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El llibre d'imatges històriques en blanc i
negre 'Manresa desapareguda', un dels
títols més venuts a la Catalunya Central
24/04/2014 - 08.30h.

Manresa (ACN).- El llibre 'Manresa desapareguda' (efadós), de la
manresana Gal·la Garcia, ha estat un dels títols d'autors locals
més venuts a la Catalunya Central. És un llibre que conté una
selecció de 160 fotografies en blanc i negre acompanyades per
textos de Garcia i que transmeten el batec de la ciutat des del
segle XIX fins a la primera meitat del segle XX. Així ho ha
confirmat el president del Gremi de Llibreters, Antoni Daura, qui
ha apuntat que la segona obra més venuda d'autors locals ha
estat 'Tot és possible', escrita conjuntament per 43 narradors de
les comarques centrals. Pel que fa a les vendes generals s'ha
seguit la tendència general de tot Catalunya amb les obres de
Jonasson i Almudena Grandes.
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