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ESPECIAL SANT JORDI

AGUSTÍ ALTISENT
Reflexions d’un monjo
Columna
✒Tal com explica l’autor,
monjo de Poblet des del 1946,
els articles que aplega aquest
llibre són “reflexions sobre diversos punts de les relacions de
la vida, els sentiments i els éssers –tot això tan bell– entre si
i amb Déu”. El llibre recull els
escrits més significatius de
l’autor publicats entre el 1963 i
el 1990.
CARLOS BARRAL
Memorias
Península
✒Tota l’obra memorialística de
Barral aplegada en un sol volum: Años de penitencia (1975),
que apareix amb dos capítols
inèdits; Los años sin excusa (1977)
i Cuando las horas veloces (1988).
Acompanya l’edició la col·laboració de dos vells companys del
poeta: una introducció de Josep
Maria Castellet i un pròleg més
extens d’Alberto Oliart. L’edició
s’acompanya d’un detallat índex onomàstic. Tot plegat, un
dels conjunts autobiogràfics
més imponents de la postguerra ençà.
FRANCESCA BARTRINA
Caterina Albert/Víctor Català.
La voluptuositat de l’escriptura
Eumo
✒Bartrina ens ofereix en el seu
assaig un estudi exhaustiu de
l’obra de la novel·lista, narradora, autora teatral i poetessa
Caterina Albert. A la vegada,
analitza l’ús del pseudònim
masculí Víctor Català per part
de l’autora de Solitud i reflexiona sobre l’escriptura de gènere
i el tema de la identitat.
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de ben a prop (quan no va
ser-ne el principal instigador)
accions tan significatives com
la campanya Volem bisbes catalans, la creació del diari AVUI, el
Congrés de Cultura Catalana i
la Fundació Universal de la
Sardana.
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Carles Barral

CRISTINA CALDERER

Moisès Broggi

MOISÈS BROGGI
Memòries d’un cirurgià
Edicions 62
✒Un altre dels llibres importants d’aquest Sant Jordi. La
mirada curiosa i lúcida del
doctor Broggi recorda el període entre el 1908 i el 1945: els
estudis de medicina, el treball
de cirurgià a l’Hospital Clínic
durant la República i, sobretot,
els seus records d’espectador de

XAVIER FEBRÉS
Gardel a Barcelona i la febre
del tango
Pòrtic
✒Un llibre que investiga una
de les etapes menys conegudes
de la vida del mític cantant de
tangos: les seves estades, cinc
en total entre el 1925 i el 1933,
a la ciutat de Barcelona, elegida
pel cantant com a plataforma
de llançament abans d’emprendre l’aventura de París i
Nova York. Un llibre amè escrit
per un amant del tango que,
sens dubte, crearà prosèlits.
FRANZ KAFKA
Obras completas II. Diarios
Traducció d’Andrés Sánchez Pascual
i Joan Parra Contreras
Círculo de Lectores
✒Segon volum de l’edició de
les Obres Completes de Kafka
que dirigeix el professor Jordi
Llovet. En aquesta ocasió s’hi
reprodueixen els quaderns, els
lligalls, els dietaris de viatge i
l’estremidora Carta al pare. Com
en el volum anterior són dignes
de remarca l’amplitud i el detall dels apèndixs documentals.

ARXIU

Salvador Dalí

JOSEP LOSADA

STEFAN KANFER
Groucho
Columna
✒Groucho Marx va demostrar
que la comèdia podia ser esbojarrada, sofisticada i salvatgement desconcertant, però, tal
com ens descobreix aquesta esplèndida biografia de Stefan
Kanfer, Groucho. La vida i l’època
de Julius H. Marx, la vida d’aquest
còmic, un dels més personals i
intel·ligents del segle XX, no va
ser gaire fàcil, sempre en la
frontera entre l’èxit i el fracàs.

Josep Espar i Ticó

ANTONIO BELTRÁN
Galileo, ciencia y religión
Paidós
✒Un conjunt d’articles escrits
per Antonio Beltrán, professor
d’història de la ciència de la
Universitat de Barcelona, sobre
l’obra de Galileu. La seva biografia intel·lectual, els elements
que caracteritzen la seva cosmologia i les relacions amb
l’Església catòlica són algunes
de les qüestions tractades en
aquest llibre.
NORBERT BILBENY
El somni americà. Un dietari a
Berkeley
Proa
✒Dietari de l’estada d’un professor català a la Universitat de
Berkeley (Califòrnia), dictat per
l’impacte del descobriment de
la vida cultural nord-americana. El Berkeley mític dels anys
seixanta comparat amb el d’avui serveix de referent a Bilbeny
per analitzar les contradiccions
socials americanes i els contrastos entre la mentalitat EUA
i l’europea.
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XAVIER BERTRAL

Francesc Candel

primera fila del 18 de juliol als
carrers de Barcelona, de les
Brigades Internacionals o de la
postguerra vista des del costat
dels vençuts després de ser represaliat pels franquistes.
FRANCESC CANDEL I
JOSEP MARIA CUENCA
Els altres catalans del segle
XXI
Planeta
✒¿Com són, què busquen, què
volen i quina és la realitat amb
què es troben les onades d’immigració que arriben a Catalunya, principalment del Magrib?
Candel i Cuenca han escrit un
mosaic de sentiments amb
persones de carn i os als darrere. Sense estalviar crítiques a
cada banda però reconeixent
que, malgrat la cruesa de la si-

tuació, hi ha iniciatives que
encara fan creïble un futur
plural i integrador.
PERE CARBONELL I FITA
Nadal a la presó Model
(1944-1945)
Abadia de Montserrat
✒Llibre complementari a Tres
nadals empresonats (1939- 1943),
del mateix autor, aparegut ara
fa un any. Carbonell, mestre a
l’Escola Normal de la Generalitat i dirigent estudiantil quan
va esclatar la Guerra Civil, va
ser detingut a finals del 1943
amb cinquanta persones més,
quasi tots membres del Front
Nacional de Catalunya. Un llibre de records de lectura grata
i plena d’energia.
FRANCESC ESCRIBANO
Compte enrere

Edicions 62
✒Un episodi clau en l’última
etapa del franquisme, l’execució de Salvador Puig Antich,
investigat per un dels periodistes més compromesos en els
aspectes ètics de l’ofici d’informar. Després de l’esplèndid retrat sobre el bisbe Casaldàliga
aquesta història dels últims
moments de la vida de Puig
Antich revela dades desconegudes fins avui.
JOSEP ESPAR I TICÓ
Catalunya sense límits
Edicions 62
✒Segona part de les memòries
de Josep Espar. En aquesta ocasió el període descrit comença
el 1963 i acaba el 1996. Uns
anys vitals per a la trajectòria
personal de l’autor que va viure

JULIA KRISTEVA
El genio femenino. Hannah
Arendt
Paidós
✒La francesa d’origen búlgar
Julia Kristeva ens apropa a l’obra de la filòsofa i politòloga
Hannah Arendt en la primera
part d’una trilogia que amb el
títol La vida, la locura, las palabras
explora també les figures de
Melanie Klein i Colette. El llibre
ens ofereix la reflexió d’Arendt
sobre el totalitarisme i la religió
i mostra la seva relació amb el
filòsof Heidegger.
CARLOS LOZANO / CLIFFORD THURLOW
Sexe, surrealisme, Dalí i jo
Traducció de David Torres
La Magrana
✒Un passeig curiós i divertit al
voltant de la figura de Salvador
Dalí explicat per una de les poques persones que tenien lliure
accés als racons més íntims de
l’ambient que envoltava el pintor. Un llibre ben polèmic en
què, sí, hi ha sexe, festes boges
i personatges al límit del convencional. Però sobretot és un
llibre surrealista, que ens acosta
novament la volcànica personalitat d’un geni que va voler
viure com un geni.
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