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Marina Martori presenta «Per pur
plaer» a la Gralla de Granollers
La darrera obra de l'escriptora vallesana és un recull de contes eròtics amb
col·laboracions d'altres escriptors i personalitats

La portada de 'Per pur plaer' Foto: Editorial Alpina

Marina Martori (https://marinamartoriescriptora.wordpress.com/per-pur-plaer/) arriba amb nou
llibre per aquesta diada de Sant Jordi, Per pur plaer. L'obra, que serà presentada per Ada
Parellada aquest proper dilluns, dia 13 d'abril a dos quarts de vuit a la Gralla de Granollers, és
un recull de contes eròtics, tot i que, segons explica l'autora, és "més que una novel·la, un recull
de contes, microcontes, imatges, poemes, jocs de paraules i intercanvis d'allò més eròtics".
Per pur plaer és editat per Editorial Alpina ( http://www.editorialalpina.com/) i conté un recull de
textos i imatges "destinats a fer-te somriure, a pujar una mica la temperatura i a fer-te gaudir de
la lectura, del joc, de la fantasia, de l'erotisme i de les ganes", detalla Martori, per afegir tot això és
"sense cap pretensió: només per pur plaer".
El llibre està dividit en dues parts: la primera, Entrant en Matèria, són relats que parlen del plaer en
solitari, escrits per la pròpia Marina Martori. La segona, Matèria en Fusió, són relats i imatges que
d'altres autors han ofert a Martori i que ella ha retornat, amb un conte com a resposta.
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Llista de col·laboradors a 'Per pur plaer'
Al pròleg l'Eloi Vila, escriptor i periodista
A l'epíleg, la Carme Sánchez, sexòloga
A la portada, en Joan Tharrats, guionista i dibuixant
Amb textos de
Ada Parellada, restauradora i escriptora
La Dansa del Ganxo, twittaires i parella eròtica
Raül Romeva, polític i escriptor
Teresa Sagrera, escriptora
Miquel Martín, escriptor
Núria Pujolàs, poeta
Àlex Sastre, polític i mestre
Carme Ballús, escriptora
Montserrat Aloy, escriptora i bloggaire
Josep Villagrasa, periodista i escriptor
Jaume Prat, lector
Jordi Masó Rahola, escriptor i músic
Carol Badillo, cantant
Jesús M Tibau, escriptor
Amb imatges de:
Jordi Clotas
Eixuga't i tornem-hi
Manolo Silva
Juan Carlos Hinojosa
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