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NOVETATS D’ASSAIG L.L.
Per què corren els presos?
Jordi Panyella  / Saldonar
Amb el subtítol L’aventura de 12 reclusos a la
Marató de Barcelona, Per què corren els pre-
sos? és una història de llibertat, perquè córrer

és el símbol d’una per-
sona lliure i el relat
d’una desesperació,
perquè no hi ha res
més terrible que estar
tancat entre reixes.
El periodista Jordi Pa-
nyella explica la seva
experiència de sis me-
sos de preparació amb
els presos. ❋

Inquisició i decadència
Jordi Bilbeny / Librooks
A final del segle XV i primers del XVI, el català
(amb el llatí) era la llengua hegemònica en la
producció editorial, la cultura i les lleis a les

ciutats de Barcelona i
València. Però, pràctica-
ment d’un dia per l’al-
tre, va desaparèixer de
tots aquests àmbits,
substituït pel castellà.
Què va passar? Bilbeny
torna a posar el dit a la
nafra i ataca les convic-
cions establertes de la
història catalana. ❋

A frec del seu nom. Vida, obra i
lluita de Xavier Romeu
Maria Conca i Josep Guia / El Jonc
Xavier Romeu i Juvé (Barcelona 1941 – Els

Monjos, 1983) fou un
escriptor, professor i po-
lític independentista i
marxista català. Va ser
un dels autors més in-
fluents en el primer pe-
ríode de reconstrucció
de l’independentisme
català, després de la
transició monàrquica.
Conca i Guia en repas-
sen la vida i l’obra. ❋

Anton Txékhov
Vida a través de les lletres
Natalia Ginzburg / Àtic dels Llibres
Meravellós, subtil i breu retrat del genial Anton

Txékhov escrit per Na-
talia Ginzburg: una joia
que explora la joventut
de l’escriptor a Tagan-
rog, els seus inicis lite-
raris i la seva feina de
metge rural, els seus
primers èxits teatrals
fins a la malaltia i els
darrers anys a Jalta,
abans de la seva mort
prematura. ❋

S.O.S. cristians
Pilar Rahola / Columna
Mai no hi havia hagut, des de l’època de les ca-
tacumbes, un intent massiu, organitzat i impu-
ne d’eliminar comunitats cristianes senceres.

Les dades colpidores
que Pilar Rahola apor-
ta en aquest llibre,
d’una manera sistemà-
tica i rigorosa, són trà-
giques i encenen totes
les alarmes d’una sag-
nia que no sembla te-
nir aturador i que acull
tota mena de creients
cristians. ❋

China Fast Forward
Sergi Vicente / Península
Quan Sergi Vicente va aterrar a la Xina el 2003
per fer classes d’anglès a nens durant tres set-
manes no s’esperava que no faria servir el bit-
llet de tornada. Pocs mesos després TV3 va co-

mençar a demanar-li
cròniques i finalment
va ser el corresponsal
oficial. Durant gairebé
dotze anys, Vicente va
recórrer totes les pro-
víncies xineses perse-
guint la notícia. Ara ex-
plica aquell llarg viatge
i moltes de les expe-
riències viscudes. ❋

Autoretrat de Jordi Garcés
Josep Cots / Anagrama
Vet aquí un llibre rar, especial i de títol aparent-
ment impossible: l’autoretrat d’un arquitecte
escrit per un llibreter. Josep Cots va conèixer

Jordi Garcés perquè el
seu estudi d’arquitectu-
ra estava situat a prop
de la primera ubicació
de la llibreria Docu-
menta i n’era client. De
mica en mica, les seves
visites van anar aga-
fant la forma d’unes rà-
pides “converses de
taulell”. ❋

La causa del periodisme
Joan Julibert / Saldonar
Assaig que explica el funcionament actual dels
mitjans de comunicació de massa i explora
amb valentia i amb una sòlida base documen-

tal els motius que els
han fet allunyar-se de
l’ideal bàsic dels perio-
distes: servir la veritat.
Joan Julibert argumen-
ta que el periodisme
s’ha contagiat del des-
crèdit que acompanya
les institucions políti-
ques i econòmiques
des de fa dècades. ❋

El periodista Antoni Bassas va guanyar el darrer
premi Josep Pla amb la narració d’un programa que
va fer història, El matí de Catalunya Ràdio, que va
conduir del 1995 al 2008. Bon dia, són les vuit! és un
llibre que traspua periodisme i ràdio, on veiem els
professionals que van gestar el programa cada dia i
els col·laboradors que el van elevar a la categoria
d’inoblidable, amb episodis que van fer vibrar l’an-
tena cada matí durant més d’una dècada i que els
oients encara recorden amb nostàlgia.

Però, més enllà del relat en primera persona de la
veu que despertava el país, Bon dia, són les vuit! és,
també, el llibre de la memòria col·lectiva d’un país
que, progressivament, va anar trobant la seva veu.

“Van passant els anys, i des d’aquell matí assole-
llat d’estiu no he parat de trobar-me persones que se
m’han acostat per explicar-me que van venir aquell
dia a la Diagonal o que recorden què estaven fent en
aquell moment en què vam deixar de compartir tots
els matins, o que m’expliquen com van canviar la
seva relació amb la ràdio. Aquest llibre està especial-
ment dedicat a totes elles”, afirma Antoni Bassas
(Barcelona, 1961). Llicenciat en periodisme per la
UAB, va debutar a Ràdio Joventut als 16 anys i als 20
va integrar-se a l’equip de transmissions de futbol
en català de Joaquim Maria Puyal. ❋

Bon dia, són les vuit!
Antoni Bassas / Premi Josep Pla / Destino

Memòries d’un home de ràdio

Antoni Bassas, premi Josep Pla / JUANMA RAMOS
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NOVETATS D’ASSAIG L.L.
LA LLIBERTAT INSUBORNABLE
Bel Zaballa / Sembra Llibres
La periodista Bel Zaballa ha dut a terme una
intensa tasca de documentació per narrar la
trajectòria vital, literària i política de Manuel de

Pedrolo. Fill d’una famí-
lia aristocràtica i adine-
rada de la Segarra, de
seguida es va revelar
com un lector compul-
siu i un activista ingo-
vernable. Als 18 anys
va presentar-se volun-
tari a l’Exèrcit Popular,
però la cruesa de la
guerra el va marcar per
a tota la vida. ❋

MARIA AURÈLIA CAPMANY
L’ÈPOCA D’UNA DONA
Agustí Pons / Meteora
Edició commemorativa de la biografia d’Agustí
Pons de Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Bar-

celona, 1918-1991),
mestra, novel·lista, ac-
triu, autora i directora
teatral, va escriure un
gran nombre d’articles
d’opinió i va ser una de
les personalitats més
destacades de la sego-
na meitat del segle XX
al nostre país pel seu
activisme cultural, polí-
tic i per la dona. ❋

MARY SHELLEY I EL MONSTRE DE
FRANKENSTEIN
Ricard Ruiz Garzón / Angle
Dos-cents anys després de la publicació de
Frankenstein, aquest assaig literari de Ricard

Ruiz Garzón presenta
Mary Shelley i la seva
criatura més famosa,
reproduïda incessant-
ment per la cultura po-
pular contemporània
en pel·lícules, llibres,
sèries... L’autor ha sa-
but cosir la vida, l’obra i
les idees de Mary She-
lley amb altres mons-
tres literaris. ❋

En l’Any Pedrolo, les reedicions d’obres seves i les novetats
sobre ell són constants. Per falta d’espai només en destaca-
rem un parell, però recomanem visitar el web de la Genera-
litat dedicat als actes d’aquest any per poder veure’ls tots.
Pedrolo contra els límits va representar al seu moment
(1977) l’estudi més profund sobre l’obra de Pedrolo. Encara
no ha estat superat i continua sent un assaig imprescindible.

Pedrolo contra els límits
Jordi Arbonès / Pagès

Pedrolo, Pedrolo, Pedrolo Manuel de
Pedrolo, un autor
i un home
polièdric, pioner i
compromès amb
diverses causes
amb una obra
ingent que ara
està sent
revisitada
JUDIT
FERNÁNDEZ
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