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Mila Gascó Hernández,
El govern d’un món global. Cap
a un nou ordre internacional.

Intermón Oxfam.

Barcelona, 2004.

L a globalització estableix
un nou escenari en què
ha anat sorgint una

complexa xarxa d’instituci-
ons i actors que ens perme-
ten constatar que els reptes
als quals s’enfronta el món
contemporani van més enllà
de les solucions a l’abast dels
Estats nació. Mila Gascó,
analista de l’Institut Inter-
nacional de Governabilitat
de Barcelona i professora de
la UOC, revisa a El govern d’un
món global el paper de les
antigues i noves institucions
globals, des de les Nacions
Unides i el FMI fins a l’Orga-
nització Mundial del Comerç
i des de les empreses globals
i la Comissió Trilateral fins a
les ONGs.

També defineix el nou pa-
per que desenvolupen les
organitzacions criminals en
el món global i descriu els
diferents tipus de xarxes il-
legals que ens amenacen. La
globalització, explica final-
ment l’autora a manera de
conclusió, pot ser governada
per produir beneficis múlti-
ples i equitatius, però, per
això, és necessari un nou or-
dre internacional més just i
integrador, capaç d’impul-
sar les reformes que moltes
de les institucions globals
requereixen. X.F.

Javier Sádaba,
Principios de bioética laica.

Gedisa. Barcelona, 2004.

L a bioètica consisteix en
l’estudi dels problemes
derivats dels avenços

en biomedicina amb atenció
especial a la seva dimensió
moral. Entre els molts ma-
nuals i introduccions que
n’exploren els seus contorns
destaquen aquests Principios
de bioética laica que Javier
Sádaba, catedràtic d’ètica de
la Universidad Autónoma
de Madrid, presenta amb
l’objectiu de reivindicar un
espai autònom de reflexió
per a la bioètica.

L’obra situa els orígens de
la bioètica a principis dels
anys 70 i presenta els dife-
rents problemes que ha
d’afrontar en una època
que s’obre a transformaci-
ons espectaculars que desa-
fien la mateixa concepció
de la naturalesa humana.
Tanmateix, el nucli central
d’aquest volum gira entorn
de l’objectiu de fonamentar
una bioètica universal,
allunyada doncs de la in-
fluència de les religions. La
superació dels dilemes
ètics, opina Sádaba, tan sols
és possible a través d’una
ètica atenta a les dades de la
ciència i als drets dels ciu-
tadans que, sense negar les
diferents cultures, les inte-
gri dins d’una universalitat
comuna. X.F.
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Joan Josep Isern,
Quaranta anys de premis Recull.

Proa. Barcelona, 2005.

C
ada any es convoquen aproxima-
dament uns 1.400 certàmens li-
teraris diferents en llengua cata-
lana, la qual cosa suposa una
mitjana de quatre premis litera-

ris per dia. Ara bé, si observem la càrrega de
prestigi i seriositat que porten associada,
l’exuberant bosc de premis del nostre pai-
satge literari es veu reduït a uns vint-i-cinc
o trenta noms. Una llista en la qual els
Recull de Blanes ocupen un lloc preemi-
nent. No només perquè, com explica Joan
Josep Isern en la introducció, ja tenen
quaranta convocatòries al seu darrere, sinó
sobretot per la tenacitat de la seva orga-
nització, la nitidesa dels seus planteja-
ments, l’honestedat dels seus jurats i l’es-
plendor del seu palmarès. Així doncs,
aquella emocionant iniciativa que un bon
dia del 1964 van tirar endavant un grup
d’intel·lectuals liderats per Benet Ribas, Jo-
sep Faulí, Josep Ametller, Francesc Vallver-
dú i Joan Quer –els membres del primer
jurat– s’ha convertit, al llarg de quatre
dècades d’existència eficaç i exemplar, en
un premi literari que ennobleix la nostra
literatura i que esperem que ho segueixi
fent per moltes, moltíssimes més edicions.

Quaranta anys de premis Recull vol, doncs,
resumir aquesta trajectòria lloable. Les
seves pàgines pretenen ser una continua-
ció del treball que fa justament quinze
anys va publicar Jaume Reixach per com-

memorar el primer
quart de segle dels Re-
cull. És per aquest motiu
que les cròniques de les
festes de lliurament
s’han centrat en les dar-
reres quinze edicions.
En canvi, s’han posat al
dia des del primer any
tant la llista de mem-
bres dels jurats com la
relació d’obres i autors
guanyadors en els di-
versos premis de cada
convocatòria. L’obra
aplega un seguit de fo-
tografies en què podem
veure els guanyadors de
les últimes edicions, els
membres dels jurats i
diverses personalitats
del món de la política i
la cultura.

Ja des del primer moment en què va
començar a preparar-se l’estructura del
que havia de ser aquest llibre, Joan Josep
Isern i els membres de la revista Recull van
tenir molt clar que calia aprofitar l’ocasió
per retre un just homenatge a la figura de
Benet Ribas, veritable clau de volta dels
premis Recull i de moltes altres iniciatives
a Blanes i a la Marina. El seu retrat, escrit
per Joaquim Abril, que el va conèixer
profundament, el rememora com un ho-
me que va viure en constant i amorosa
dedicació a la cultura catalana.

Sacrificis, il·lusions, esforços i empenta
de molta gent han edificat aquests premis
a la darrera convocatòria dels quals s’hi
van presentar més de cent originals. I és
que a aquells que somien a veure publi-

cats els seus treballs no
se’ls passa per alt que
entre els guanyadors al
llarg de la història dels
Recull figuren Enric
Larreula, Francesc Par-
cerisas, Màrius Sampe-
re, David Cirici, Jaume
Cabré i Montserrat Roig.
Precisament l’opinió
d’aquests i altres guar-
donats és el tresor ines-
perat que el lector tro-
barà entre les pàgines
del llibre. Els escriptors,
periodistes i poetes ex-
pliquen què els va fer
presentar-se als Recull,
quin record tenen de la
festa de lliurament dels
premis, les diferències
respecte a d’altres certà-
mens literaris i de quina

manera el fet de guanyar un premi Recull
els ha ajudat en la seva carrera literària.
Carme Riera tenia 24 anys quan Te deix
amor, la mar com a penyora va endur-se el
premi de narració. Durant la festa, expli-
ca, va tenir la fortuna de conèixer Mari-
a-Mercè Marçal. Per la seva banda, Maria
Mercè Roca exposa que guanyar el Recull
l’any 1985 va encoratjar-la: “Va voler dir
per a mi que no ho feia tan malament.
Després del premi encara m’hi vaig posar
amb més ganes, esgarrapant hores d’on
fos”. En aquesta esplèndida crònica d’un
viatge que continua amb la mateixa fer-
mesa i il·lusió, Isern ens recorda, un cop
més, el treball en favor de la llengua i la
literatura catalanes dels Recull i els seus
quaranta anys.
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Giles Kepel

Més enllà de la ‘jihad’
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Giles Kepel,
Fitna. Guerra al cor de l’Islam.
Traducció d’Imma Estany.
Pagès Editors / Paidós.

Lleida / Barcelona, 2005.

E
l francès Gilles Kepel, recone-
gut expert en el món musulmà
i membre de la comissió que va
aconsellar la prohibició dels
signes religiosos en l’escola

pública francesa, examina en la seva
darrera obra l’evolució més recent de
l’islamisme. La tesi que Kepel desenvo-
lupa en aquest llibre és una continuació
dels punts de vista que avançava a La
jihad: expansió i declivi de l’islamisme, obra
publicada en català per Empúries.

Des d’Egipte i Algèria fins a l’Aràbia
Saudita, explica l’autor francès, els jiha-
distes havien fracassat en el seu intent
de mobilitzar les masses musulmanes
amb l’objectiu de derrocar els règims en
el poder. Per invertir el curs del seu de-
clivi els islamistes, dirigits per perso-
natges com ara Ayman al-Zawahiri i
Osama Bin Laden, van canviar radical-
ment d’estratègia. Kepel analitza ex-
haustivament els documents i declara-
cions que expliquen l’evolució del fona-
mentalisme islàmic fins a decidir, a

meitat dels anys 90, que la lluita contra
l’enemic pròxim passava per colpejar
amb energia l’enemic llunyà per excel-
lència, els Estats Units.

Els atemptats de l’11-S havien de ser el
cop d’audàcia per promoure l’adhesió
popular al seu projecte, un cop constatat
el fracàs de les jihad locals. Passats els
primers moments d’entusiasme, tanma-
teix, l’actuació dels radicals ha inaugu-
rat el que Kepel anomena l’era de la fitna,
una etapa de desordre i devastació dins
mateix de l’Islam. L’o-
bra examina els símp-
tomes, que van des de
l’Iraq que, ocupat pels
Estats Units, s’enfonsa
en el caos fins al dete-
riorament mai vist que
assola Palestina i el
franc conflicte que pa-
teix l’Aràbia Saudita i
que, de consumar-se,
podria tenir unes trà-
giques conseqüències
que portarien la guerra
al mateix cor de l’Is-
lam.

L’autor desplega els
seus arguments a tra-
vés de sis capítols sòli-
dament documentats
–un dels aspectes més
reeixits de l’obra– en
què examina des de la

formació i estructura d’Al-Qaida fins als
esdeveniments més recents que mar-
quen el curs polític del Pròxim Orient.
Kepel emmiralla l’evolució del món is-
làmic en la redefinició de l’estratègia
dels Estats Units per part dels neocon-
servadors que han fet de l’enderroca-
ment de Saddam Hussein la clau de volta
de la construcció d’un nou Pròxim Ori-
ent disposat a submergir-se en la globa-
lització feliç del nou segle nord-americà.

En el darrer capítol, en què s’analitza la
presència de l’Islam a
Europa i la reivindicació
islamista de l’antiga
Al-Andalus, l’autor ataca
amb duresa el multicul-
turalisme que, al seu
entendre, aboca la laïci-
tat a les tenebres. No hi
ha altra opció que pro-
moure la integració dels
joves musulmans en la
democràcia europea,
conclou Kepel, després
d’anunciar que, malgrat
les pretensions dels ne-
oconservadors nord-a-
mericans, és a Europa
on realment es lliura la
batalla per l’evolució de
l’Islam i, en definitiva,
on es forjarà la reconci-
liació del món islàmic
amb la modernitat.


