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Assaig

Set segles després de la mort de 
Ramon Llull, Pere Villalba 
recopila tot el material lul·lista 
dels últims 15 anys per teixir 
una biografia de l’escriptor i 
filòsof. Pensada perquè serveixi 
com a material de consulta, 
l’obra inclou el pensament 
complet i l’acció pública de 
Llull. El llibre reuneix les 275 
obres escrites i plasma els seus 
viatges per Europa i les seves 
actuacions davant les corts 
reials i les cúries de diversos 
papes. A més, inclou un estudi 
sobre l’èxit i el llegat de Llull al 
llarg d’aquests set segles.

LLULL. ESCRIPTOR I  
FILÒSOF DE LA DIFERÈNCIA 
Pere Villalba 
Publicacions de la UAB 
596 pàg. 
20 €

Vivim en una societat 
estressada. En aquest escenari, 
el filòsof alemany Peter 
Sloterdijk es pregunta sobre la 
idea d’individu lliure 
compromès amb la comunitat. 
Sloterdijk busca l’origen de la 
relació entre llibertat i 
comunitat política, alhora que 
estableix un vincle amb les 
revolucions i la indignació 
col·lectiva. Les seves reflexions 
queden plasmades en un 
suggestiu assaig que assumeix 
l’estrès per unir la idea de 
llibertat amb la de noblesa i 
generositat.

ESTRÈS I LLIBERTAT 
Peter Sloterdijk 
Arcàdia 
Tr. Raül Garrigasait 
64 pàg.  
12,90 €

J.M. Coetzee presenta els seus 
mestres a través d’alguns dels 
seus assajos preferits, que 
formen el primer de dos volums 
exclusius i inèdits fins ara en 
castellà. A través de textos 
d’Erasme de Rotterdam i T.S. 
Eliot, el premi Nobel reforça i 
analitza la idea que tota 
escriptura està lligada a una 
mirada política i, per tant, 
vinculada a una realitat 
col·lectiva. L’escriptor també 
reflexiona sobre el geni literari i 
la part obscura dels escriptors 
mitjançant un text de Doris 
Lessing i un altre de Faulkner.  

LAS MANOS DE LOS  
MAESTROS 
J.M. Coetzee 
Literatura Random House 
Tr. Javier Calvo 
224 pàg. / 17,90 €

Amb l’objectiu de tractar la 
doble condició d’editor i 
mediador cultural de Josep 
Maria Castellet, aquest volum 
reuneix textos d’experts, 
professors i coneixedors de la 
seva figura. Enric Sullà, José 
Francisco Ruiz Casanova, 
Armando Pego Puigbó i Àlex 
Broch són algunes de les veus 
que parlen de l’obra de 
Castellet, la seva trajectòria i la 
seva figura com a lligam entre 
dos sistemes literaris i 
culturals, el català i l’espanyol. 
El volum es completa amb un 
conjunt de cartes de Castellet.

JOSEP M. CASTELLET,  
EDITOR I MEDIADOR  
CULTURAL 
Diversos autors  
Punctum 
375 pàg. / 16 €

Psicòlegs, mestres, filòsofs i 
sociòlegs conversen amb Carles 
Capdevila en un recull d’onze 
entrevistes publicades a l’ARA, 
que ara aquest títol aplega en 
una versió més extensa. El 
llibre inclou diàlegs amb 
Gregorio Luri, Carme Thió i 
Jaume Funes, entre d’altres, 
que reflexionen des d’una 
perspectiva positiva sobre què 
significa educar i quina és la 
millor manera de dur a terme 
aquesta tasca que implica 
mestres, famílies i, per 
extensió, el conjunt de la 
societat.

EDUCAR  
MILLOR 
Carles Capdevila 
Arcàdia 
192 pàg. 
12 €

Qui va ser Rosa Maria 
Arquimbau? Julià Guillamon 
segueix el fil biogràfic de 
l’autora, que va viure durant el 
segle passat i que va publicar en 
facsímils novel·les com la sàtira 
de Barcelona Història d’una 
noia i vint braçalets. A través 
dels fragments que ha trobat 
sobre la vida de l’escriptora, 
Guillamon en reconstrueix la 
figura i la seva relació amb 
Josep Maria de Sagarra i Mercè 
Rodoreda, com també la 
connexió amb les pel·lícules 
d’Ernst Lubitsch i amb els 
contes de Colette. 

L’ENIGMA 
ARQUIMBAU 
Julià Guillamon 
Comanegra 
336 pàg. 
24 €

La teoria del punt cec diu que, 
en algunes novel·les com El 
Quixot i Moby Dick, hi ha un 
espai narratiu en què el lector 
és incapaç de veure-hi res, però 
que serveix per entrar al món 
fictici de l’autor. Cercas 
desenvolupa aquesta teoria, 
ideada per ell mateix, en un 
seguit de textos basats en les 
conferències que va dur a terme 
a la Universitat d’Oxford. 
L’escriptor exposa els trets de 
la novel·la del segle XXI, 
reflexiona sobre el sentit del 
gènere i analitza alguns clàssics 
de la literatura.

EL PUNTO  
CIEGO 
Javier Cercas 
Literatura Random House 
144 pàg. 
15,90 €

Jed Rasula se submergeix en 
l’univers dadaista amb una 
biografia col·lectiva que retrata 
les figures i els moments més 
brillants d’aquest moviment 
artístic. Des dels seus inicis 
incerts el 1916 al mític Cabaret 
Voltaire fins a la vinculació 
entre el dadaisme i el jazz, 
l’autor reflecteix la trajectòria 
d’un moviment que va arrelar 
amb força a la cultura popular. 
L’assaig plasma com els ecos de 
la influència dadaista encara 
ressonen avui en collages 
musicals, fotomuntatges i, en 
definitiva, en la vida moderna.

DADÁ 
Jed Rasula 
Anagrama 
Tr. Daniel Najmías 
392 pàg. / 22,90 €

Destaquen els llibres de Svetlana Aleksiévitx, 
Marina Garcés, J.M. Coetzee i Peter Sloterdijk

“Al llibre proposo fer un 
salt fora de l’historicisme, 
arriscar el pensament i 
obrir les preguntes que el 
nostre món actual ens 
planteja”

L’AUTORA HA DIT

La filosofia és un pensament 
viu i, perquè ho segueixi 
sent, s’ha de practicar. Així 
ho defensa Marina Garcés, 
que rebutja la idea de la 
filosofia com una disciplina 
que s’ha de protegir com si 
fos una espècie en extinció. 
L’autora percep i entén la 
filosofia com una eina sòlida 
necessària sobretot per a les 
societats en crisi i, per tant, 
que ha de defugir la seva 
concepció com una pràctica 
per a privilegiats. Al llibre 
l’autora dóna arguments i 
exposa reflexions sobre com 
la filosofia permet pensar en 
un món que ens interpel·la 
dia a dia.  

FILOSOFIA INACABADA 
Marina Garcés 
Galaxia Gutenberg 
336 pàg. 
18,90 €

“Aleksiévitx és capaç 
d’observar fets i deixar 
que revelin la 
persistència fatídica dels 
‘vells prejudicis’” 
Xènia Dyakonova

LA CRÍTICA HA DIT

El passat ressona en tota 
aquesta obra d’Aleksiévitx, 
guardonada amb el premi 
Nobel de literatura 2015. 
L’autora caça les històries 
dels altres per capbussar-se 
en el final del règim 
soviètic. Els símptomes de 
les èpoques respectives 
persegueixen els pares i fills 
que apareixen, mitjançant 
entrevistes, al llibre. A 
través de les converses, 
l’escriptora transmet les 
pors i esperances de cada 
testimoni, tots ells marcats 
per l’URSS. Raig Verd 
també n’ha publicat La 
pregària de Txernòbil i Els 
nois de zinc.

TEMPS DE SEGONA MÀ 
Svetlana Aleksiévitx 
Raig Verd / Acantilado 
Tr. M. Rebón 
544 pàg. / 24,95 €


