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B I B L I O T E Q U E S  Q U E  A L I M E N T E N

Quan va marxar Pompília va calar

foc al forn, va obrir la pastera i es

va posar a fènyer la pasta,

mentre cantussejava. Allò era

sinònim de festa: a la nit

menjaríem pa cruixent. Cantar i

pastar, i el forn empolsegat de

farina blanca, eren els emblemes

de la felicitat més completa. 

"

"
La sega, Martí Domínguez



L I T E R A T U R A  I N F A N T I L

Vegetarià? Julien Baer. Ed. Los sueños del Zorro Rojo. 40 pàg. 14,90€
 

Romà, un nen de vuit anys, porta una vida ben tranquil·la amb la seva família
fins que un dia algú truca al timbre. Quan obre la porta, descobreix dos
pollastres amb un ferm propòsit: jutjar-lo per animalicidi! El nostre
protagonista és acusat per haver-se menjat, des que era ben petit, una gran
quantitat de salsitxes, hamburgueses, talls de pernil, aletes de pollastre… Al
judici assisteixen un grup de gallines, pollets adorables, cabres, un bou
descomunal i molts altres animals profundament enfadats.

Quan la selva desapareix. Ed. Zahori. 40 pàg. 16,50€
 
Una petita elefanta emprèn una aventura èpica per lluitar contra
la desforestació i retrobar la seva família. Un relat emocionant
que ens empeny, de la mà delsanimals de la selva, a passar a
l'acció per salvar els boscos tropicals i a canviar el rumb que està
seguint la nostra civilització. Conté una doble pàgina final amb
informació visual sobre els boscos tropicals.

Atles il·lustrat de les comarques valencianes, Carles Ubeefe i Ricard
Tàpera. Ed. Caliu, 80 pàg. 22€

L’Atles il·lustrat de les comarques valencianes ens mostra les meravelles
que ens envolten amb una mirada popular i inclusiva en un intent de de
ressaltar la diversitat i els vincles que ens uneixen. Amb aquest llibre
coneixerem pobles, ciutats, paratges, rius i muntanyes. Descobrirem
plantes, animals, menjars i històries. Aprendrem a estimar tot allò que ens
fa poble.



E C O F E M I N I S M E

 
Wangari Maathai va rebre el Premi Nobel de la Pau per la seva tasca pionera
al capdavant del Moviment Green Belt, que va transformar el paisatge i la
societat de Kenya amb la plantació de desenes de milions d’arbres i amb la
seva contribució a l’empoderament de les dones i a la lluita per la
democràcia. Era la primera vegada que el Nobel de la Pau premiava una
dona africana, i també era la primera vegada que aquest premi reconeixia la
defensa del medi ambient com a element clau de la pau.Oferim el seu
discurs en edició bilingüe anglès-català, amb un comentarien profunditat i
il·lustracions que recreen la vitalitat d’aquesta dona excepcional.

Como una hoja, Donna Haraway. Ed. Continta me tienes. 228 pàg.
17,95€
 
Donna Haraway conversa en Com una fulla amb la seua antiga alumna
Thyrza N. Goodeve, escriptora i acadèmica. Aquest llibre és una clau per a
entrar, a través d'un to íntim i divertit, a l'obra interdisciplinària d'una de
les autores vives més innovadores, rellevants i contemporànies de la
nostra època.

Wangari Maathai: plantar arbres, sembrar idees ,Laia De Ahumada,
Vanina Starkoff. Ed. Akiara. 80 pàg. 10€ 

Las señoras de la fresa, Chadia Arab. Ed. Del Oriente Y Del
Mediterráneo. 224 pàg. 14€
 
Pot imaginar-se si més no a milers de dones espanyoles treballant en els
hivernacles de maduixes per un salari miserable en una regió que
s'enriqueix gràcies a la comercialització de l'or roig? De seguida haurien
aparegut denúncies contra les condicions de treball i allotjament, contra la
duresa del treball, i reivindicacions salarials. Quin altre treball imposa als
adults una vida en col·lectivitat sense el més elemental respecte al dret a la
intimitat? Els processos d'emancipació no han de fer-nos oblidar la
precarietat i les condicions de reclutament d'aquestes dones, triades entre
les més fràgils, des d'un punt de vista social, del seu país. Tots aquests
factors persegueixen evitar la menor rebel·lió, la menor reivindicació, per
xicoteta que siga.



En el seu esperat retorn, Joe Sacco ens ofereix una obra mestra del
periodisme gràfic sobre els pobles indígenes de Norteamerica, l'explotació
de recursos naturals i el nostre deute amb la terra. Els denes han viscut a
la vall del riu Mackenzie des de temps immemorials. La terra és l'element
central de la seua manera de vida i creuen, com moltes altres cultures
natives, que són ells els que pertanyen a la terra i no al reves. Però els
territoris del nord-oest del Canadà tambien alberguen importants recursos
minerals: petroli, gas i diamants. Amb la mineria van arribar les inversions i
el treball, però tambien la tala de boscos, el fracking, els abocaments tòxics
i els oleoductes. Tot això va afectar el paisatge, així com tambien les
maneres de vida tradicional van ser deformats per un sistema educatiu
perniciós, per un govern que es va arrogar la propietat de la terra, pels
estralls de l'alcohol i els deutes bancaris.

Un cambio de verdad, Gabi Martínez. Ed. Seix Barral. 352pàg. 19,50€

En ple hivern, Gabi Martínez s'instal·la com a aprenent de pastor a la Sibèria
extremenya per a experimentar la forma de vida que la seua mare va
conéixer de xiqueta. Allí sobreviu en un refugi sense calefacció ni aigua
corrent, a cura de més de quatre-centes ovelles. Prompte coneix als
habitants de la zona i va impregnant-se de les seues diferents maneres
d'entendre el camp. És llavors quan decideix afrontar un canvi encara major.
Un de veritat.A través d'una experiència radical, aquest llibre desperta la
nostra consciència ambiental, ens connecta amb aquells que ens van
precedir i ens ajuda a comprendre el nostre present per a transformar-lo en
un estil de vida més senzill.

T E R R I T O R I

Un tributo a la tierra, Joe Sacco. Ed. Reservoir Books. 272 pàg. 22,90€

Riu amunt és un llibre que busca les fonts, els començaments d'una biografia
d'activisme que no s'ha deixat portar per les aigües d'un creixement que
finalment ofega. És la memòria de les últimes quatre dècades d'ecologisme ?
comptada en primera persona, sense intermediaris? d'un activista, Santiago
Martín Barajas, que ha nadat a contra corrent de grues, infraestructures i
especulació, de la mà de moltes altres persones que van defensar i defensen
un món més digne per a la naturalesa i els éssers humans. El relat de Santi
ens permet acostar-nos i compartir amb ell aquests quaranta anys
imprescindibles perquè el moviment ecologista a Espanya tinga la presència i
la solidesa que hui té. Una història -a vegades pròxima al relat d'aventures-,
comptada des de l'experiència individual, però viscuda sempre de manera
col·lectiva sota el paraigua d'organitzacions, associacions o plataformes
(Aepden, Coda, Gedea, Comaden, Aedenat o Ecologistes en Acció) que l'autor
ha secundat i a vegades construït.

Río arriba, Santiago Martín. Ed. Libros en Acción. 215 pàg.15€



60 Receptes per a donar la volta al món Cada vegada que emprenem un
viatge, anem on anem, tornem canviats. Amb nous amics, munts de nous
amics, en el cor. Sovint els coneixem entorn d'una taula: els seus costums,
les verdures de la seua terra, els peixos dels seus rius. Alain Serres i Zaü
han recorregut el món. Un ha portat poemes, paraules, receptes; un altre
imatges, colors i llum. Quadern de viatge i llibre de receptes. Aquest llibre
ens porta a descobrir alhora paisatges llunyans i seixanta receptes
procedents dels cinc continents. Xiquets i majors podem viatjar amb ell
des de Xile fins a Austràlia obrint la finestra de la nostra cuina de bat a bat.

Hay otra manera de estar y relacionarse con el mundo muy distinta a la que
rige nuestra sociedad, dominada por un consumismo desbocado que nos
está llevando a una catástrofe medioambiental sin precedentes y que tiene
en los animales a una de sus principales víctimas.Y esta necesidad de
cambio es el espíritu que anima el presente libro. Por un lado, se demuestra
que se puede comer bien, de un modo fácil, sabroso y delicioso, sin que sea
necesario matar a nadie. Para ello el lector encontrará un amplio recetario
que abarca desde desayunos hasta postres, con el objeto de ofrecer un
sugerente abanico de posibilidades para el día a día, así como para
ocasiones especiales. Y, por otro, se apuesta por el zero waste, la reducción
al mínimo de los residuos fruto de nuestra actividad cotidiana, y nada mejor
para llevarlo a la práctica que el método OPA.

A L I M E N T A C I Ó

Una cocina tan grande como el mundo. Alain Serres, Ed. Kokinos. 64 pàg. 22€

No matarás. Manifiesto + cookbook. Reinas y Recpollos, Ed. Akal. 288 pàg. 25€

Menjars i memòries del gust. Jaume Fàbrega. Ed. Onada. 256 pàg. 20€ 

Certament, s’han escrit llibres excel·lents sobre la cuina del País Valencià. Com
és lògic, són obres escrites des de dins. En aquestes reflexions pretenem, amb
una visió feta des de fora —això sí, amb passió, reflexió i estima—, retornar als
elements bàsics de l’alimentació i la cuina dels valencians, tant a través dels
productes com dels plats i la seva història, passant per les característiques
culturals, antropològiques i, fins i tot, lingüístiques. Per tant, ens inserim dins la
tònica d’una cuina sostenible, arrelada a la terra, als seus productes i a la seva
història. Bàsicament, la cuina de les dones, dels llauradors i dels pescadors.



El canvi climàtic és el major repte al qual ens enfrontem en el segle XXI. Ho
hem sentit mil vegades, però què vol dir això? Com he d'actuar enmig de
missatges apocalíptics i culpabilizadores? Serveix d'alguna cosa que jo
canvie si no canvia el sistema econòmic? Què té a veure una setmana
laboral de quatre dies amb una ceba embolicada en plàstic? Davant l'allau
d'informació ens sentim impotents, avassallats. I alhora, necessitem fer
alguna cosa, perquè això ens importa, però no existeix una solució màgica
enfront del canvi climàtic. En aquestes pàgines pots trobar eines per a
activar-te a tu mateix i impulsar el canvi en els altres. Amb temps, amb
esperança i amb audàcia.

En contra del que continuen defensant els pobles originaris, pensem que
les persones poden viure per damunt dels límits de la naturalesa i al
marge de la vulnerabilitat que comporta tindre cossos contingents i finits.
No ens sentim part d'aqueixa complexa trama de la vida […] La
immanència i vulnerabilitat de cada individu i l'existència de límits físics han
pogut ser temporalment ignorades gràcies a que els béns i cicles naturals,
altres territoris, altres espècies, les dones i altres pobles sotmesos han
suportat les conseqüències ecològiques, socials i quotidianes d'aquestes
vides falsament alienes a la ecodependencia i interdependència.

C R I S I  E C O S O C I A L

Sujetos arraigados en la tierra y en los cuerpos, Yayo Herrero. Ed. Roza y quema. Fanzine. 4€

Y ahora yo que hago, Adreu Escrivà. Ed. Capitan Swing. 168 pàg. 16€

Llega el mónstruo, Mike Davis. Ed. Capìtan Swing. 184 pàg. 17,50€

El reconegut activista i escriptor Mike Davis ofereix un pronòstic aterridor
d'una nova amenaça global i estableix la crisi de la COVID-19 en el context de
catàstrofes virals anteriors, com la grip de 1918, que va matar almenys a
quaranta milions de persones en tres mesos, o la més recent grip aviària, un
toc d'atenció desastrosament ignorat i les evidents conseqüències de la qual
estem patint en el devastador brot actual. El virus conegut com H5N1 ara és
endèmic entre les poblacions d'ocells de corral i ocells silvestres en l'est
d'Àsia. Un cep de grip de sorprenent letalitat que té el talent de transformar-
se per a frustrar el sistema immunitari humà, i mata a dos de cada tres
persones que infecta. L'Organització Mundial de la Salut adverteix ara que la
grip aviària està a punt de mutar a una forma supercontagiosa que podria
viatjar a una velocitat pandèmica, arribant a matar fins a cent milions de
persones en dos anys.
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