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X A V I E R F I L E L L AFRANCESC-MARC ÀLVARO
Una política sense país
Columna

☛ Tenim una política en procés de canvi accentuat
i no sabem per a quin país s’està fent tot plegat. Ho
afirma el periodista Francesc-Marc Àlvaro en el seu
darrer llibre. Tenim, explica l’autor, institucions i
partits i, també, uns objectius que donen sentit a
l’acció política, cas d’un nou Estatut i d’una millora
del finançament. Tanmateix, falla la prèvia. La políti-
ca catalana ha entrat en el postpujolisme mentre el
país oscil·la entre el resistencialisme més o menys
dissimulat i l’assimilació a una Espanya indolora. La
realitat diferenciada de Catalunya recula mentre tots
els polítics es reclamen catalanistes. Espanya ja no és
la baluerna tronada que el catalanisme polític de
l’any 1901 volia regenerar. Això no deixa de ser una
bona notícia per Catalunya, però també un motiu
d’obligada reflexió per al nacionalisme català que
Álvaro emprèn en aquest llibre.

JOAN BADA
Història del cristianisme a Catalunya
Eumo Editorial / Pagès Editors

☛ Exhaustiva panoràmica de la història del cristia-
nisme en el nostre país. L’obra abasta des dels orígens
del cristianisme a Catalunya en l’època de la roma-
nització fins a la recent reconfiguració eclesiàstica de
Catalunya, amb la partició de l’arquebisbat de Barce-
lona i el naixement dels bisbats de Sant Feliu i Ter-
rassa. L’autor, professor a les Facultats de Teologia de
Catalunya i de Geografia i Història de la UB, analitza
la incidència del cristianisme al llarg de la nostra
història i els reptes que es plantegen per al segle XXI.

JOEL BAGUR I XAVIER DIEZ (coordinadors)
La gran desil·lusió. Una revisiÓ crítica de la Transició als
Països Catalans
El Cep i la Nansa Edicions

☛ Què va ser la Transició? Quants cadàvers a l’ar-
mari va deixar? Qui hi havia darrere els armaris? Qui
els va tancar amb pany i forrellat? Què va succeir més
enllà dels discursos oficials i oficiosos? A aquestes i
més qüestions donen resposta els autors, obra que
inclou contribucions de Manel Aisa, Pere Gabriel,
Enric Pujol i Raimon, entre altres autors. L’objectiu
del volum ha estat oferir uns arguments que s’escapin
dels establerts per enriquir un debat cultural atrapat
pels convencionalismes i la repetició dels paradigmes
interpretatius.

ZYGMUNT BAUMAN
Vidas desperdigadas. La modernidad y sus parias
Traducció de Pablo Hermida Lazcano
Paidós

☛ Durant la major part de la història moderna,
àmplies regions del planeta van estar al marge de les
pressions modernitzadores. Eren capaces d’absorbir
l’excés de població dels països desenvolupats, que no
dubtaven a recórrer a la colonització i la conquista
imperial. Es buscaven llavors solucions globals a pro-
blemes que tenien un origen local. El triomf de la
modernitat arreu del planeta ha significat, tanmateix,
una aguda crisi de la indústria d’eliminació de “resi-
dus humans”. La propagació global de la vida mo-
derna ha posat en moviment quantitats ingents d’és-
sers humans, sense que hi hagi sortides fàcilment
disponibles. D’aquí la centralitat dels immigrants i els
refugiats en l’agenda política contemporània.

SIMON BLACKBURN
Lujuria
Paidós

☛ Simon Blackburn, professor de filosofia a la Uni-
versitat de Cambridge i autor de Sobre la bondat, ens
proposa un assaig sobre la luxúria en si, però sobre les
idees relatives a la luxúria. La luxúria, reconeix l’au-
tor, és furtiva i enganyosa. Tan sols persegueix la seva
pròpia gratificació. Podria semblar, doncs, paradoxal
pretendre dir res en favor seu. Tanmateix, aquesta és
la pretensió de Simon Blackburn en aquesta obra que,
resseguint el mestratge de David Hume, pretén elevar
la luxúria de la categoria de pecat a la de virtut. La
luxúria, afirma Blackburn, no tan sols és útil, sinó en
últim terme essencial.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI
El dilema de los EE.UU. ¿Dominación global
o liderazgo global?
Paidós

☛ El poder dels Estats Units a començaments del
segle XXI no té precedents. La seva potència militar, la

vitalitat econòmica, el dinamisme tecnològic o l’a-
tractiu de la cultura americana de masses proporcio-
nen als Estats Units una influència que en fan la pri-
mera i única superpotència realment global. Tanma-
teix, els canvis que els Estats Units promouen a nivell
global soscaven la seva pròpia estabilitat, fins al punt
que els nord-americans se senten vulnerables. Així
doncs, ¿quin és el sentit de l’hegemonia dels EUA?
¿tractaran els EUA de dominar el món o bé optaran
per liderar-lo? Sobre aquestes qüestions reflexiona
Brzezinski, expert en geoestratègia que va ser conse-
ller de Seguretat Nacional amb Jimmy Carter.

JOAN CERVERA I BATARIU
Clergues excursionsites
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

☛ Joan Cervera ha publicat dos llibres relacionats
amb el món de l’excursionisme, però també amb la
literatura i l’art: La màgia de la muntanya i Soliloquis
muntanyencs. Aquest nou assaig de Cervera incideix en
la temàtica excursionista, però cenyida a l’estament
eclesiàstic. Prologat per Albert Manent, podrem llegir
vivències, a la muntanya o dins de coves, de Jacint
Verdaguer, Ricard-Maria Carles, Jordi Llimona i, entre
molts altres, Antoni Batlle.

MALEK CHEBEL
Diccionario del amante del Islam
Paidós

☛ L’antropòleg i psicoanalista algerià Malek Chebel
ens ofereix en aquest extens diccionari una magnífica
panoràmica de l’Islam que evoca no tan sols els seus
noms, la seva geografia i la seva mentalitat, sinó
també els seus perfums, colors, sons i sabors. L’obra
presenta un extens recorregut ordenat alfabètica-
ment pel territori de l’Islam que rememora guerres,
filòsofs, predicadors, músics, mecenes i arquitectes.
Aquest diccionari s’endinsa en la singularitat dels di-
ferents rostres de l’Islam des de la seva aparició al
segle VII fins als nostres dies. Una invitació a conèixer
la cultura islàmica escrita amb l’objectiu de retornar
l’encant a la nostra mirada sobre l’Islam.

DANIELE CONVERSI
Els bascos, els catalans i Espanya. Entre la modernitat i
la violència
Pagès Editors

☛ L’italià Daniele Conversi, autor, entre altres obres,
de La desintegració de Iugoslàvia, compara els naciona-
lismes basc i català amb l’objectiu d’exposar les dife-
rències i similituds en el seu desenvolupament. L’obra
traça un vast recorregut al llarg del segle XX que ar-
riba fins a l’etapa de la Transició democràtica a Es-
panya, sense ignorar la presència de la violència en la
societat basca. Conversi examina la importància de la
llengua i la cultura en tots dos territoris i avalua la
manera en què la influència de valors diferents en un
cas i l’altre ha determinat la formació de distints
models de mobilització, integració i identitat, especi-
alment als territoris de Catalunya i d’Euskadi.

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE
Pequeño tratado de las grandes virtudes
Paidós

☛ El reconegut filòsof i divulgador francès André
Comte-Sponville, autor de Invitació a la filosofia i Dicci-
onari filosòfic, ofereix en aquest llibre un tractat de
moral pràctica que és també una reflexió sobre els
nostres valors morals. Entre les virtuts que l’autor ha
seleccionat per aquest petit tractat hi ha la prudència,
la justícia, la generositat, la compassió, la gratitud, la
tolerància i la bona fe. Una vegada més Comte-Spon-
ville aposta per fer de la filosofia una dimensió cons-
titutiva de la vida humana.

JOAN B. CULLA
Terra Santa no és el Far West
La Campana

☛ La més recent edició d’un dels llibres amb més
d’èxit de l’assaig català dels últims anys arriba amb
un pròleg que actualitza els darrers esdeveniments a
Terra Santa. L’obra, signada per l’assagista i periodis-
ta, ha estat escrita amb l’objectiu de superar la sim-
plicitat dels tòpics que tan sovint obscureixen el debat
sobre la qüestió de Terra Santa. El llibre ofereix amb
una extensa aproximació a la història d’Israel i el si-
onisme des de mitjans del segle XIX fins a l’actualitat.
Amb el seu estil i el seu rigor característics, Culla
desplega un minuciós examen de l’evolució de la so-
cietat israeliana fins a oferir-ne una exacta diagnosi
del seu present.


