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D an iel Romaní
CATALUNYA
AMB PATÍ DE VELA
Del delta de l’Ebre al cap de Creus
Una història d’aventures reals
que et fa de guia per la costa catalana.

D an i el
R oman í C or ne t
(Barcelona, 1966)
És periodista i escriptor. Ha publicat assaigs, novel·les i nombroses obres per donar a conèixer el patrimoni català, entre les
quals cal destacar Monuments de Catalunya (2017), Tresors
de Catalunya (2018), Catalunya industrial (2019), Castells
de Catalunya (2020) i Cases amb història (2021), tots cinc a
Viena Edicions. Treballa al diari ARA. És un gran aficionat al
patí de vela. Ha participat en regates i ha fet de monitor
d’aquest catamarà genuïnament català.

E l is ab e t
C ap de v i l a Tom às

L’estiu del 2021, l’escriptor i periodista Daniel Romaní va
emprendre una travessa pel litoral català a bord d’un patí de
vela, un petit catamarà sense motor ni timó inventat a
Catalunya fa més d’un segle. Catalunya amb patí de vela és el
seu particular quadern de bitàcola de la ruta —del delta de
l’Ebre al cap de Creus— descobrint badies, penya-segats,
desembocadures de rius, platges, cales i poblacions marines.
Amb el seu estil amè i molt personal, Romaní ens narra amb
detall les seves vivències a bord d’aquesta peculiar embarcació, que es governa amb el moviment del cos, i alhora dona
veu als qui el van acompanyar —des de terra o navegant—, i
que van contribuir decisivament a l’èxit de la travessa i a fer-la
encara més apassionant.
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(Barcelona, 1965)
És metgessa, especialista en medicina interna. Treballa a
l’hospital de neurorehabilitació Institut Guttmann i té temps de
fer aquarel·les, que per primer cop es publiquen en un llibre.
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