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X A V I E R F I L E L L AALBERT ALAY
Antologia política de Jordi Pujol
Pòrtic

☛ Albert Alay, dirigent d’Esquerra Republicana
fins al 1990 i col·laborador habitual de la premsa
diària, ha seleccionat per a aquest llibre un con-
junt de textos que ens ajuden a comprendre el
tarannà ideològic de qui ha estat president de la
Generalitat des del 1980. Els fragments triats, que
tenen el seu origen en una gran diversitat de
discursos, llibres i ponències, ens mostren el Pu-
jol patriota, europeista i cristià que hem conegut
al llarg de la seva trajectòria política.

SANTIAGO ALCOLEA
L’art català dins Europa
Pòrtic

☛ De la mà d’Alcolea, catedràtic d’història de
l’art de la UB, ens arriba un volum que recull les
relacions entre l’art català i europeu des de la
prehistòria fins ara. L’autor ens mostra com les
manifestacions artístiques que s’han desenvolu-
pat a Catalunya han connectat amb l’art europeu.

VICENT ALONSO
Les paraules i els dies
Bromera

☛ Un recull de textos escrits per Alonso que
responen al doble interès de l’autor per la litera-
tura i l’actualitat. El lector hi trobarà apunts so-
bre llibres i dèries, notes sobre narrativa i poesia
i també reflexions sobre el país, la democràcia i
la política cultural. Observacions diverses, algu-
nes publicades en aquest mateix diari, en què
s’entrecreuen noms del món cultural català i
europeu.

FRANCESC-MARC ÀLVARO
Ara sí que toca!
Edicions 62

☛ Una extensa i rigorosa investigació sobre els
darrers anys del pujolisme que ofereix les claus
per entendre el com i el perquè de la seva fi. Àl-
varo, que des del 1989 segueix i analitza els ava-
tars de la política catalana, explica amb tot detall
un moment concret de transcendència històrica:
el de la retirada de Pujol, l’últim gran polític de
la Transició. Un llibre que mostra les llums i
ombres de la política catalana i que permet cop-
sar les directrius que marcaran el postpujolisme.

ALBERT BALCELLS i ENRIC PUJOL
Història de l’Institut d’Estudis Catalans, 1907-1942
Afers

☛ Els historiadors Albert Balcells i Enric Pujol
descriuen l’evolució de l’Institut d’Estudis Cata-
lans des de la seva fundació l’any 1907 fins a
l’extinció i l’immediat inici de redreçament des-
prés del col·lapse del 1939. En aquest volum, el
primer dels dos que pensen publicar, els autors
repassen les grans realitzacions de l’Institut i, en
definitiva, mostren el procés d’institucionalitza-
ció de la cultura catalana en la llengua pròpia.

JOSEP BENET
Escrits en defensa pròpia
Proa

☛ En aquest títol de ressonàncies verdagueria-
nes i contingut polèmic, Josep Benet, el senador
més votat d’Espanya del 1977 i candidat a la
presidència de la Generalitat el 1980, qüestiona,
una dècada després de publicar El president Tarra-
dellas en els seus textos, la trajectòria política de
Tarradellas. Un llibre que aixecarà polseguera, en
què Benet no estalvia durs judicis al polític i la
persona de qui fou president de la Generalitat i
un dels protagonistes de la Transició.

ORIOL BOHIGAS
Cartes de la baralla
Columna

☛ L’any 1998 l’arquitecte Oriol Bohigas iniciava
des de l’AVUI la seva reconeguda sèrie de cartes
obertes que, des de llavors, ha anat publicant
amb el títol genèric de Cartes per anar tirant. Les
cartes, escrites amb un estil mordaç i adreçades
a persones dels àmbits més diversos, completen
una profunda visió de la cultura, la ciutat i el
país. Un epistolari públic del qual Editorial Co-
lumna publica un nou recull amb el saborós títol
de Cartes de la baralla.

ALFRED BOSCH
Europa sense embuts. Carta a un amic africà
Columna

☛ L’autor de L’Atles furtiu, premi Sant Jordi 1997,
explica amb un llenguatge planer adreçat al pú-
blic en general les misèries i virtuts del nostre
continent. El llibre, estructurat com un conjunt
de cartes dirigides a un amic imaginari, el nigerià
Olu, ens permet reflexionar sobre la identitat
europea, tot establint un diàleg amb els nostres
veïns africans.

GÉRARD BOUCHARD
La nació quebequesa. Futur i passat
Traducció de Pau Viciano
Afers / Universitat de València

☛ Gérard Bouchard considera la particularitat
quebequesa més enllà de les relacions històriques
amb França com a via per repensar la realitat del
Quebec tenint en compte el pluralisme abans que
no l’homogeneïtat ètnica arrelada en la relació
amb la mare pàtria francesa. Una reflexió guiada
pel repte d’un veritable interculturalisme.

JOSEP M. BRICALL
Memòria d’un silenci
Rosa dels Vents

☛ Conseller de la Generalitat en el període
Tarradellas, Bricall recupera aquells anys d’efer-
vescència i entusiasme recuperant la figura d’un
president, que és valorat com un home polític,
persuasiu i provocador, tossut i rigorós, una lec-
tura afí al president que va iniciar l’autonomia.

ENRIC CALPENA i ORIOL JUNQUERAS
Guerres dels catalans
Pòrtic

☛ Enric Calpena i Oriol Junqueras, que realit-
zen conjuntament el programa En guàrdia! de
Catalunya Ràdio, presenten una selecció dels
episodis bèl·lics més significatius de la nostra
història. Amb un estil narratiu, dirigit al públic
no especialitzat, que no oblida ressenyar anèc-
dotes curioses i ben sovint desconegudes, ens fan
conèixer un seguit d’esdeveniments bèl·lics que
van des de la conquesta de Mallorca i la batalla de
l’Ebre fins a episodis menys divulgats com l’ex-
pedició de catalans a Dinamarca durant les
guerres napoleòniques.

FRANCESC CASAS
Enòlegs, cuiners, amics. Converses d’un gastrònom afici-
onat
Viena

☛ Dietari d’un aficionat a la gastronomia sobre
el menjar, el beure i l’amistat. Francesc Casas
apropa al lector la paraula d’un seguit de cuiners
de casa nostra, des de les germanes Rexach i Sergi
Arola fins a Mey Hoffman i Jean Luc Neichel, que
ens expliquen què hi ha més enllà i més ençà dels
fogons. El llibre és un veritable cant al bon
menjar en què, a la vegada, es reflexiona sobre el
moment actual de la cuina catalana.

TERESA COMA i MARIA PARERA
Reflexions sobre el nostre món
Eumo

☛ Un recull d’idees, opinions i vivències molt
diversos que les autores adrecen fonamental-
ment a un públic jove, però que també interes-
sarà als més grans. Un mosaic ric i divers de re-
flexions que Teresa Coma i Maria Parera han re-
collit de gairebé una cinquantena de col·labora-
dors, alguns de tan populars i reconeguts com
ara Gerard Quintana, Lluís Llach, Eulàlia Vintró,
Josep A. Duran i Lleida, Roser Capdevila, Anton
Cañellas i Fina Brunet.

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE
Diccionario filosófico
Traducció de Jordi Terré
Paidós

☛ Després d’haver publicat amb èxit títols com
ara La felicidad, desesperadamente i Invitación a la
filosofia, André Comte-Sponville presenta en
aquest diccionari de filosofia, que pren el títol de
l’obra de Voltaire, més de mil dues-centes defi-
nicions que volen contribuir a pensar millor. Un
llarg trajecte de prop de sis-centes pàgines en
què, com assenyala l’autor, l’ordre alfabètic no
respon més que a un còmode desordre.


