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N O V E T A T S D ’ A S S A I G

JOSEPH EPSTEIN
Envidia
Paidós

☛ Perquè ells sí i perquè nosaltres no? Són les dues
qüestions que presideixen la reflexió que presenta el
nord-americà Joseph Epstein en aquest llibre dedicat
a l’enveja. L’autor, que confessa haver experimentat
prou enveja en la seva vida, ressegueix el mestratge de
Kant, Kierkegaard, Schopenhauer i Nietzsche per ex-
plorar què desencadena l’enveja, què és el que l’ali-
menta i quins efectes pot causar.

MARIA DOLORS GENOVÈS
Les barcelones de Porcioles. Un abecedari
Proa

☛ El mandat de Josep M. de Porcioles al capdavant
de l’Ajuntament de Barcelona ha estat el més llarg de
la història municipal barcelonina del segle XX. La seva
visió megalòmana del que havia de ser la capital de
Catalunya sempre ha despertat crítiques, però també
veus de suport. A la realitat dels seus setze anys de
mandat, entre 1957 i 1973, ens hi acosta la periodista
i historiadora Dolors Genovès, directora de docu-
mentals com ara Operació Nikolai i Sumaríssim 477.

TRINITAT GILBERT I ALBERT MESTRES
(Coordinadors)
El (des)crèdit de la cultura
El Cep i la Nansa Edicions

☛ S’ha repetit amb insistència que la cultura viu un
temps de crisi i banalitat. L’art es qüestiona la seva
pròpia existència, mentre la ciència dubta de la seva
legitimitat i les universitats semblen haver-se conver-
tit en una mena de segon batxillerat amb l’única
missió de distribuir el mercat laboral. Tot, apunten els
coordinadors d’aquest llibre, sembla reduït al soroll
de la música de discoteca, l’estètica del grafit i la fi-
losofia de la divulgació. Tanmateix, mai havien existit
tants lectors com ara ni l’accés a la universitat havia
arribat a tanta gent. És cert, doncs, el descrèdit de la
cultura? L’obra que coordinen Trinitat Gibert i Albert
Mestres, fa un diagnòstic de l’estat de la cultura.

JACK GOODY
El Islam en Europa
Gedisa

☛ Certament l’Islam és una religió diferent, amb les
seves pròpies especificitats. Tanmateix, està particu-
larment unida a la tradició judeocristiana. Ho afirma
Jack Goody, professor emèrit d’antropologia social del
St John’s College de Cambridge. L’autor ens recorda
que l’Islam ha influït en l’evolució d’Europa, des de la
seva arribada a Espanya i el Mediterrani en el segle
VIII, per això és imprescindible comprendre aquesta
religió i abandonar la idea que els ciutadans islàmics
són intrínsecament distints a nosaltres.

CHRISTOPHER HORROCKS
Baudrillard y el milenio
Gedisa

☛ El llibre de Chirstopher Horrocks, professor
d’Història de l’Art de la Universitat Kingston, presenta
i debat els textos de Jean Baudrillard sobre la fi del
mil·lenni. L’obra descriu el rerefons conceptual que
sustenta les idees del teòric francès a aquest propòsit.
En aquest sentit, l’autor destaca la noció de simulacre
com l’eix que vertebra el pensament del filòsof fran-
cès. Igualment, l’autor dissecciona les argumentaci-
ons de Baudrillard sobre la història com a simulacre
que l’han portat a reconsiderar la percepció lineal del
temps tal com l’havien concebut els moderns.

JOSEP IBORRA
Inflexions
Bromera

☛ Josep Iborra, un dels noms més prestigiosos de les
lletres valencianes, aplega un conjunt de peces breus
que, més o menys autònomes, conformen un text
radicalment subjectiu en què l’autor planteja qüesti-
ons polítiques, estètiques, religioses i morals. L’obra
aplega des d’aforismes plens d’intuïció i breus però
exactes sentències fins a lúcides reflexions, en què
s’encreuen la literatura, la música, l’art i la filosofia.
L’autor ha estat guardonat per aquesta obra amb el 6è
premi d’assaig Mancomunitat de la Ribera Alta.


