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Llegir 
assaig

“No tens prou vida per saber 
què t’interessaria llegir”, afirma 
Jaume Cabré. L’escriptor 
d’obres mestres com  Les veus 
del Pamano i Jo confesso 
reuneix les seves reflexions 
literàries en tres assaigs (El 
sentit de la ficció, La matèria de 
l’esperit i Les incerteses) que ara 
Proa aglutina i publica  en un 
únic volum. Els textos, escrits 
en èpoques diferents, 
reflecteixen la mirada de 
Jaume Cabré sobre l’art de 
l’escriptura i funcionen com a 
eines autònomes per abordar el 
procés creatiu.

TRES ASSAIGS 
Jaume Cabré 
Proa  
608 pàg. 
21,5 ! 

Els autors desmotivats que no 
aconsegueixin escapar-se de la 
crisi de la pàgina en blanc tenen 
en Ray Bradbury la solució. 
L’escriptor de Fahrenheit 451 
desgrana en aquest assaig un 
ampli ventall de píndoles 
creatives que, per a ell, 
conformen l’estratègia ideal per 
no perdre la inspiració. 
Escriure amb entusiasme, tenir 
sempre la infantesa al cap, jugar 
amb els contrastos i treballar 
una mica cada dia són alguns 
dels consells de l’escriptor per 
explicar històries sense perdre 
mai la passió.

EL ZEN EN L’ART 
D’ESCRIURE 
Ray Bradbury 
Viena 
Trad. Marta Pera Cucurell 
200 pàg. 18,5 !

Vint veus d’artistes, acadèmics, 
activistes, periodistes, cineastes 
i científics s’apleguen en un 
recull que reflexiona sobre les 
humanitats avui dia. Coordinat 
per la filòsofa Marina Garcés, el 
volum investiga qüestions com 
el paper de la tradició, el 
moment actual de guerra 
cultural, l’increment de la 
repressió i el futur de les 
humanitats. El llibre és també 
un altaveu per a les noves 
generacions i compta amb 
textos d’Eudald Espluga, Raül 
Garrigasait, Ingrid Guardiola i 
Victoria Szpunberg.

HUMANITATS EN ACCIÓ 
Diversos autors 
Raig Verd 
240 pàg. 
18 ! 

Per capgirar la realitat actual, 
Lluís Calvo té tres estratègies: 
vagarejar, amargar-se i 
practicar la intrusió. L’autor, 
que acaba de publicar també el 
poemari Ancestral (Cafè 
Central/ Eumo), fa emergir 
referents com els filòsofs Byung 
Chul-Han, Rosseau i Nietzsche 
per reivindicar l’art de passejar 
i contemplar la realitat, com 
també per potenciar la revolta 
personal com una eina 
d’intervenció en l’àmbit públic i 
aconseguir, així, una acció 
política col·lectiva des del 
combat individual.

L’INFILTRAT 
Lluís Calvo 
Arcàdia 
256 pàg. 
22 ! 

Els russos no són com Europa 
els retrata. Després d’haver 
viscut dos anys a Rússia, Xavier 
Roig s’endinsa en l’ànima dels 
seus habitants amb un assaig 
que ressegueix la història del 
país més gran del món. Roig 
analitza el prejudici de 
considerar Rússia l’enemic, 
estudia la desintegració 
soviètica i l’impacte que ha 
tingut al país i a Europa. Amb 
una prosa clara i precisa, Roig 
construeix un retrat polièdric 
dels russos per reivindicar-ne la 
pertinença a una Europa que 
encara els defuig.

L’ENIGMA RUS 
Xavier Roig 
La Campana 
216 pàg. 
18 ! 

La compassió és la columna vertebral d’aquest llibre de 
Chantal Maillard, però l’escriptora no es fixa en l’empatia 
cap a la víctima sinó en la possibilitat de compadir 
l’agressor. A mig camí entre l’assaig i la poesia, l’escriptora 
s’apropia del mite de Medea per endinsar-se en els racons 
més foscos de l’existència. Lluny de la pietat que ens ha 
transmès la tradició catòlica i occidental, Maillard proposa 
el repte de patir amb aquell que provoca dolor als altres en 
una intensa recerca que condueix cap a la possibilitat de 
rebel·lar-se contra la condició 
humana. La compassió, en aquest 
sentit, està fora de qualsevol codi. 
El volum arriba poc després de 
la publicació del poemari  Cual 
menguando (Tusquets, 2018) i 
de l’assaig ¿Es posible un 
mundo sin violencia? (Vaso 
Roto, 2018).

LA COMPASIÓN 
DIFÍCIL 
Chantal Maillard 
Galaxia 
Gutenberg 
220 pàg. 19,9 !
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