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Podem preveure el temps des de casa?
Com es formen els huracans, els tornados
o els tifons? Quan podem gaudir
de pluges d’estels?
Arriba el nou llibre de la Mònica Usart, Només seran quatre gotes,
que no només et permetrà respondre aquestes i altres preguntes, sinó
també quedar com un veritable expert en meteorologia.
Amb un pròleg de Jordi Basté, la col·laboració de Pep Prieto i
il·lustracions d’Àlex Santaló, Usart escriu un llibre per a tots aquells
curiosos que vulguin entendre d’una manera amena i entretinguda el
perquè de molts fenòmens meteorolgògics i tot allò relacionat amb
aquesta ciència.
Només seran quatre gotes és un llibre de preguntes i respostes, el
qual ens explica, d’una manera dinàmica, directa i clara tots aquells
dubtes que ens sorgeixen. A més a més, l’autora inclou tot un seguit
de curiositats que de ben segur ens sorprendran. Aprendrem perquè
els huracans ja no tenen solament noms femenins, descobrirem si es
pot pronosticar el temps amb el fum d’una xemeneia i, fins i tot, com
protegir l’hort de les glaçades.
Un cop hàgim llegit aquest llibre, serem capaços d’impresionar més
d’una persona explicant, per exemple, com es pot arribar a calcular
la temperatura a partir dels cants dels grills. Podrem aconsellar els
amics “guiris” sobre quina és la millor època per visitar Barcelona
o explicar als nostres fills perquè a vegades plou fang. En definitiva,
Mònica Usart ens presenta un llibre que amb seguretat canviarà la
manera que tenim d’observar el cel, els núvols i la lluna.
Nomes seran quatre gotes, el llibre que revela les tradicions, els mites i
els secrets d’allò que tant ens condiciona: el temps!

“Si el meu pare fos viu ens faria callar quan veiés 8tv i sortís la Mònica Usart.
Usart no és cap estrella. És «l’estrella», i no perquè impliqui una voluntat de
ser-ho sinó perquè el seu caràcter fa que s’elevi per damunt de la mitjana.
No hi ha millor professional que aquell que es fa seu allò de què parla. I la
Mònica agafa els mapes, mira el cel i ens ho explica com si fos un conte. Ens
fa entendre la meteorologia com si s’hagués d’acabar el món, d’una manera
tan didàctica que clavem la mirada o l’oïda en allò que expressa. Apareix la
Mònica, ja sigui a l’Arucitys o a qualsevol matí de RAC1, i s’obren els núvols
perquè ella passegi pel bell mig deixant que camini, observi, estudiï i després
ens ho expliqui. És la millor aliada que té el cel a la terra.”
Pròleg de Jordi Basté, director d’EL MÓN A RAC1

Tot el que necessites
saber sobre el temps

Mònica Usart
Mònica Usart Rodríguez (Molins de Rei, 4 de maig de 1984), és la dona del temps a
diversos programes de ràdio i televisió. La podeu escoltar cada matí a El món a RAC1, al
Fricandó matiner de RAC105 i totes les tardes a l’Arucitys de 8tv. Combina la seva feina
amb conferències i tallers per a nens i adults, a més de ser autora dels contes Mirant el cel i
Mirant els núvols (la Galera). A l’hivern, li agrada escalfar-se amb el caldo de la seva mare i
esmorzar nevaditos a les 5 de la matinada. És capaç de fer que l’arribada d’un temporal ens
sembli la cosa més maca del món, i és que ha aconseguit el somni de molta gent: convertir
allò que l’apassiona en la seva feina.
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