
BENZINA_50

Aparador

Josep Maria Puigjaner
Carpe diem
Proteus

Lluís Tolosa
Los Supervinos 2010
Los Libros del Lince

És una guia pensada pels qui escullen el
vi quan fan la compra de la setmana, i
concebuda amb la filosofia que no és
necessari ser un entès ni tenir molts
diners per gaudir de vins excel·lents. Hi
ha una selecció de cent vins i caves que
podem localitzar fàcilment a qualsevol
establiment i a preus econòmics, ja que
cap dels recomanats sobrepassa els set
euros en el cas dels vins i dotze en el dels
caves. El procediment de l’autor, Lluís
Tolosa, ha estat fer tastos a cegues, és a
dir, sense mirar les etiquetes de les
ampolles, per tal de garantir la neutralitat
de les recomanacions. Es tracta, doncs,
d’una guia feta amb rigor, fent ús d’un
llenguatge amè i senzill i veritablement
molt pràctica, tant pels seus suggeri-
ments com pel format. 

Àngel Comas
Vint anys d’història del cinema a
Catalunya (1990-2009) · Laertes

Aquest llibre analitza la història d’a-
quests darrers vint anys de cinema a
Catalunya, inserint-la en un nou context.
L’obra tracta any per any els fets fona-
mentals que han afectat i afecten el nos-
tre cinema, dels seus autors i de les
seves obres. Parla de la dificultat de fer
cinema en un entorn on es confonen art i
indústria, del polèmic cinema en català,
dels premis, dels cineastes desapareguts,
de les tendències, del nou cinema català,
dels documentals, del fantàstic... Però
parla també dels homes i dones que ven-
cent aquests impediments aconseguei-
xen que el cinema fet a Catalunya tingui
un segell propi, una denominació d’ori-
gen, un estil diferenciat però variat, reco-
negut arreu del món. 

Marc Cerdó
Les males companyies
Club editor

Aquesta novel·la explica les vicissituds
d’un jove mallorquí conflictiu i problemà-
tic de divuit anys que se sent ofegat per
la vida que té. Però no pot anar-se'n com
ho faria qualsevol, necessita un cataclis-
me i provoca un accident que l'obliga a
marxar. El llibre, així doncs, és la història
d'una fugida, d'un viatge físic i interior
que farà adonar al protagonista que
allunyar-se dels problemes no n’implica
la seva solució. Les males companyies ha
guanyat la primera edició del Premi
Exhaurim-lo 2010, concedit pel blocaire
Llibreter i que consisteix en fer una
“crida local però universal a comprar-lo
massivament i exhaurir-lo abans de i
durant la Diada de Sant Jordi”.
Interessant i curiosa iniciativa. 

Lluís Cabrera
Catalunya serà impura o no serà
Pòrtic

Josep Suñé i Blanch
Lletres de lluita
Cossetània

En Pep Suñé és un personatge de la
Fatarella que a còpia de convicció i tossu-
deria ha esdevingut una icona en la
defensa del món rural. El llibre és un
recull d’articles publicats al diari El Punt
entre els anys 1996 i 2008, uns articles
on demostra l’amor per una terra, per un
estil de vida, on expressa un sentiment
profund envers el nostre país, Catalunya.
El volum està estructurat en diferents
capítols que tracten temes d’agricultura,
costums, medi ambient, sindicalisme i
introduïts per gent entesa com ara Pep
Riera, Martí Boada, Salomó Torres, Joan
Caball, Manolo Tomàs i Xavier Graset.
Una lectura interessant per aprofundir en
el pensament d’aquest personatge i, de
retruc, conèixer una mica més el món
rural català i la seva gent. 

Carpe diem Acompanyat dels clàssics és
una acumulació de reflexions rela-
cionades amb els pensaments de grans
mestres de la filosofia i les lletres, i sus-
citades per situacions quotidianes i con-
temporànies. La notícia o l’anècdota del
dia li serveix a l’autor per recordar-nos
petites peces de saviesa acumulada al
llarg dels segles en el fons de la nostra
memòria col·lectiva. Puigjaner ens convi-
da, d’aquesta manera, a una passejada
amena per la filosofia i la literatura, que
sovint creiem allunyades del nostre dia a
dia. Aquest és, doncs, un nou volum de la
Col·lecció Segle XXI: Ètica actual de la
valenta proposta editorial de Proteus,
centrada en publicar llibres relacionats
amb l’ètica, la filosofia i la cultura.

Giani Stuparich
L’illa
Minúscula

Un home malalt demana al seu fill que
abandoni uns dies les muntanyes on
passa l’estiu i que l’acompanyi, potser
per última vegada, a l’illa adriàtica en
què va néixer.  Aquest és el primer volum
d’una nova col·lecció que ha iniciat l’edi-
torial Minúscula en la commemoració del
seu desè aniversari. L’editorial, així
doncs, està d’enhorabona, i ho celebra de
la millor manera que sap fer: editant lli-
bres. Microclimes és una selecció acura-
da d'obres de narrativa i d'assaig en petit
format i en català. Fins el moment han
publicat L’illa, de Giani Stuparich, que va
ser finalista del Premi Llibreter 2008, i
Verd Aigua, de Marisa Madieri. Dues peti-
tes joies que de ben segur delectaran els
amants de literatura en “majúscules” i
que ja han tingut molt bona acollida.

Jordi Sedó
Víctor Alexandre L’independentisme
desacomplexat · Malhivern

Aquest llibre és una extensa entrevista del
sociolingüista Jordi Sedó al periodista i
escriptor Víctor Alexandre. Al llarg de l’en-
trevista s’aprofundeix en els temes clau
del discurs polític de l’escriptor, com són
la identitat nacional, la independència de
Catalunya, l’autoestima dels catalans, la
llengua catalana, els Països Catalans i la
Catalunya independent. És a dir, se’ns
mostra quina és la visió de l’entrevistat
sobre Catalunya i quin és el seu ideari.
Amb una transparència i una capacitat
didàctica insòlites, Alexandre aporta argu-
ments magistrals per enfortir la nostra
autoestima, ja que, segons ell, Catalunya
pateix un dèficit d’autoconfiança, i per ser
un poble lliure sense perdre'ns en disqui-
sicions inútils i letals. 

Per 
Eva Serra

Aquest assaig del fundador i president del
Taller de Músics, nascut a Jaén, és una
fervent crítica dels tòpics identitaris i de
la política immigratòria que s’ha fet i es
fa a Catalunya. Cabrera trenca estereotips
i ens ajuda a reformular el país des de la
consciència del passat, alhora que des
del present real i amb una voluntat de
confluència. La passió pel diàleg i l’inter-
canvi cultural allunyen Lluís Cabrera de
qualsevol concepció uniformadora
d’Espanya o de Catalunya, i de qualsevol
gueto purista. L’autor lamenta l’apropia-
ció que el franquisme va fer d’un cert fol-
klore andalús per imposar-lo sobre la plu-
ralitat cultural. Cabrera pensa que anys
després, la democràcia no ha aclarit
encara les coses ni ha curat les ferides,
que continuem atrapats en els tòpics. 




