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Assaig 
         històric

Antonio Espino rebat tots els 
discursos que últimament estan 
tan de moda i que defensen que 
l’arribada de Colom i la 
posterior colonització 
d’Amèrica van tenir aspectes 
positius. Aquest discurs, que 
actualment divulguen alguns 
historiadors i partits polítics de 
dretes, explica la invasió 
d’Amèrica com una gran gesta. 
Per a Espino, però, no va tenir 
res de positiu i ho demostra 
desglossant diferents episodis, 
tots documentats, de matances, 
violacions i tortures.

LA INVASIÓN DE AMÉRICA 
Antonio Espino 
Arpa  
464 pàg. 
24,90 !

Per entendre la Rússia de Putin 
cal entendre la humiliació que 
va suposar l’ensorrament de 
l’URSS, que Llibert Ferri va 
viure de primera mà. El 
periodista i col·laborador de 
l’ARA ha escrit una anàlisi 
complexa del país que comença 
el 2006, amb l’assassinat de la 
periodista Anna Politkóvskaia i 
del policia exiliat a Londres 
Aleksandr Litvinenko, i que 
arriba fins a l’actualitat –abans 
de la invasió a Ucraïna–. El 
llibre radiografia l’home més 
poderós del Kremlin i del país. 

PUTIN TRENTA ANYS DES-
PRÉS DEL FINAL DE L’URSS 
Llibert Ferri 
Edicions de 1984  
320 pàg. 18 !

Manel Alías és el primer 
corresponsal de TV3 i 
Catalunya Ràdio a Moscou. 
Després de set anys a Rússia, el 
periodista recull les històries 
que més l’han marcat per 
dibuixar una radiografia del 
país eslau més enllà dels tòpics. 
Amb una mirada propera i 
acollidora, Alías descobreix en 
aquest llibre –escrit abans de la 
invasió a Ucraïna– un territori 
fascinant i fa un retrat profund 
de la societat russa i la seva 
relació amb la política, la 
història, la religió i el conflicte.

RÚSSIA, L’ESCENARI  
MÉS GRAN DEL MÓN 
Manel Alías 
Ara Llibres  
464 pàg. 21,90 !

Desmuntar les falsedats que es 
van anar escampant durant la 
dictadura de Franco és un dels 
objectius de Paul Preston. A 
través de petites biografies de 
les principals figures 
antisemites i antimaçòniques, 
que van propagar el mite que la 
Segona República va ser una 
conspiració judeomaçònica i 
bolxevic, l’historiador mostra  
la realitat: els rebels van 
defensar els interessos dels 
grans terratinents, els clergues, 
els banquers i els oficials de 
l’exèrcit. 

ARQUITECTES  
DEL TERROR 
Paul Preston 
Editorial Base/Debate  
504 pàg. 25,90 !

El somni d’Ulisses s’ha gestat 
durant dècades: l’historiador 
José Enrique Ruiz-Domènech 
ha donat forma de llibre a una 
sèrie d’articles, conferències, 
ponències i capítols de llibres 
escrits al llarg de cinquanta 
anys. En un estil amè però 
rigorós, explica la història de la 
Mediterrània, des de 
l’Antiguitat clàssica fins als 
nostres dies; des de la mort de 
Sòcrates fins a les pasteres, 
passant per Marco Polo, 
Napoleó i la Barcelona 
olímpica. 

EL SOMNI D’ULISSES 
José Enrique Ruiz-Domènech 
Rosa dels Vents  
480 pàg. 
21,90 !

Xavier Diez ha editat les 
memòries de l’anarquista Joan 
Garcia Oliver. Nascut a Reus, el 
1902, i mort a l’exili mexicà, el 
1980, el 1978 va publicar les 
seves memòries: El eco de los 
pasos. Eren un miler de pàgines 
que Diez ha reduït a 400 i on 
repassa algunes de les dècades 
més intenses de la història 
catalana: des dels anys del 
pistolerisme fins a la Guerra 
Civil i l’exili. Per a Diez, Garcia 
Oliver ha estat bandejat de la 
història perquè va lluitar per 
l’anarquisme amb les pistoles.

NOSALTRES, 
ELS SENSE NOM 
Joan Garcia Oliver 
La Campana  
416 pàg. 19,90 !

El llibre de la historiadora 
Mary Beard arrenca amb dues 
preguntes: com és el rostre del 
poder?, a qui representa i per 
què? Beard recorre dos mil 
anys d’història de l’art i la 
cultura per explicar com els 
retrats de rics, poderosos i 
famosos del món occidental 
s’han inspirat en les imatges 
dels emperadors romans, 
especialment dels cèsars. 
Pren de protagonistes des de 
Juli Cèsar fins al cruel Domicià 
per analitzar com el poder es 
representa en l’art clàssic.

DOCE CÉSARES 
Mary Beard 
Crítica  
456 pàg. 
28,90 !

Els últims dos segles han estat 
decisius per al progrés de la 
humanitat. En aquest llibre, 
l’investigador de la Universitat 
de Brown Oded Galor 
reflexiona sobre la velocitat a 
què s’ha desenvolupat l’espècie 
humana, afavorida pels grans 
avenços tecnològics i el progrés 
en l’educació, la salut i 
l’economia. El viatge de la 
humanitat recorre les diferents 
etapes de la història i ens revela 
quins factors han estat 
determinants per a l’evolució 
de les civilitzacions.

EL VIATGE DE LA... 
Oded Galor 
Edicions 62/Destino  
Trad. Mireia Alegre i Clanxet 
298 pàg. 19,98 !
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Josep Maria Porcioles, que va 
governar Barcelona entre el 
1957 i el 1973, és un personatge 
incòmode i el seu llegat és ple 
de clarobscurs. Per a alguns, és 
l’home que va fer créixer 
Barcelona; per a altres, un 
especulador que es va enriquir 
amb l’urbanisme desbocat. 
O totes dues coses alhora. 
L’historiador Josep Lluís 
Martín Berbois, que ha tingut 
accés a documents que fins ara 
eren inaccessibles, repassa la 
seva vida i defensa que va ser 
franquista i catalanista.

JOSEP MARIA  
DE PORCIOLES 
Lluís Martín Berbois 
Editorial Base/Debate  
288 pàg. 18 !

Joan Esculies s’ha passat 
onze anys investigant la 
vida del president 
català. Ara intenta fer 
sortir Tarradellas de la 
penombra escombrant 
tot el que se n’ha dit. 
Fins i tot les mitges 
veritats que el mateix 
president català va anar 
escampant. L’escriptor i 
historiador s’ha passat 
moltes hores a l’Arxiu 
Montserrat Tarradellas i 
Macià, on hi ha els 
documents que 
Tarradellas va guardar 
durant bona part de la 
seva vida. Les fonts 
d’Esculies, però, han 
anat molt més enllà: en 
aquest llibre ajuden a 
descobrir qui era 
realment l’home que va 
tornar de l’exili el 1977 
per presidir la 
Generalitat.

TARRADELLAS,  
UNA CERTA IDEA  
DE CATALUNYA 
Joan Esculies 
Pòrtic Edicions/RBA  
1192 pàg. 
25 !


