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VINYET PANYELLA
Santiago Rusiñol, el caminant de la terra
Edicions 62

☛ L’autora de les biografies de qui fou direc-
tor de L’Amic de les Arts, Josep Carbonell i Ge-
ner, i del doctor Robert ens ofereix en aquest
llibre un retrat de Santiago Rusiñol. El volum,
que va ser guardonat amb el premi Gaziel de
biografies i memòries, ressegueix els 70 anys de
vida de l’autor de L’auca del senyor Esteve. Una
existència que Vinyet Panyella planteja amb la
voluntat de comprendre i interpretar la densi-
tat del personatge des del seu interior.

JORDI PLENS
Ciutadania de Catalunya
El Mèdol

☛ El llibre de Jordi Plens, premiat amb el
premi d’assaig Rovira i Virgili de l’any 2002,
parteix del debat social que va propiciar la re-
dacció i aprovació de la Llei de política lin-
güística per part del Parlament de Catalunya. El
volum, que combina l’antropologia i la socio-
lingüística, ofereix una reflexió sobre el con-
flicte lingüístic que posa de relleu les relacions
entre etnicitat, nacionalisme i llengua.

JOAN RIGOL
Camins de diàleg
Edicions 62

☛ Aquest llibre recull una sèrie de sis confe-
rències diferents, però que tenen en comú la
preocupació del seu autor pel progressiu dis-
tanciament entre el món polític i la societat
civil. Les tres primeres conferències són el re-
sultat de l’experiència viscuda pel seu autor en
tant que president del Parlament de Catalunya.
En les tres restants, Rigol reflexiona sobre la
incomprensió secular de la política espanyola
envers Catalunya i sobre quines relacions ins-
titucionals hauria de mantenir Catalunya amb
la Unió Europea.

SANTIAGO RIERA i TUÉBOLS
Història de la ciència a Catalunya
Eumo & Pagès

☛ Una àmplia panoràmica sobre la història
de la ciència a Catalunya, des dels temps mo-
derns als contemporanis, escrita per un dels
nostres millors especialistes en aquesta qüestió.
Riera remarca les discontinuïtats d’un país re-
ceptor de ciència com Catalunya, però també
els períodes de plenitud en què, amb l’impuls
de la Mancomunitat i la Generalitat republica-
na, el nostre país va mostrar el seu indiscutible
desig de connectar amb Europa.

IMMA RODRÍGUEZ ARDURA
Màrqueting.com i comerç electrònic en la societat
de la informació
Editorial UOC

☛ L’autora, que l’any 1998 va presentar la
primera tesi doctoral sobre màrqueting i co-
merç electrònic, mostra en aquest volum com
les tecnologies de la informació i la comunica-
ció transformen radicalment l’activitat del
màrqueting en qualsevol tipus d’empresa. Una
visió que supera la convencional revisió del te-
ma que sovint ha estat limitada a les empreses
de les noves tecnologies.

XAVIER ROIG
Entre l’espanya i la paret
La Campana

☛ L’autor de Ni som ni serem, altra cop contra
corrent, es continua mostrant crític amb el re-
sultat de la Transició espanyola. Roig, ho saben
prou bé els seus lectors, no fa de la lamentació
un discurs, sinó que assenyala, amb duresa i
sense embuts, que els responsables de la feblesa
de les nostres institucions som els catalans. La
seva crítica és una lúcida proposta per afrontar
una situació insostenible, però no impossible.

MARIA JOSÉ SÁNCHEZ i MANEL LUCAS
La República que vam viure
Columna

☛ El 14 d’abril del 1931 la jove Laura Masip va
sentit xivarri a la plaça de Sant Jaume. Va
anar-hi amb el seu pare, just a temps de veure
com Francesc Macià proclamava la República

catalana. És un dels tretze testimonis plens de
vivències i records amb què Maria José Sánchez
i Manel Lucas ens acosten a la Catalunya que
entre el 1931 i el 1936 va viure un temps de pau
dins una República que pretenia perpetuar-se
com a règim democràtic.

D. SCHNAPPER I C. BACHELIER
Què és la ciutadania?
Traducció de Ramon Folch i Camarasa
La Campana

☛ La sociòloga Dominique Schnapper i l’his-
toriador Christian Bachelier presenten un assaig
sobre l’evolució de la idea de ciutadania des de
l’antiguitat fins als nostres temps. Ens proposen
una argumentada reflexió sobre alguns dels de-
bats més apassionants entorn dels fonaments i
la realitat de la societat democràtica, a la vegada
que revisen els lligams històrics entre ciutada-
nia i nació, ara qüestionats pel creixent plura-
lisme cultural de les nostres societats i per les
noves concepcions que s’elaboren a partir del
projecte de construcció europea.

ROBERT C. SOLOMON
Espiritualidad para escépticos
Traducció de Ramon Vilà
Paidós

☛ Unes meditacions adreçades als més escèp-
tics que revisen les relacions entre espirituali-
tat i religió i defineixen l’espiritualitat com
l’amor reflexiu per la vida. No és necessari ser
religiós per ser espiritual, explica Robert C.
Solomon en aquest llibre que, per contra, for-
mula, més enllà de la creença en Déu, un model
d’espiritualitat basat en les emocions, l’intel-
lecte, la ciència i, també, el sentit comú.

LLUÍS SUBIRANA
Catalanisme i sardanisme. Una història compartida
El Mèdol

☛ Una eina per conèixer la dimensió de la
sardana en el marc de la cultura popular de
Catalunya. L’autor descriu com la sardana va
figurar, des d’un primer moment, com un ele-
ment amb gran capacitat d’expressió i, per ai-
xò, bàsic en el procés de reconstrucció nacional
de Catalunya. Des de llavors, la sardana ha estat
no tan sols expressió de joia, sinó també de
reivindicació.

CASS R. SUNSTEIN
República.com
Traducció de Paula García Segura
Paidós

☛ Sunstein és una de les eminències mundi-
als de la jurisprudència i un dels erudits en dret
constitucional més importants del món. A Re-
pública.com presenta perspectives sobre l’abast
d’Internet i el seu impacte en la llibertat d’ex-
pressió, en el mercat de les idees i en la demo-
cràcia. Una obra polèmica de debat sobre les
noves tecnologies.

FRANCESC TORRALBA
¿Un altre món és possible?
Educar després de l’Onze de Setembre
Edicions 62

☛ Els atemptats a les Torres Bessones i al
Pentàgon l’onze de setembre del 2001 van mo-
dificar el curs del món. Des de llavors, la polí-
tica, l’economia i el pensament s’han hagut de
repensar en relació amb aquells esdeveni-
ments. Francesc Torralba ens proposa reflexio-
nar sobre la influència d’aquesta nova catego-
ria que defineix el nostre món en la manera
d’educar les noves generacions i es pregunta si
un altre món és possible.

XINRAN
Ser dona a la Xina
Traducció d’Anna Roca i Xevi Solé
Edicions 62

☛ Un recull d’històries colpidores que ens
revelen, a través del seu testimoni, les veus de
les dones xineses durant tant de temps repri-
mides i silenciades. El llibre, que parteix d’un
programa radiofònic iniciat el 1989, aprofitant
els primers indicis d’obertura del règim xinès,
ens acosta a les experiències personals d’un
seguit de dones anònimes que expliquen el so-
friment que els ha tocat viure.


