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JOSEP DALMAU
Contra els punts del Camino de l’Opus Dei
Edicions de 1984

☛ Aquest llibre, titulat inicialment Contra-
punts al Camí de l’Opus Dei, va ser segrestat per
Manuel Fraga, llavors ministre d’Informació i
Turisme, el mateix dia que es va posar a la
venda, la diada de Sant Jordi del 1969. Llavors,
mossèn Josep Dalmau creia veure en l’Opus
una actitud integrista. Ara, passats trenta-cinc
anys de l’aparició del llibre, creu confirmada
la seva alarma. Josep Dalmau ens diu que ara
tenen la paella pel mànec, i el mànec també.
Per això rescata aquella obra per denunciar
un ideari que creu nefast per a l’individu.

DANIEL C. DENNETT
La evolución de la libertad
Traducció de Ramon Vilà
Paidós

☛ De la mateixa manera que altres fenò-
mens humans, la llibertat és el producte de
l’evolució. Ho explica Daniel C. Dennett, di-
rector del Centre d’Estudis Cognitius de la
Universitat de Tufts i autor, entre altres obres,
de La consciència explicada i La perillosa idea de
Darwin. Dennett demostra que seguint els ra-
onaments de Darwin podem reconstruir els
passos que van portar des de les més senzilles
formes de vida fins als més profunds pensa-
ments humans. L’autor elabora en aquest lli-
bre una documentada reflexió sobre la lliber-
tat que acull dades de la biologia evolutiva, la
neurociència cognitiva, l’economia i la filoso-
fia.

JOAN DE DÉU DOMÈNECH
Xocolata cada dia. A taula amb el baró de Maldà
La Magrana

☛ Dinars de cinc plats, rituals de taula, sor-
bets i gelats, truites i arrossos, bacallà els dies
d’abstinència i xocolata matí i tarda formen el
retrat de la cultura culinària de la segona
meitat del segle XVIII que Joan de Déu Domè-
nech, especialista en Foix i Carner, ha fet a
partir del Calaix de sastre, l’extens dietari que
va escriure el barceloní Rafael d’Amat i Cor-
tada, baró de Maldà. L’obra, amb punts de
solvent erudició, però escrita amb gran ame-
nitat, va ser guanyadora de la sisena edició del
premi Sent Soví de literatura gastronòmica.

ÀNGEL DUARTE
Història del republicanisme a Catalunya
Eumo i Pagès Editors

☛ Àngel Duarte, catedràtic d’història con-
temporània a la Universitat de Girona, publi-
ca una síntesi sobre el republicanisme a la
col·lecció Biblioteca d’Història de Catalunya, coe-
ditada per Eumo i Pagès. L’autor ofereix una
panoràmica sobre la història de la Catalunya
dels segles XIX i XX prenent el republicanisme
com a eix vertebrador del seu discurs. De fet,
explica l’historiador, a Catalunya la densitat
social i la singularitat de les relacions amb
l’Estat liberal van donar a aquest republica-
nisme un caràcter més accentuat que a la
resta de l’Estat, fins a fer-ne un tret definidor
de la Catalunya contemporània.

JOHN FEFFER
Corea del Norte, Corea del Sur
Traducció de Jordi Fiblà
RBA

☛ Durant la presidència de Clinton es va
produir un sorprenent apropament entre els
Estats Units i el règim de Pyongyang. L’octu-
bre del 2000 Madeleine Albright, secretaria
d’Estat nord-americana, i el líder nord-coreà,
Kim Jong-il, apareixien asseguts, un al costat
de l’altra, en una exhibició de gimnàstica. Poc
després, l’administració Bush situava Corea
del Nord dins de l’Eix del Mal. El propòsit del
llibre de John Feffer és aclarir els significatius
canvis que s’han produït en les relacions entre
tots dos Estats des de l’arribada de George W.
Bush a la presidència. La seva opinió és que
l’actual administració dels Estats Units, en
lloc de promoure la reunificació de Corea,
impulsa una política de divisió que beneficia
tan sols els interessos econòmics dels EUA.

ISAAC FERNÁNDEZ I RAQUEL CARLÚS
Nosaltres, àvies d’avui
Pòrtic

☛ Ser una dona i de la tercera edat no vol dir
quedar limitada en cap sentit i, per demos-
trar-ho, Fernández i Carlús han entrevistat 12
dones que encara estan actives professional-
ment o, si més no, anímicament com a mem-
bres de la societat. Les entrevistades han estat
triades com a representació tots els àmbits de
la societat i opinen sobre temes com ara la
família, la mort, la cultura, l’amor, la vellesa.

JOAN FUSTER
Dos quaderns inèdits
Bromera

☛ Apareixen aquests fragments del diari
fusterià que provenen dels anomenats Qua-
derns VIII i IX, datats entre abril del 1954 i
l’octubre del 1955. La lectura dels inèdits
permet resseguir les inquietuds de Fuster en
uns anys d’evolució. Hi trobem referències
explícites a les fonts de les seves opinions: les
lectures, l’observació directa de la vida a la
comarca, les converses i la preocupació polí-
tica que el van marcar.

ANDRÉ GLUCKSMANN
Oest contra Oest
Traducció de Pau Oliva
Pagès Editors

☛ Glucksmann, membre prominent dels
nous filòsofs dels 70, reflexiona sobre la inca-
pacitat d’Europa per detectar l’amenaça nihi-
lista malgrat els atemptats de l’11-S. S’enga-
nyen els europeus, afirma l’assagista, si pre-
tenen viure en una confortable bombolla
quan el nou terror planetari s’ha convertit en
un horitzó infranquejable. D’aquí les seves
raons per no oposar-se a l’ocupació de l’Iraq.
“Que visqui la pau no ha de significar que
visqui la meva pau”, conclou un Glucksmann
combatiu amb el pacifisme que ha mobilitzat
l’opinió pública occidental.

JOHN GRAY
Al Qaeda y lo que significa ser moderno
Traducció de Tomás Fernández i Beatriz Eguibar
Paidós

☛ Gray, crític implacable del lliure mercat,
presenta una semblança de la societat con-
temporània escrita a partir de l’11-S. És una
reflexió sobre el significat de ser modern. El
progrés del coneixement no augura, contrà-
riament al que pretén el pensament occiden-
tal, cap edat d’or de la raó. L’autor britànic
afegeix una dislocació més en la bogeria hu-
mana. Al Qaida, per exemple, és un producte
de la modernitat i la globalització, i no serà
l’últim grup que utilitzi els productes del món
modern per aconseguir els seus objectius.

SEBASTIAN HAFFNER
Observacions sobre Hitler
Edicions de 1984

☛ “El pare de Hitler era un triomfador. El fill
va començar com un perdedor”. Així comença
el popular assagista el que ha estat considerat
el millor treball de síntesi sobre la figura d’un
dels polítics més devastadors del segle XX, in-
cidint en la formació, l’evolució, els crims, les
equivocacions i les traïcions del líder nazí. Un
treball breu i esclaridor.

GERARD HORTA
Cos i revolució. L’espiritisme català
o les paradoxes de la modernitat
Edicions de 1984

☛ Aquest nou assaig de l’antropòleg i poeta
aporta múltiples fonts documentals inèdites
–espiritistes, catòliques, anarquistes, teòsofes,
etcètera– i es constitueix com una obra indis-
pensable, i única al món sobre aquesta temàti-
ca, respecte a la comprensió del fenomen espi-
ritista. L’espiritisme català esdevé, del 1860 al
1939, un dels moviments socioreligiosos ruptu-
ristes més destacats d’Europa. Prologada per
Manuel Delgado, l’obra és una ampliació ambi-
ciosa, exhaustiva i eficient de De la mística a les
barricades, assaig amb què Horta va guanyar el
premi Carles Rahola el 2001.


