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ASSAIG J.V.
Germaine Gargallo. Cos, pintura i
error
Cristina Masanés /  Llibres del Segle
Carles Casagemas i Pablo Picasso arriben a

París la tardor del
1900. Entre altres per-
sonatges del Montmar-
tre rural, coneixen Ger-
maine Gargallo, model
de pintors que va capti-
var Casagemas, pintor i
poeta de Barcelona.
Quatre mesos més
tard, Casagemas se su-
ïcida invocant el seu
amor per Germaine.

Catalunya: nous horitzons
Llorenç Sànchez Vilanova
Pagès Editors
A més de la descripció que fa de les arrels his-
tòriques del problema, l’autor ens trasllada als

escenaris de futur, per
abordar els principals
problemes que poden
ocórrer en la separació
de Catalunya d’Espa-
nya. I en aquest sentit
ens parla de les pen-
sions i prestacions so-
cials, del deute, de la
hisenda, de la defensa i
seguretat ciutadana...

Polítics a la carta
Josep Maria Vallès
Viena Edicions
Deu polítics responen les preguntes que els for-
mulen una colla d’amics que, sense conèixer-
los de res ni tenir-hi cap vinculació política, or-

ganitzen un sopar per a
cadascun d’ells en una
casa particular de Sant
Cugat. La crisi, la cor-
rupció i la independèn-
cia són alguns dels te-
mes de sobretaula més
comuns en aquestes
trobades informals ce-
lebrades durant el se-
gon semestre del
2014.

Una nena catalana als camps nazis
Mercè Sanz
Editorial Claret
Nascuda a Lleida el 1933, Mercè Sanz, fugint
del franquisme va acabar passant per diferents

camps de concentració
nazis. Sanz continua
portant al cor el pati-
ment de tantes nenes i
nens del món, però no
n’ha quedat esclafada;
a la seva mirada hi du
llum i compassió, per
això bé podem dir que
és un testimoni per al
nostre temps.

Revoltats
Oriol Junqueras / Justo Molinero
Ara Llibres
Un diàleg intens i apassionat entre un dels nos-
tres millors comunicadors i un possible futur

president de Catalunya,
dues de les personali-
tats que millor repre-
senten dos dels grans
sectors de la nostra so-
cietat: els nous cata-
lans i l’independentis-
me d’esquerra. Dos ho-
mes molt diferents que
parlen sense mitges
tintes.

Vuit feministes catalanes entre
1889 i 1976
Albert Balcells / Rafael Dalmau, Editor
A través de la trajectòria vital i ideològica de

vuit dones catalanes
eminents (Teresa Clara-
munt, Dolors Monserdà,
Carme Karr, Francesca
Bonnemaison, Aurora
Bertrana, Paulina Pi de
la Serra, Mercè Coma-
posada i Maria Aurèlia
Capmany), aquest llibre
segueix la història del
feminisme al nostre
país durant cent anys.

Les incerteses
Jaume Cabré
Proa
Després d’escriure la novel·la catalana de més
èxit nacional i internacional dels últims temps,

Jo confesso, Jaume Ca-
bré reflexiona sobre el
fet d’escriure, de llegir,
de crear, de viure obert
al misteri de la vida i
del món. Les incerteses
parteix dels interro-
gants d’un creador i ho-
me de cultura inquiet i
acaba sent una llarga
conversa amb el lector.

Això és una dona!
Cristina Palomar
Angle Editorial
Qui és Marta Ferrusola? Probablement la dona
que ha tingut més poder real a Catalunya, i du-

rant més anys. Un po-
der que va exercir a tra-
vés del seu marit, i
també directament. A
través de les seves de-
claracions i de testimo-
nis, Palomar repassa la
trajectòria de Ferrusola,
amb presència i prota-
gonisme constants en
la vida catalana.

Desclassificat: 9-N. Història secreta d’una
votació revolucionària
Vicent Partal / La Magrana

Vicent Partal és director de Vilaweb ALBERT SALAMÉ

Vicent Partal, autor del llibre i director de Vilaweb,
esbossa un relat periodístic apassionant del 9-N i
dels mesos que hi van conduir. Deu capítols que van
des de les negociacions secretes per establir el dia i
la doble pregunta, passant per les pressions, actua-
cions del govern espanyol o la internacionalització
del procés, i fins a l’abraçada significativa entre Ar-
tur Mas i David Fernàndez, que va suscitar el co-
mentari definitiu d’un observador basc, en veure-la:
“Herri bat”, un poble. Partal assegura que tots els pa-
ïsos del món, i sobretot els europeus, veuen que Es-
panya és incapaç d’aplicar les seves lleis a Catalunya
i incapaç d’aportar estabilitat a Europa. També que
l’Estat espanyol ha comès errors molt greus: “Es po-
sa tan content després de Pedralbes que s’oblida que
la pilota està en joc.” I sobre el futur opina que “no
hi ha res que pugui parar-nos, excepte nosaltres ma-
teixos”. Per l’autor del llibre, el procés fins ara ha es-
tat això: el país arrossegant la classe política. “Hi ha
dues coses: una és que el país continua allà mateix, i
l’altra és que Espanya no fa res. Jo no sé com acaba-
rem però la independència l’aprovarem segur, per-
què això no té marxa enrere.”

Pel que fa a les eleccions del 27 de setembre, Vi-

La deslegitimació d’Espanya

cent Partal considera “indiscutible que la idea d’una
llista de país és la idea guanyadora”. Ara bé, un cop
superada la proposta per part d’ERC, aposta per su-
perar el debat, centrar-se en els comicis i treballar
perquè “tinguem una majoria absoluta al Parlament
i es comenci a aplicar el full de ruta”.




