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El polític Carrasco i 
Formiguera, el militar 
Domènec Batet i el cardenal 
Vidal i Barraquer es reuneixen 
en aquestes pàgines escrites per 
l’historiador i monjo de 
Montserrat Hilari Raguer. A 
través d’aquestes tres figures, 
Raguer aprofundeix en la vida 
de totes aquelles persones que, 
durant el segle passat, no eren 
ni partidaris de Franco ni de la 
República. L’autor aprofundeix 
en qüestions com el pacifisme 
dels protagonistes i les 
persecucions que van viure per 
part de les dues bandes. 

TRES CATALANS  
DE LA TERCERA ESPANYA 
Hilari Raguer 
Publicacions de l’Abadia  
de Montserrat 
188 pàg. 14 !

El concepte d’ideologia és més 
present que mai. És per això 
que resulta imprescindible 
rescatar aquest clàssic històric 
de Terry Eagleton, en què el 
professor universitari britànic 
ressegueix l’evolució del 
concepte des dels seus inicis 
fins a l’actualitat. Escrit de 
manera amena i àgil, l’assaig 
d’Eagleton aprofundeix en el 
debat sobre què és exactament 
la ideologia, quins són els seus 
límits teòrics, qui se n’ha 
apropiat i per què, en un text 
ple d’idees que contribueixen a 
repensar els escenaris polítics.

IDEOLOGIA 
Terry Eagleton 
Paidós 
Trad. Jorge Vigil 
344 pàg. 
18,95 !

A Éric Vuillard el fascina 
observar la història des d’una 
altra perspectiva. Després de 
guanyar el premi Goncourt 
amb L’ordre del dia, l’escriptor 
francès explora ara la revolució 
popular del 1789 donant veu als 
insurrectes de la Bastilla. Escrit 
en forma de crònica històrica, 
la novel·la ressegueix els dies 
previs i posteriors a la revolta a 
través d’una extensa feina de 
documentació. El resultat és un 
gran fresc amb tots els 
protagonistes que van causar 
un sisme a la França i a 
l’Europa del segle XVIII. 

14 DE JULIOL 
Éric Vuillard 
Edicions 62 / Tusquets 
Trad. Jordi Martín Lloret 
192 pàg. 
17,9 !

La història que coneixem és el 
relat que ha prevalgut amb el 
temps, però no vol dir 
necessàriament que tot sigui 
veritat. En aquest llibre, Paolo 
Mieli revisa el passat per 
descobrir tot el que ha quedat 
ocult i que ell, en canvi, 
reivindica. Mieli, considerat un 
dels intel·lectuals italians més 
inconformistes, viatja a través 
dels segles per donar a conèixer 
nous relats de fets passats en 
un llibre que també serveix per 
reivindicar la veritat i alertar 
dels perills de falsificar la 
memòria.

EN GUERRA CON  
EL PASADO   
Paolo Mieli 
RBA 
Trad. Helena Aguilà 
304 pàg. 19 !

Saber realment qui va ser la 
primera emperadriu de Roma 
és extremadament complicat. 
Agripina va viure entre l’any 15 
i el 59, i va tenir un paper 
central durant quatre 
generacions de la política 
romana. Vilipendiada al llarg de 
la història pel fet de governar i 
ser dona, Agripina va ser una 
emperadriu excepcional. La 
seva figura ressorgeix ara 
gràcies a aquest llibre d’Emma 
Southon, que furga en la 
història per posar llum i, alhora, 
fer justícia a un personatge 
cabdal de l’Imperi Romà. 

AGRIPINA. LA PRIMERA 
EMPERATRIZ DE ROMA 
Emma Southon 
Pasado y Presente 
Trad. Mark Figueras 
272 pàg. 24 !

Llibert Ferri recorda, com si fos 
ara, les paraules del seu pare 
anunciant que havia mort 
Stalin. Era l’any 1953 i Europa 
encara patia les conseqüències 
més recents de la Segona 
Guerra Mundial i del 
totalitarisme. Gairebé 70 anys 
després, el periodista i 
col·laborador de l’ARA viatja 
fins a aquella època amb un 
llibre en què la memòria 
familiar i social ressona 
constantment.  Ferri entrellaça 
la història personal amb la 
d’Europa per retratar la segona 
meitat del segle XX.

L’OMBRA DELS ANYS 
Llibert Ferri 
Angle 
304 pàg. 
18,5 ! 

Julio Muñoz Ramonet és una 
de les figures més enigmàtiques 
de la societat barcelonina de 
mitjans del segle XX. 
L’empresari barceloní va ser 
dels més poderosos de la ciutat, 
però gairebé no se’n conserven 
fotografies. Des de la seva mort, 
el nom de Muñoz Ramonet va 
estar marcat per un llarg litigi al 
voltant de la seva col·lecció 
artística. Mitjançant articles de 
diversos autors, el llibre 
s’endinsa en la figura de 
l’empresari per construir un 
retrat polièdric de la seva vida i 
il·lumina certes incògnites.

MUÑOZ RAMONET. 
RETRAT D’UN HOME 
SENSE IMATGE 
Coord. Manel Risques 
Comanegra 
264 pàg. 24 !

El periodista i escriptor Carlos 
Hernández de Miguel firma 
una de les primeres 
investigacions que posen sobre 
la taula les xifres dels camps de 
concentració del franquisme. 
L’autor explica com entre 
700.000 i un milió de persones 
van estar empresonades en 
aquests espais enterrats en la 
memòria. El llibre és una 
profunda recerca sobre el paper 
dels camps i com van constituir 
una de les potes del sistema 
repressiu de l’Estat, que va 
deixar milers de víctimes 
directes i indirectes.

LOS CAMPOS DE  
CONCENTRACIÓN  
DE FRANCO 
Carlos Hernández de Miguel 
Ediciones B 
560 pàg. 24,9 !

Història 

Vint anys després de 
l’alliberament dels camps 
nazis, Charlotte Delbo va 
reunir-se amb algunes 
deportades per preguntar-
los com havien reconstruït la 
seva vida. Les seves 
respostes nodreixen aquest 
llibre testimonial en què les 
veus de les entrevistades es 
compaginen amb les 
vivències de l’escriptora. La 
mesura dels nostres dies és el 
tercer volum de la trilogia 
Auschwitz i després, que 
Club Editor publica per 
primera vegada en català 
començant pel darrer volum. 

LA MESURA  
DELS NOSTRES DIES 
Charlotte Delbo  
Club Editor 
Trad. Valèria Gaillard 
224 pàg. 16,5 !

Joan Esculies ha guanyat el 
17è premi Gaziel amb una 
exhaustiva biografia que 
explica els molts vessants 
d’Ernest Lluch. Professor i 
investigador de la història de 
l’economia, ministre de 
Sanitat i Consum, diputat 
dels socialistes de Catalunya 
i tertulià, Lluch és una de les 
figures més estimades de la 
història contemporània. 
Amb aquesta biografia, 
Esculies dibuixa un retrat 
elaborat a través de més de 
60 entrevistes a personatges 
que van compartir molts 
moments de la vida de Lluch.

ERNEST LLUCH.  
BIOGRAFIA D’UN  
AGITADOR  
Joan Esculies  
La Magrana 
464 pàg. 24 !
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