 12 a 13 h., a la llibreria La Central 
De 13 a 14 h., a Proa Espais 
De 16 a 17 h., a la llibreria Catalònia 
De 18 a 19 h., a la llibreria Ona. 
 
 
CARLOS GONZÁLEZ // Omple’m de petons 

De 11 a 12 h., al Corte Inglés de Francesc Macià 
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De 16 a 17 h., a l’Abacus 
De 17 a 18 h., a la parada d’Angle Editorial de (Rambles/C. del Carme) 
De 18 a 19 h., a la llibreria Ona. 
 
ESMERALDA BERBEL // De què parlem les dones quan parlem del que ens importa 

De 11 a 12 h., a Llibreria Pròleg 
De 12 a 13 h., a El Corte Inglés Francesc Macià 
De 19 a 20 h., a la llibreria Excellence 
 
JOSEP LÓPEZ ROMERO // De què parlem els homes quan parlem sincerament de sexe 

De 12 a 13 h., a El Corte Inglés Diagonal 
De 18 a 19 h., a la llibreria Excellence 
 
 
ELS TÍTOLS 
 
La memòria fa pessigolles, de Joaquim Muntañola 

 
El primer recull de vivències i anècdotes d’un dels millors dibuixants de 
casa nostra. Aquest llibre il·lustrat recull les històries secretes de 
personatges que ha conegut Muntañola, com Truman Capote, Charles 
Chaplin, Salvador Dalí... 
 
La trajectòria humana i professional de l’escriptor i dibuixant Joaquim 
Muntañola arriba amb La memòria fa pessigolles, un llibre personal i 
divertit alhora, en el qual l’autor, testimoni de les evolucions de la nostra 
societat en el darrer segle, escriu i dibuixa moments inoblidables. 
 
 

 
Retorn amarg, de Lluïsa Forrellad 

 
Retorn amarg, una novel·la sobre l’ambició i el destí. Lluïsa Forrellad 
publica la seva tercera novel·la després de Foc Latent (cinquena edició) i 
Sempre en capella, amb què va guanyar el premi Nadal el 1953.  
 
Amb Retorn amarg Forrellad fa una magnífica recreació d'un poble 
català a finals del segle XIX, just quan el progrés —electricitat, tren, 
fàbriques— començava a trencar-ne els costums ancestrals. 
La novel·la desplega brillantment l'estil de Lluïsa Forrellad, amb una 
trama àgil, uns personatges apassionats i una extraordinària habilitat 
narrativa. 
 

 
 
El meu camí cap a la utopia, d’Arcadi Oliveres 
 
Les cròniques vitals d’un referent dels moviment socials que lluiten per 
un món millor. Un retrat per entendre la influència i el pes que ha tingut 
Arcadi Oliveres en el moviment altermundista. 
 
Arcadi Oliveres s’endinsa en El meu camí cap a la utopia en aquelles 
anècdotes i vivències que d’alguna manera l’han marcat a l’hora de 
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traçar el seu ideari i les seves lluites personals. I fa una repassada a alguns episodis 
viscuts en família i a l’escola, a episodis que tenen a veure amb la vida política, amb les 
utopies, amb la cooperació i amb les llibertats assolides o encara en procés. 
 
Zero estrelles, crítiques d’un món absurd, de Berto Romero i Xavi Tribó 

 
Una visió de l’absurd del món tan precisa i descarnada que qualsevol 
diria que se l’han inventat. Berto Romero, el nebot televisiu d’Andreu 
Buenafuente, i Xavi Tribó ens descobreixen l’obra d’Antonín Fajardo, el 
crític més surrealista i destructiu de la premsa escrita. 
 
Submergeixi’s sota el guiatge de Berto Romero i Xavi Tribó en l’obra 
d’Antonín Fajardo, el crític més destructiu de la història de la premsa 
escrita. Un analista lúcid i cruel, misteriós i avui gairebé oblidat, que va 
vessar la seva bilis a les pàgines del desaparegut diari L’Escrutador. 
Una visió de l’absurd del món tan precisa i descarnada que qualsevol 
diria que se l’han inventat. 
 
 
 

 
Tan lluny de Roma, de Joan Maria Bigas 

 
 
Un retrat enlluernador de la Roma de Fellini, la dolce vita, el Cinecittà, els 
paparazzi i les festes inacabables de Via Veneto a través de la vida de 
l’arquitecte.  
 
Novel·la ambiciosa, densa i meravellosament rica en temes i 
personatges, Tan lluny de Roma acompanya al lector molt després de 
l’última pàgina. 
 
 
 
 

 
Omple’m de petons, de Carlos González 

 
Amè i divertit, però sobretot didàctic: els pares trobaran resposta als 
milers de preguntes que es fan cada dia sobre els seus nadons. Per què 
els nens no volen dormir sols?, per què ploren?, per què criden la nostra 
atenció?, per què són gelosos?, què és l’insomni infantil?, etc. 
 
Omple’m de petons és un llibre escrit en defensa dels nens i dels 
sentiments materns més 
profunds. Contra les teories que propugnen l’ús de la força, el càstig o la 
disciplina excessiva, el doctor Carlos González defensa una educació 
basada en l’amor, el respecte i la llibertat. 
 
 
 
 

 
De què parlem els homes quan parlem de sexe, de José López Romero 
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Un llibre políticament incorrecte que recull el que els homes realment 
pensen però no diuen en públic. ¿Són sincers els homes quan parlen entre 
ells? Anem una mica més enllà: ¿Són sincers quan parlen de sexe entre ells? 
I encara més: ¿De què parlen quan parlen sincerament de sexe? 
De forma anònima, dotze homes de diferents edats i professions parlen amb 
serietat i desimboltura de les seves experiències sexuals i dels tabús que 
envolten el sexe. De què parlem els homes quan parlem sincerament de 
sexe sorprèn i escandalitza per la seva sinceritat: permet a les lectores un 
voyeurisme sense precedents i als lectors la possibilitat de contrastar la 
pròpia experiència sense autoenganys. 
 

De què parlem les dones quan parlem del que ens importa, d’Esmeralda Berbel 
 
Una gran oportunitat per endinsar-se en el món femení. Per recobrar el plaer 
de la conversa íntima i sincera. ¿De què ens agrada parlar a les dones? ¿Què 
compartim amb les nostres amigues? ¿Quines coses callem? ¿Què critiquem 
dels homes? ¿Què opinem de la vida? Que ningú no ho digui per nosaltres! 
Entre moltes d’altres coses, les dotze dones d’aquest llibre, de diferents 
edats i procedències, parlaran de la intimitat - o de la falta d’intimitat -, dels 
homes, del sexe, de la 
maternitat... De què parlem les dones quan parlem del que ens importa és 
un divertiment molt seriós sobre la societat contemporània en clau femenina. 
 


