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N O V E T A T S D ’ A S S A I G

DIVERSOS AUTORS
El temps i la humanitat
Edicions 62

☛ Un llibre amb autors ben diversos (Eudald
Carbonell, Jaume Bertranpetit, Ramon Car-
bó-Dorca, Josep M. Ferigla i Josep M. Terricabras)
que aposta per la multidisciplinarietat com a
eina de comprensió del món que ens envolta. El
temps i la humanitat és el resultat de les confe-
rències que els autors van pronunciar al Centre
Cultural de la Mercè de Girona, organitzades
l’any 2002 per Eudald Carbonell. Unes reflexi-
ons, empreses des d’opcions ben diverses, sobre
el temps com a forma de coneixement per tro-
bar les arrels dels nostres orígens i, també, sobre
com el temps és ara un temps d’evolució gràcies
a la nostra singularitat.

CAROL DOMMERMUTH-COSTA
Indira Gandhi. Filla de l’Índia
Traducció de Roser Soms
Pòrtic

☛ Ens arriba la traducció catalana de la bio-
grafia de la primera dona que va presidir el
govern de l’Índia. Indira Gandhi va viure de
petita la lluita contra la dominació colonial
anglesa i, més endavant, com a consellera del
seu pare, el primer ministra Jawaharlal Nehru,
es va iniciar en la política. Va ser en diverses
ocasions primera ministre del seu país, càrrec
que va ocupar per primera vegada el 1966. El
1984 va morir assassinada per membres sikhs de
la seva pròpia escorta. La seva política, en oca-
sions polèmica i contestada, va convertir l’Índia
en un país capdavanter del Tercer Món.

RAMON FELIPÓ
Mossèn Cinto i el Pi de les Tres Branques
El Mèdol

☛ El Pi de les Tres Branques és un dels símbols
del nacionalisme català. La seva llegenda, però,
ve d’antic. L’Església catòlica ha atorgat indul-
gències a les pregàries fetes davant seu. Els ber-
guedans el consideren la imatge de la pròpia
identitat local. Per a tots els catalanoparlants és
un emblema de la unitat de les terres de parla
catalana i de la voluntat de pervivència d’un
poble. Tanmateix, si Verdaguer no hagués escrit
el seu poema, el Pi mai no hauria assolit la
projecció política, literària i llegendària que té.

JOSEP FONTANA
La revolució liberal a Catalunya
Eumo & Pagès

☛ Aquest volum obre la col·lecció Biblioteca
d’Història de Catalunya, amb què les editorials
Eumo i Pagès posen a l’abast d’un públic no
especialitzat els principals temes i esdeveni-
ments de la nostra història. El llibre de Fontana
ofereix una revisió de la crisi de l’Antic Règim
a Catalunya, remarcant no tan sols el determini
de les condicions econòmiques que possibilita-
ven el canvi, sinó també posant èmfasi en el
paper de la lluita de les classes populars per fer
realitat la revolució democràtica que garantís
els drets dels ciutadans.

ERICH FROMM
La atracción de la vida
Traducció de R.S. Carbó
Paidós

☛ Un llibre d’aforismes i opinions de l’autor
de La por a la llibertat extrets de la seva obra
completa. Claredat conceptual i esperit crític
que posen en qüestió la vàlua del sentit comú.
Més de quatre-centes sentències recollides per
Rainer Funk, col·laborador i biògraf de Fromm,
que testimonien la vitalitat de pensament d’un
dels psicòlegs més importants del segle XX.

MIKHAÏL GORBATXOV
El meu manifest a la terra
Traducció de Maria García Barris
Columna

☛ En aquest llibre, escrit en forma de mani-
fest, Mikhaïl Gorbatxov fa una crida per refun-
dar els valors i la consciència col·lectiva ba-
sant-se en tres propostes: mantenir la pau,
lluitar contra la pobresa i enfrontar-se als pro-
blemes mediambientals. Una proposta de pe-
restroika planetària per afrontar el desfici causat

per una economia en què tot té el seu preu,
però res té valor. Un aprofundiment de les idees
que l’exdirigent de la Unió Soviètica va avançar
en les seves Memòries i en llibres com La peres-
troika.

MARCEL GORGORI i ROGER ALIER
Paraula d’òpera
Pòrtic

☛ Un llibre de converses sobre òpera a càrrec
dels coneguts presentadors del programa del
Canal 33 Va d’òpera que ofereix les claus per
interpretar el món de l’òpera a mitjançant
d’una lectura dialogada i amena. Unes conver-
ses que segueixen l’estil de Cinc cèntims d’òpera,
que volen ser útils als aficionats i ajudar a
gaudir de l’òpera als qui encara no ho són.

ANNA GRAU
Què pensa Xavier Trias?
Dèria Editors

☛ La periodista de l’AVUI Anna Grau va
mantenir una entrevista, que en alguns mo-
ments evoluciona cap a la conversa, amb Xavier
Trias, candidat a l’alcaldia de Barcelona per
Convergència i Unió. Tot i que sembla un tòpic,
la veritat és que Trias no va defugir cap pre-
gunta i va practicar un exercici d’estriptis del
seu pensament.

MARK HERTSGAARD
La sombra del águila
Traducció d’Albino Santos Mosquera
Paidós

☛ Per què els Estats Units susciten odis i pas-
sions arreu del món?, es pregunta Mark Herts-
gaard en un llibre oportú que recull la barreja
d’admiració i incomoditat que provoquen els
Estats Units en un món que es torna més
nord-americà a cada instant. Un llibre sobre
Amèrica, la bella, en què l’autor ens parla de la
superpotència provinciana i examina la tragè-
dia de la democràcia nord-americana.

JOEL JOAN i VÍCTOR ALEXANDRE
Despullats
Proa

☛ El protagonista de Plats bruts i l’autor de Jo no
sóc espanyol i Despullant Espanya presenten un lli-
bre que parla dels catalans no només per ver-
balitzar les inquietuds personals dels autors, si-
nó sobretot pel seu desig d’alçar la veu damunt
del resignat silenci políticament correcte. Un
llibre que parla de com diuen que som els cata-
lans i de com voldrien que fóssim, però també
de com som i de com ens agradaria ser.

MARK KURLANSKY
La sal
Traducció de Carles Miró
Edicions 62

☛ La història de la sal abasta temes tan dife-
rents com ara l’enginyeria, la religió i la gastro-
nomia. La sal ha influït en la configuració de la
nostra civilització des del seu inici més remot. La
necessitat de sal va definir les primeres rutes
comercials que travessaven oceans desconeguts
i deserts erms. El valor de la sal ha provocat
guerres, i amb els impostos de la sal s’han afer-
mat imperis a Àsia i Europa. Tot plegat ho ex-
plica amb amenitat Mark Kurlansky, expert en
gastronomia i història dels aliments, que acon-
segueix sintetitzar en aquest llibre tot el món
que s’amaga en tan sols un petit gra de sal.


