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X A V I E R F I L E L L A

VÍCTOR ALEXANDRE
Despullant Espanya
Proa

✒Què ens passa als catalans? Existim com a
poble o som tan sols un miratge de la història?
Aquestes són algunes de les preguntes que res-
pon Víctor Alexandre a Despullant Espanya, un
llibre escrit amb l’objectiu d’afavorir l’autoes-
tima dels catalans i que es presenta com la
continuació lògica de Jo no sóc espanyol, llibre
d’entrevistes en què Alexandre encoratjava els
catalans a ser desacomplexats en la proclama-
ció de la nostra identitat.

JOSÉ BOVÉ
I FRANÇOIS DUFOUR
El món no és un negoci. Pagesos contra el
menjar porqueria
Pagès i Icària

✒Els contestataris i popular pagesos Bové i
Dufour ens ofereixen en un llibre d’entrevistes
realitzades per Gilles Luneau la seva visió lli-
bertària i lúcida, ecològica i alternativa de l’es-
tat de coses a què han portat les multinacionals
del consum indiscriminat. En un moment de-
licat per les malalties com la de les ‘vaques bo-
ges’, les paraules de Bové i Dufour han passat de
ser profètiques a ser realistes.

DAVID BUENO
I MARIA TRICAS
Gens i genoma. El programa de la vida
Pòrtic

✒La funció dels gens, l’evolució, la clonació, els
organismes transgènics i la teràpia gènica són
algunes de les qüestions que s’exposen a Gens i
genoma. Un llibre que descriu amb un llen-
guatge rigorós però, a la vegada, planer i ente-
nedor els coneixements bàsics de la genètica.

HANS-GEORG GADAMER
El inicio de la sabiduría
Paidós

✒Gadamer descriu el món presocràtic i parti-
cularment la filosofia de la naturalesa i l’obra
d’Heràclit seguint el seu conegut mètode her-
menèutic. Un llibre que complementa la refle-
xió del filòsof alemany sobre la teoria del co-
neixement i Parmènides a El inicio de la filosofia
occidental.

SUSAN GEORGE
Informe Lugano. Como preservar el Capitalis-
mo en el siglo XXI
Icària

✒Susan George es planteja en el seu darrer lli-
bre si el capitalisme té futur en el segle XXI.
L’autora analitza els efectes de la globalització,
exposa els dèficits de gestió del capitalisme,
denuncia els seus excessos, descriu un proper
col·lapse ecològic i conclou que l’economia capita-
lista és, en definitiva, una mala candidata per a so-
breviure a llarg termini.

EMILI GIRALT
I JORDI NADAL
Immigració i redreç demogràfic. Els francesos a la
Catalunya dels segles XVI i XVII
Eumo

✒Un estudi demogràfic en què els autors expliquen
que els immigrants que s’establiren a Catalunya al
llarg dels segles XVI i XVII van representar una
aportació crítica per a la recuperació d’una població
malmesa per les guerres i la pesta. El llibre destaca la
contribució determinant dels immigrants francesos
en el funcionament de l’economia catalana d’aquells
segles i deixa constància de la importància dels flu-
xos migratoris en la història del nostre país.

AMY GUTTMAN
La educación democrática
Paidós

✒Amy Guttman defensa en aquest llibre que les bo-
nes lleis són l’origen de la bona educació i que la
bona educació, a la vegada, crea bons ciutadans. L’i-
deal de l’educació democràtica, explica, consisteix a
primer ser governat per després governar. Des d’a-
questa perspectiva presenta una àmplia sèrie de te-
mes que abasten des de qui ha d’assumir l’autoritat
per definir el model educatiu fins al suport públic a
les escoles privades o el desafiament que suposa el
multiculturalisme.

DANIEL INNERARITY
Ética de la hospitalidad
Península

✒Innerarity ens mostra en el seu setè llibre les

relacions de l’ètica amb l’experiència quoti-
diana, així com la seva capacitat per estruc-
turar-la. L’hospitalitat, explica, pot servir per
articular una teoria moral en virtut de la seva
universalitat cultural i la riquesa de les seves
significacions. L’experiència moral que ens
descriu Ética de la hospitalidad parteix de l’a-
prenentatge del tracte amb l’altre i s’expressa
en la reciprocitat.

LESZEK KOLAKOWSKI
Libertad, fortuna, mentira y traición
Paidós

✒Un llibre breu, de poc més de cent pàgines,
però ple d’idees exposades amb erudició i ele-
gància. L’autor debat temes tan diversos com el
poder, la fama, la igualtat, la mentida, la tole-
rància, els viatges, la virtut, l’avorriment, el lu-
xe, la superstició i la naturalesa. Un text no tan
sols interessant, sinó també tractat amb senzi-
llesa i transparència.

MICHAEL LEWIS
The new new thing. La historia de Silicon
Valley
Península

✒The new new thing –l’ultimíssim– és un recor-
regut per la història de Silicon Valley, el centre
més gran d’investigació i producció informàtica
de tot el món, a través de la figura de Jim Clark,
l’home que va fundar Silicon Graphics, Netsca-
pe i Healtheon. El llibre detalla la batalla entre
Nescape i Microsoft i exposa els intents de Clark
per aconseguir que Healtheon acabi amb l’im-
peri de Bill Gates.

JOSEP VICENT MARQUÈS
País perplex
Editorial 3i4

✒Marquès edita per tercera vegada País perplex,
obra amb la qual va guanyar el premi d’assaig
Joan Fuster l’any 1973. Es tracta d’una anàlisi
sociològica i política a través de la qual l’autor
reflexiona sobre la identitat dels valencians i
que ara es reedita amb articles addicionals de
diversos especialistes que analitzen la influèn-
cia d’aquest llibre.

TONI MOLLÀ
Espill d’insolències
Bromera

✒L’escriptor i periodista Toni Mollà és autor de
llibres tan celebrats com La utopia necessària, una
reflexió sobre el nacionalisme i la societat civil
amb què va guanyar el premi Rovira i Virgili el
1993. Ara publica Espill d’insolències, un llibre
d’assaig escrit a la manera d’un dietari i pre-
miat amb el premi d’Assaig Mancomunitat de la
Ribera Alta, que inclou la reflexió de l’autor
sobre un ampli ventall de temes, que van des de

la situació política fins a breus aforismes i anotacions
de la vida quotidiana.

TONI MOLLÀ (editor)
Ideologia i conflicte lingüístic
Bromera

✒El llibre, que inclou col·laboracions d’autors de
prestigi com Teun Van Dijk, Rafael L. Ninyoles i
Josep Ramon Llobera, recull les contribucions pre-
sentades en les IX Jornades de Sociolingüística
d’Alcoi i analitza el fenomen de les ideologies i el
seu paper en la dinàmica social i lingüística. Al
llarg del llibre, entre altres temes, es reflexiona
sobre la força de la llengua en la identitat nacional,
es descriuen els sectors ideològics que donen su-
port al blaverisme i s’analitza la relació entre ide-
ologia lingüística i classe social.


