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LA FESTA DEL LLIBRESANT JORDI        

Cartografia Històrica 
Tomàs Vidal Bendito 
Enciclopèdia de Menorca 
 El Tom vint-i-unè de 
l’Enciclopèdia és l’obra 
pòstuma d’un gran afi-
cionat als mapes.

Monàrquics i repu-
blicans a la Menorca 
de la Restauració 
Josep M. Quintana 
Pagès editors 
 Estudi basat en l’ar-
xiu de Manuel Guasp.

Espigolant 
Francesc Riudavets 
IME 
 Aproximació al lèxic 
de Menorca no recollit 
al Diccionari Alcover 
Moll.

Els regidors menor-
quins de 1979 
Diversos autors 
 Menorca segle XX 
 Història de les elec-
cions municipals del 79 i 
els seus protagonistes.

Cançoner popular de 
Menorca (II) 
Bep Cardona Truyol  
IME 
 L’aplec de música po-
pular de menorquina 
més complet.

Llocs i pagesos II 
Antoni Olives  
Editorial Menorca 
 Aplega els articles de 
la secció «Llocs i page-
sos» que l’autor ha pu-
blicat al ‘Menorca’.

Menorca, adiós a los 
cañones 
Juan Lorenzo Gómez 
Vizcaíno  
Consorcio y Terra Natura 
 Historia de la artille-
ría militar de la Isla.

Formulario cirujíco 
para uso del Hospital 
militar de Mahón 
Manuel Rodríguez y 
Caramazana 
Fundación Uriach 1838 
 Facsímil de 1808.

30 anys de festa i ale-
gria amb en Lluís i na 
Maria, gegants de 
Sant Lluís 
Víctor Pons i Sara Que-
vedo 
Ajt. Sant Lluís i CIME

Cala d’Alcalfar. 
Bressol menorquí de 
pescadors, viatgers, 
pintors i literats 
Adolf Sintes  
IME 
 La cala i la seva gent.

Sobrenoms, malnoms 
i renoms de Maó 
Josep Portella Coll  
Col.lectiu Folklòric de 
Ciutadella 
 Nou Quadern de Fol-
klore doble.

Diari 1824-1844. Jo-
sep Sanxo i Sanxo 
Xavier Martín, ed.  
P. Abadia de Montserrat 
 Josep Sanxo (Maó 
1776 - 1847) fou capellà 
de Santa Maria de Maó.

Mateu Orfila en el 
París del seu temps 
Adrià Casinos  
Universitat de Barcelona 
  Repàs de la trajec-
tòria vital i intel·lectual, 
d’Orfila a París.

El temps i el clima de 
Menorca 
Agustí Jansà  
IME 
 Recull d’onze articles 
publicats al suplement 
Xoc del ‘Menorca’. 

Cómo vivir una en-
fermedad incurable 
Carolina Torres  
Editorial Urano 
  Una obra inspiradora 
que nace de una historia 
real de superación.

Fernando Vives Escu-
dero, el senyor de Sant 
Patrici i la causa roja 
Josep Portella  
IME 
 Premi d’investigació 
a Ferreries.

La cuina menorquina 
de Ramon Cavaller 
Josep Portella  
Col.lectiu Folklòric de 
Ciutadella 
 Quadern de Folklore 
gastronòmic.

Juan Hernández Mo-
ra y la Guerra Civil en 
Menorca 
Juan Hernández Andreu 
Lleonard Muntaner 
 Extensa y precisa bio-
grafía vital e intelectual.

Irun: mi mundo al re-
vés 
Núria Pons Comellas 
 
 Un libro sobre la dis-
lexia en forma de diario 
personal.

Menorca: 100 mejo-
res restaurantes  
Matoses   
Editorial Menorca 
Segunda edición actua-
lizada y revisada de la 
Guía Matoses de Menorca.

Éramos tan jóvenes : 
majorettes y banda 
Villacarlos 1973-1977 
Antonio Olives Camps 
Ajuntament Es Castell 
 Record de les majo-
rettes i la banda.

Lluís Vergés 
 
Sant Jordi arriba avui carregat 
amb molts llibres de Menorca al 
damunt. Maó, Ciutadella, Alaior 
i Es Castell i totes les llibreries te-
nen preparada per aquesta data 
tan especial una festa de les lle-
tres, amb una previsió meteo-
rològica que anuncia núvols, 
però no pluja. 

Els quatre municipis que cele-
bren aquest 23 d’abril el Dia del 
Llibre han preparat un programa 
d’animació per a que la gent surti 
al carrer i vegi els llibres exposats 
al carrer.  

La varietat de temes de les no-
vetats menorquins per Sant Jordi 
és la norma, però predominen les 
obres de no ficció i, entre aques-
tes, les de tema històric. 

Menció especial mereix l’apa-
rició de «Cartografia històrica», 
el tom vint-i-unè d’aquesta aven-
tura colossal que és l’Enci-
clopèdia de Menorca. El volum 
és obra del professor Tomàs Vi-
dal Bendito que el va poder en-
llestir i corregir, però malaurada-
ment no ha pogut veure el resul-
tat ja editat. 

Entre els llibres de tema 
històric destaquen també el de 

Josep Maria Quintana sobre la 
restauració a Menorca i la biogra-
fia de Juan Hernández Mora es-
crita pel seu nebot Juan Hernán-
dez Andreu. 

Altres obres recents que han 
tingut una gran acollida entre els 
lectors són «Espigolant», de 
Francesc Riudavets i «Llocs i pa-
gesos II, d’Antoni Olives. 

Ficció 
En el capítol de ficció presentem 
com a novetat el llibre «Formi-
gues dins els pantalons», de Pau 
Faner, tot i que no és l’únic llibre 
que aquest prolífic autor ha tret 

aquest mes. Cal sumar «Sobre las 
piedras rojas», versió en castellà 
de «Moro de Rei» i «The vale of 
Adam», una novel·la en anglès. 

Editada per Arrela, acaba de 
sortir  «Dionís» la primera no-
vel·la d’Armand Escandell. Per la 
seva banda, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat ha publi-
cat «Ifigènia a Tàurida», la tra-
ducció de Joana de Vivó i Squella 
(1779-1855), una aristòcrata il·lus-
trada de Ciutadella, de l’obra tea-
tral de Claude Guimond de la 
Touche, en la que reinterpretant 
el text d’Eurípides es denuncia el 
fanatisme i la intolerància.  

Encara que va ser publicat fa 
25 anys incloem entre les nove-
tats la reedició commemorativa 
de «El primer hombre», d’Albert 
Camus, per l’extraordinari valor 
de la novel·la. 

La collita d’enguany de llibres 
menorquins promet ser tan fruc-
tífera com la de 2018 en què es 
van publicar 127 títols, segons la 
relació del darrer nombre de la 
revista «Àmbit». 

Per la seva intensa activitat 
editora destaca en primer lloc 
l’Institut Menorquí d’Estudis, se-
guit d’aquesta casa Editorial Me-
norca.

Llibres menorquins de tots colors


