EL BOSC ENYORAT
LLIBRES PER SENTIR-TE MÉS A PROP DE LA NATURA

En un metro de bosque
David George Haskell
Què passa quan t'asseus en
una pedra a contemplar la
natura que t'envolta? L'autor,
poeta i biòleg, ho va fer cada
dia durant un any i ho
explica en aquest assaig.

El libro de la madera
Lars Mytting

Des de Noruega, què podem
aprendre del bosc i, sobretot,
del fet de tallar llenya? L'autor
ens en dona una visió poètica i
antropològica.

El bosque infinito
Annie Proulx

La novel·la comença el s. XVII als
boscos del Canadà i recorre tots els
continents fins a l'actualitat.
L'actitud dels humans davant la
natura permetrà que el bosc sigui
infinit en l'espai i el temps?

Fruitlands:
una experiencia trascendental
Louisa May Alcott
Al s. XIX, una família se'n va a
viure en una comuna que
funciona inspirant-se en la
filosofia naturalista de Thoreau.
La novel·la ens n'explica les
dificultats i els èxits.

Els anys de la serp
Joan Rendé
La nove·la ens permet viatjar
fins al Pirineu, on una nena
vinguda de fora hi passa la
infantesa. Amb la mort del pare,
l'entorn familiar començarà a
ser hostil.

La vida secreta de las plantas

Christopher Bird i Peter Tompkins
Les últimes investigacions
sobre el món vegetal revelen,
per exemple, que les plantes
són capaces de comunicar-se
amb els humans. Vols llegir-ne
més?

Shinrin-yoku:
sumergirse en el bosque
Annette Lavrijsen

Una introducció als banys de
boscos, una teràpia que ens
arriba del Japó.

Emboscats:
la guerra dels que no hi van anar

Esther Miralles Henares

Durant la Guerra Civil algunes
persones van malviure al bosc per
lliurar-se d'anar a lluitar al front.
Aquest llibre en recull alguns
testimonis.

Els setze arbres del Somme
Lars Mytting

La novel·la fa el retrat de tres
generacions d'una família
marcada pels esdeveniments de
l'Europa del s. XX. També és un
cant a la bellesa de la natura.

El bosque

Nell Leyshon
Varsòvia, una caseta al bosc, una
família amb un fill petit, el país
sota el control dels alemanys.
Amagar un fugitiu té un preu.

El llenyater

Michal Witkowski

En realitat, qui és el llenyater?
És el que vol descobrir el
narrador d'aquesta novel·la
negra queer.

