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N O V E T A T S D ’ A S S A I G
RAFAEL L. NINYOLES (editor)
La societat valenciana: estructura social i ins-
titucional
Bromera

✒El sociòleg Rafael L. Ninyoles és l’editor d’a-
questa magna obra, que descriu l’estructura de la
societat valenciana a través d’un conjunt d’arti-
cles elaborats per diferents especialistes que
abasten perspectives tan diverses com l’estructura
demogràfica, l’educació, la joventut, la sanitat,
l’economia, la immigració, l’eix mediterrani, la
qüestió nacional i el sistema de partits.

EUGENI D’ORS
Glosari 1908-1909
Quaderns Crema

✒En una edició a cura de Xavier Pla, Quaderns
Crema reprèn l’obra completa d’Eugeni d’Ors
amb el volum III, setè de la sèrie. El d’Ors de La Veu
de Catalunya de la primera dècada del segle pu-
blicava el seu Glosari, tal com escriu Pla al pròleg:
“Com un magne autoretrat intel·lectual, que era
el veritable dietari de tota una generació”. Alta
literatura.

ASHA PHILLIPS
Saber dir no
Empúries

✒La psicoterapeuta infantil Asha Phillips es po-
siciona en aquest llibre davant del desconcert de
l’educació i explica per què és important saber dir
no als fills. A través de múltiples exemples s’ex-
posa la importància de la negació en el desenvo-
lupament de l’infant i es resitua el debat entre
permissivitat i autoritarisme.

LLUÍS RACIONERO
La Mediterrània i els bàrbars del Nord
Edicions 62

✒Es reedita La Mediterrània i els bàrbars del Nord, un
llibre que confronta dues maneres d’entendre
Europa. El món mediterrani, explica l’autor, ha
d’actuar de revulsiu de cara al futur i oposar el
seu vell ideari epicuri, hedonista i humanista a la
productivitat desenfrenada i el creixement per-
manent que exigeix la societat de consum.

JOHN RAWLS
El derecho de gentes
Paidós

✒De John Rawls es publica El derecho de gentes –un
text que explora les relacions entre diferents so-
cietats–, conjuntament amb Una revisión de la idea
de razón pública, una detallada exposició de com la
democràcia constitucional, basada en la concep-
ció política liberal, podria ser considerada legíti-
ma per ciutadans raonables que no acceptessin
una doctrina liberal global per raons religioses o
morals.

MARIA-ÀNGELS ROQUE (editora)
Estètica i valors mediterranis a Catalunya
Proa

✒Amb el propòsit de valorar i crear la mitologia
d’una època, mirar la història amb un nou prisma,
recuperar i reinventar el país, un grup d’intel·lectuals
(Rafael Argullol, Lola Badia, Bilbeny, Ricard Bofill,
Rosa Cabré, Lluís Calvo, Jordi Casassas, Eulàlia Du-
ran, Daniel Giralt-Miracle, Santiago Riera, Encarna
Roca, M.A. Roque, J.M. Salrach, Xavier Torres, Jaume
Vallcorba i el malaguanyat Ernest Lluch) ens oferei-
xen un mosaic, des de les seves perspectives i disci-
plines de la Catalunya actual, en el context d’una
societat global i diversificada. El volum vol oferir una
visió a través d’un recorregut històric, antropològic,
polític, econòmic i estètic, incidint en l’imaginari i
les actuacions de la societat en el marc mediterrani.

JORDI SÀNCHEZ (editor)
Política, poder i democràcia
Pòrtic

✒Una introducció a la ciència política estructurada en
tres parts que ens presenten les relacions entre política
i poder, les diferents teories sobre la democràcia –amb
autors com Dahl, Rawls, Habermas i Nozick– i una
comparació entre els diferents sistemes polítics que
conclou amb una reflexió sobre les democràcies con-
temporànies.

RAMON SENTMARTÍ (editor)
Clàssics del nacionalisme
Pòrtic

✒Rousseau, Herder, Mill, Renan, Weber i Bauer són
alguns dels autors que han estat considerats clàssics del
nacionalisme. El llibre, que coordina Ramon Sentmartí,
ens ofereix alguns dels textos més emblemàtics d’au-

tors que en bastants casos no havien estat traduïts
al català. Cada un dels textos ve introduït per una
presentació de cada autor de la mà d’experts tan
reconeguts com Miquel Caminal, Alfons Cucó i
Joan B. Culla.

JOSEP TERMES
Història del catalanisme fins al 1923
Pòrtic

✒Termes, catedràtic d’història contemporània a
la Universitat Pompeu Fabra, ens presenta una
detallada història del catalanisme que s’inicia
amb la represa del 1714 i finalitza el 1923 amb la
Dictadura de Primo de Rivera i la radicalització
del catalanisme, un cop exhaurit el model de la
Lliga. El llibre, que destaca per la seva documen-
tació i magnitud, subratlla l’existència d’un dis-
curs nacionalista català d’orígens populars i de-
mocràtics, confrontat al regionalisme impulsat
pel catalanisme burgès.

JOSEP M. TERRICABRAS
Raons i tòpics
La Campana

✒Una reflexió de l’autor d’Atreveix-te a pensar sobre
el catalanisme, que es presenta com una resposta
a l’agressivitat radical i tronada de l’anticatala-
nisme sense deixar de plantejar algunes observa-
cions crítiques sobre el catalanisme. El llibre vol
desemmascarar els tòpics de l’anticatalanisme
que sacrifica moltes estones i escrits contra una
nació petita i amb poc poder.

JOSEP M. TERRICABRAS (coordinador)
El pensament filosòfic i científic I.
Pòrtic

✒Un recorregut pels principals plantejaments
filosòfics i científics de la mà d’especialistes, que
abraça un llarg període de més de 25 segles, dels
presocràtics a la segona revolució científica i les
reaccions al hegelianisme a final del XIX. Més
enllà de l’explicació dels fets i de teories concre-
tes, el llibre planteja els problemes que han de-
terminat l’evolució del pensament.

ALBERT TOLDRÀ
Aprés la mort
Editorial 3i4

✒El darrer premi d’assaig Joan Fuster. Un llibre
en la línia d’autors com Le Goff que analitza la
imagineria medieval a través dels sermons de
sant Vicent Ferrer. Toldrà proposa al lector un
viatge de la mà del sant valencià i de la icono-
grafia representada en la literatura i la pintura
del gòtic català.

JESÚS TUSON
Una imatge no val més que mil paraules
Empúries

✒El lingüista, autor de nombrosos llibres d’èxit,
com ara Mal de llengües, ens explica en contra del co-
negut tòpic que una imatge no val més que mil pa-
raules, revisant tòpics, des dels més innocents fins als
mites perversos del neoliberalisme quan postulen que
hi ha llengües que han perdut el tren de la modernitat
i que un Estat plurilingüe és massa car de mantenir.

FRANCESC VILANOVA
Als dos costats de la frontera
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

✒Un conjunt de sis treballs sobre l’exili polític català
de 1939 en què l’autor exposa les complexes relacions
entre exili i interior en el període de postguerra, l’es-
gotament del projecte republicà amb la consolidació de
la dictadura franquista i els enfrontaments entre el
govern català a l’exili i el Comitè Pous i Pagès, la pri-
mera iniciativa interior per dur a terme una lluita
completament autònoma de l’exterior.


