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EL CONSELL DE
GUERRA A JORDI PUJOL
Enric Canals
Pòrtic

CATALANS DE LES LLETRES I LES ARTS DEL SEGLE XX
Ferran Sendra i Robert Ramos
Arola Editors

ESPIRITUALITAT,
EL CAMÍ DE LA VIDA
Raimon Panikkar
Fragmenta Editorial

mprescindible recull de retrats i paraules dels grans clàssics de
la cultura catalana de la segona meitat del segle XX. El llibre
mostra l’esperit d’uns anys sense voluntat de ser antològic ni

canònic. David Castillo i els seus excompanys fotògrafs del diari
Avui Ferran Sendra i Robert Ramos, ens proposen revisar el passat
gloriós d’una cultura que vivia en les pitjors condicions possibles,
en un escenari hostil, però que es mantenia ferma i sòlida, amb figu-
res inimitables com Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Joan Oliver,
Joan Perucho, Montserrat Roig, M. Aurèlia Capmany, Joan Fuster,
Joan Vinyoli i Josep Palau i Fabre, entre molts altres. Les fotos van
acompanyades de textos d’Ada Castells, Carlos Zanón, Joan-Pere
Viladecans, Joan Rendé, Julià Guillamon i el ja citat David Castillo.
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Quina mena d’espiri-
tualitat és la pròpia del
nostre temps? Panikkar
considera que ha de ser

una espiritualitat integral, que ha d’implicar
l’home en la seva totalitat. El filòsof convida a
recuperar la consciència de la unitat que
constituïm en pensar-nos com a cos, com a
ànima, com a polis i com a kosmos.

Fuster és un dels assagis-
tes europeus més impor-
tants del segle XX i
aquesta antologia de Te-

rol ens farà gaudir d’una prosa deliciosa al-
hora que ens obrirà la ment a preguntar-nos
el perquè de tantes coses. Fuster ens posa da-
vant de l’espill i ens dóna l’oportunitat de
comprovar que els temes tractats, els grans
temes, continuen estant exactament igual de
vius. No han perdut ni un gram d’actualitat.
Un mestre enyorat.

L’ESTAT ECOLÒGIC
Santiago Vilanova
Editorial Base

ANTOLOGIA
DE JOAN FUSTER
Vicent Terol
Onada Edicions

Si en una ficció es digués
que durant la Guerra Ci-
vil algú projectà aplegar

els joves catalans exiliats, que rebutgen tant la
Catalunya dominada per la FAI com l’Espa-
nya dels militars revoltats, i desembarcar a
Empúries, refiats que tots els bons catalans
se’ls uniran, segurament diríem que és un ex-
cés d’imaginació. Doncs el projecte, la inten-
ció, va ser real i aquest llibre ho explica.

L’Estat ecològic és una
aportació innovadora al
pensament catalanista
contemporani. Si la re-
ivindicació d’un Estat

propi és ja avui una posició majoritària de la
nostra societat civil, el debat democràtic se
situa ara en les característiques que ha de te-
nir aquest Estat per superar un model econò-
mic i de desenvolupament que ens ha portat
a l’atzucac i del qual se’ns expliquen els ante-
cedents.

La intel·lectualitat
catalana en imatges

MESTRES I ALUMNES
DE LA REPÚBLICA
Encarnació Martorell
i Salvador Domènech
Viena Edicions

Traduït per Sergi Grau,
en aquest llibre aprenem
que en l’antiga Grècia ja

hi havia ignorants i aprenents d’intel·lectual
que compraven llibres sense saber què ad-
quirien i sense entendre res del que s’hi deia.
Llucià, home cultivat, arremet de manera
despietada contra l’exhibicionisme cultural.

Aquest llibre explica de
manera amena i divul-
gativa la història dels

Grups Escolars i les escoles del Patronat Es-
colar de l’Ajuntament de Barcelona a l’època
de la República. En contrast amb el model
d’escola autoritari i memorístic que impera-
va aleshores, els centres creats pel patronat
van representar un model d’excel·lència i
d’innovació pedagògica. Dels mateixos au-
tors d’Amb ulls de nena.

ESCOLA NOVA,
POBLE LLIURE
Ernest Maragall
i Francesc Colomó
RBA / La Magrana

A cavall de les memòries,
el llibre polític i l’assaig
sobre educació, Ernest

Maragall i qui va ser el seu secretari de Políti-
ques Educatives, Francesc Colomer, fan un
recorregut pels reptes principals que van ha-
ver d’assumir, les reformes que van empren-
dre, les reticències o les aliances.

LA TERCERA
CATALUNYA
(1936-1940)
Arnau Gonzàlez
Edicions de 1984

CONTRA UN IGNORANT
QUE COMPRAVA
MOLTS LLIBRES
Llucià de Samòsata
Adesiara

L’obra, que inclou foto-
grafies, és una investiga-
ció periodística que ana-
litza la documentació

sobre el procés contra Pujol per difusió de
propaganda antifranquista l’any 1960. Enric
Canals ha estat reconegut per aquest treball
amb el premi de periodisme d’investigació
que convoca per tercer any el Grup Godó.
També s’ha fet en format documental i
s’emetrà properament al programa Sense fic-
ció, de TV3.

En aquesta biografia,
Agustí Pons situa defini-
tivament Salvador Es-
priu al costat de les més
altes figures catalanes de

tots els temps. Pons obre la clau a la com-
prensió d’una obra literària complexa i am-
biciosa, que ha enlluernat crítics com Harold
Bloom i en la qual trobem una poderosa pre-
sència cabalística, ressons de la Bíblia, dels
clàssics grecollatins i d’alguns dels més im-
portants escriptors contemporanis.

ESPRIU TRANSPARENT
Agustí Pons
Proa
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