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LOTTE HUGHES
Pobles indígenes
Intermón Oxfam
☛ La historiadora i periodista Lotte Hughes,
especialista en història dels massai, presenta
una documentada panoràmica sobre els pobles
indígenes que agrupen més de 7.000 societats
arreu de la terra. Són els descendents desafavorits dels pobles que van ser apartats de les
seves terres pel colonialisme i la conquesta.
Lotte descriu la seva història i cultura, però
sobretot recull les seves peticions en defensa de
la seva comunitat: l’autodeterminació i el reconeixement jurídic del dret a posseir, gestionar i controlar les terres dels seus avantpassats.
De tot plegat n’ofereix exemples concrets a
banda i banda del planeta, a la vegada que
examina les accions de resistència que han
convergit en noves aliances mundials.
RHODRI JEFFREYS-JONES
Historia de los servicios secretos norteamericanos
Traducció de Marta Pino
Paidós
☛ Rhodri Jeffreys-Jones, professor d’Història
Americana a la Universitat d’Edimburg, presenta un recorregut històric pels serveis secrets
dels Estats Units que abasta des de la seva
fundació, a finals del segle XVIII, fins a l’actualitat, quan el seu pressupost excedeix el pressupost de defensa de Rússia. Pel llibre desfilen
personatges increïbles com Allan Pinkerton, J.
Edgar Hoover o Allen Dulles. L’autor, a més de
relatar el paper dels serveis secrets nord-americans en situacions cabdals com Pearl Harbor
o la Guerra Freda, reflexiona sobre el seu significat en el món globalitzat quan, els últims
esdeveniments, semblen haver qüestionat la
seva efectivitat.
ELENA LORENTE I MANUEL SIMÓ
El Sis d’Octubre del president Companys
Pagès Editors
☛ El llibre que publiquen els periodistes Elena Lorente i Manuel Simó té el seu origen en
l’accés per part dels autors a una còpia inèdita
del sumari militar que es va seguir contra el
president de la Generalitat de Catalunya, Lluís
Companys, i altres 37 persones, arran de la
proclamació de l’Estat Català dins la República
Federal Espanyola el sis d’octubre del 1934.
L’obra mostra aquells esdeveniments com a
vivència dels seus protagonistes. Els seus testimonis documenten l’intent frustrat de defensar les llibertats republicanes davant les incipients manifestacions de feixisme a Espanya i
a Europa.
JEAN-FRANÇOIS LYOTARD
La condició postmoderna
Traducció de Joan Pipó i Francesc Pons
Angle Editorial
☛ Enguany es compleixen 25 anys de la publicació de La condició postmoderna. Coincidint
amb aquesta efemèride i per iniciativa del
Centre d’Estudis de Temes Contemporànies,
Angle Editorial publica l’obra en la qual François Lyotard avançava les tendències que havien de constituir la postmodernitat. Lyotard
advertia que no volia fer futurologia, però s’atrevia a pronosticar la fi de la modernitat.
Obria pas al debat entre modernitat i postmodernitat, el més important debat filosòfic de la
dècada dels vuitanta. La lectura de La condició
postmoderna manté, passats aquests 25 anys, tot
el seu interès.
ORIOL MALLÓ
Madrid confidencial. Les aventures del diputat K
La Campana
☛ El periodista Oriol Malló, Premi Nacional
de Periodisme 1992, relata a Madrid confidencial
la història d’un diputat català nascut a Ripoll
que amaga amb el breu pseudònim de K. L’obra
no relata tan sols la trajectòria política del diputat K, des de l’independentisme resistencial
dels anys vuitanta fins a la direcció d’ERC, sinó
que també és un retrat de l’evolució de Madrid
al llarg dels anys i una impagable panoràmica
de l’aznarisme vist des de la perspectiva rebel
i irònica del diputat K.

LLUÍS MARTÍNEZ
Metgesses de Catalunya
Pòrtic
☛ El subdirector de l’AVUI Lluís Martínez ha
recollit el testimoni de 25 metgesses de diferents generacions per esbrinar quins motius
les van empènyer a triar aquesta professió i
els problemes que s’han trobat o es troben.
Actualment, del total de metges a Catalunya,
les dones són el 40% i el percentatge augmentarà els pròxims anys. Un llibre molt interessant, ben estructurat i amè per a qualsevol lector, encara que no formi part del
col·lectiu mèdic.
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Lluís Companys a la presó

JOSEP LOSADA

JOSEP M. MUÑOZ PUJOL
Agustí Duran i Sanpere. Temps i memòria
Proa
☛ L’historiador, arxiver i arqueòleg Agustí
Duran i Sanpere va dedicar tota la seva vida
a l’esforç d’acostar la història als seus conciutadans i conservar-la per a les generacions
següents. Durant la Guerra Civil, la seva actuació al capdavant del Servei de Protecció
dels Arxius de la Generalitat va ser decisiva
per a la conservació del patrimoni documental català. En la postguerra va participar
en la reorganització institucional del país,
tot dirigint l’Institut d’Història de Barcelona
i promovent la creació de diversos museus i
arxius. De la seva trajectòria en traça un
perfil el metge i dramaturg Josep M. Muñoz
Pujol, que recentment ha publicat El falcó de
Sueca, una recreació literària de la vida de
l’assagista i poeta Joan Fuster.
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ANTONIO NEGRI
Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio
Traducció de Rosa Rius i Pere Salvat
Paidós
☛ Les cinc lliçons que Antonio Negri va impartir la primavera del 2002 a l’Institut de
Sociologia de la Universitat de Cosenza són
una continuació d’Imperi, el llibre que Negri
va publicar l’any 2000 en col·laboració amb
Michael Hardt. El seu propòsit segueix sent
analitzar la globalització des d’una perspectiva dinàmica que ressalta l’evolució determinada pels conflictes que tenen el seu origen en el propi desenvolupament del capitalisme. En aquestes lliçons, el pensador italià
Negri –durant anys exiliat a França o a la
presó– introdueix qüestions avui fonamentals que havien quedat fora d’ Imperi: des de la
definició unilateralista de la política exterior
nord-americana fins al nou concepte de
guerra que, en un món globalitzat, no pot ser
més que guerra civil.
RAIMON PANIKKAR
Pau i interculturalitat. Una reflexió filosòfica
Traducció de M. Dolors Ventós
Proa
☛ La interculturalitat és avui més que mai
un instrument irrenunciable de la pau. És
l’orientació que fonamenta el darrer assaig
del filòsof i teòleg Raimon Panikkar. No podem avaluar el punt de vista de l’altre, assenyala en aquest llibre, sense un coneixement
de la seva cultura. Tampoc sense qüestionar
els mites predominants de l’statu quo actual.
Així doncs, només el diàleg entre cultures,
civilitzacions i religions ens permetrà avançar en el desarmament cultural imprescindible per garantir una pau duradora.
JOSEP PERNAU
Per a comprendre l’Índia
Pòrtic
☛ L’objectiu d’aquest llibre és donar a conèixer una cultura tan diferent de la nostra
com de l’Índia. Josep Pernau, que ha treballat
com a professor a l’Institut Asiàtic de Planificació de l’Educació de Delhi, ha triat per
fer-ho un registre a mig camí entre l’erudició
i el periodisme. El resultat és un llibre d’agradable lectura que transmet amb fidelitat
la complexitat i la diversitat de la civilització
índia. El lector hi trobarà una àmplia panoràmica que abasta des de la història fins a la
religió i els mites d’aquell país.
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