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MICHEL LACROIX
El culte a l’emoció. Atrapats en un món d’emocions
sense sentiments
La Campana

☛ No passa setmana sense que ens sentim trasbal-
sats per un accident, una catàstrofe o una horrible
matança. I quan l’actualitat immediata no aporta la
seva dosi de fets dramàtics, la cultura recreativa –des
del cinema a les imatges virtuals– pren el relleu. Ho
explica el filòsof francès Michel Lacroix a El culte a l’e-
moció. Aquest retorn a l’emoció, explica Lacroix,
constitueix alhora una riquesa i un perill. D’una
banda, és una expansió saludable en una civilització
sotmesa als imperatius de la tecnociència i de l’orga-
nització. D’altra banda, però, és un perill, ja que dóna
a la sensibilitat una orientació unilateral que substi-
tueix la contemplació per la simple excitació.

GEMMA LIENAS
Rebels, ni putes ni submises
Empúries

☛ Gemma Lienas, autora, entre altres obres, d’ El fi-
nal del joc i de Bitllet d’anada i tornada, i una de les es-
criptores més conegudes de la literatura infantil i,
especialment, juvenil, presenta una encès i argu-
mentat atac a la societat patriarcal que impregna el
nostre món de cada dia. La rebel·lió, explica l’autora,
és l’única forma que tenen les dones per afrontar uns
comportaments que sovint són contraris als seus drets
i a la seva dignitat. La rebel·lió de les dones, afegeix
Lienas, hauria de ser també la dels homes, atrapats
per en un sistema patriarcal que no deixa d’encoti-
llar-los en uns rols emocionals molt concrets.

ORIOL MALLÓ
De les armes a les urnes
L’Esfera dels Llibres

☛ L’aclaridor subtítol de Coses que volia saber sobre ERC
i no s’atrevia a preguntar revela el contingut del darrer
llibre d’Oriol Malló, autor també de Les aventures del
diputat K. L’obra relata la canalització de l’indepen-
dentisme combatiu dels vuitanta cap a l’indepen-
dentisme parlamentari que ERC representa a inicis
del segle XXI. De les pistoles a les corbates i de les
armes a les urnes, sintetitza Malló, que proposa un
viatge coral que revisa l’evolució política de molts dels
qui foren militats de l’MDT i Terra Lliure.

JOSÉ ANTONIO MARINA
Aprendre a viure
Columna

☛ En les dues darreres dècades la manera d’estudiar
el desenvolupament infantil ha canviat molt. Ara es
considera un procés que comença en la psicologia i
acaba en la moral. Nogensmenys, es ressalta que la
personalitat del nen és la conclusió d’un tramat
d’influències diverses, un terreny de causalitats múl-
tiples i interaccions diverses. Són algunes de les idees
que desplega José Antonio Marina, autor que ha estat
guardonat amb premis com l’Anagrama d’assaig i el
Premio Nacional d’assaig.

FÉLIX MARTÍNEZ I JORDI OLIVERES
Jordi Pujol. En nom de Catalunya
Rosa dels Vents

☛ Jordi Pujol, afirmen els periodistes Félix Martínez
i Jordi Oliveras, ha estat un polític heterodox que no
ha dubtat a utilitzar mètodes qüestionables per rete-
nir el poder que li havia de permetre portar a terme
el seu projecte de reconstrucció nacional. Més de
quatre-centes pàgines dedicades a aclarir alguns dels
misteris que han envoltat i encara envolten Jordi Pu-
jol, sense deixar de banda el que els autors consideren
una considerablement llarga llista d’errors i faltes.
L’obra revisa la trajectòria vital i política de l’expresi-
dent sense defugir les qüestions més polèmiques, des
de la seva participació a Oriflama i Canigó en els anys
setanta fins al cas Banca Catalana i el que Martínez i
Oliveres qualifiquen com les amistats perilloses amb
Javier de la Rosa i Lluís Pasqual Estivill.

JOAN MARTÍNEZ ALIER
El ecologismo de los pobres
Icaria

☛ L’obra analitza les relacions entre l’ecologia polí-
tica, centrada en l’estudi dels conflictes ecològics dis-
tributius, i l’economia ecològica, que valora el cons-
tant enfrontament entre expansió econòmica i con-
servació del medi ambient. Altrament, l’autor descriu
el sorgiment de l’ecologisme dels pobres, un nou
corrent de l’ecologisme nascut dels conflictes causats

pel creixement econòmic i la desigualtat social. L’obra
ofereix una extensa relació d’exemples concrets que
abasten des de la defensa dels rius contra el desen-
volupament fins a les repercussions ambientals de
l’extracció d’or i petroli.

JESÚS NAVARRO
Somnis de ciència. Un viatge al centre de Jules Verne
Bromera

☛ Jules Verne ha estat considerat com un visionari
i un profeta de la ciència. Ara, quan es compleix el
centenari de la seva mort, Jesús Navarro, investigador
de l’Institut de Física Corpuscular de València, revisa
la seva extensa obra i analitza la descripció de la ci-
ència i de la societat que l’autor de Vint mil llegües de
viatge submarí va desplegar en els seus llibres. Navarro
fa notar al lector la vocació de Verne per despertar la
curiositat i el desig de saber, la manera com transmet
el gust per la recerca científica o, encara, la seva ca-
pacitat per proporcionar somnis de ciència, això sí,
sàviament embolcallats per una metòdica reflexió
analítica.

AGUSTÍ NIETO-GALAN
Cultura industrial. Història i medi ambient
Rubes Editorial

☛ El professor de la UAB Agustí Nieto-Galan ofereix
una descripció de les relacions entre la tecnologia i el
medi ambient que contempla l’oposició entre l’avenç
científic i la continuada explotació dels recursos na-
turals del planeta. L’obra planteja un recorregut his-
tòric que s’estén des de les relacions entre tecnologia
i ambientalisme abans de la industrialització fins a les
més recents controvèrsies sobre l’abast del deteriora-
ment ambiental del nostre planeta. L’obra contraposa
les opinions dels defensors de la preservació, favora-
bles a aturar un creixement que jutgen excessiu, amb
les dels que identifiquen els problemes ambientals
com una conseqüència de l’aplicació d’una tecnologia
errònia, que pot i ha de ser rectificada.

ISABEL OLESTI
Nou dones i una guerra. Les dones del 36
Edicions 62

☛ Isabel Olesti es va dedicar a la dansa fins al 1995,
moment en què va començar la carrera narrativa amb
un recull de contes i tres novel·les. Articulista d’El País,
un dels seus textos va ser l’embrió d’aquest assaig.
Quan es parla de la Guerra Civil sovint s’omet el paper
que hi van tenir les dones, per això Olesti ha volgut
donar veu a algunes de les moltes roges que van
participar activament en el conflicte i que van patir
les conseqüències. Nou biografies apassionants i un
pròleg de Teresa Pàmies.

ROGER PASCUAL
Les sectes a Catalunya
Columna

☛ Es calcula que a Catalunya operen un centenar de
grups sectaris que congreguen uns 50.000 El perioi
sociòleg Roger Pascual examina les tècniques de cap-
tació i manipulació de les sectes i denuncia que l’en-
riquiment és, malgrat el revestiment d’espiritualitat,
el seu objectiu més immediat. L’autor traça un mi-
nuciós mapa de les sectes que operen a Catalunya, en
què revisa l’origen, doctrina, pràctiques i expansió de
cada una d’elles. Una vintena d’organitzacions que
abasten des del Moviment Raelià i l’Església de la Ci-
enciologia fins als Legionaris de Crist i Nova Acròpoli.
L’obra conclou amb un capítol dedicat a identificar els
mecanismes de combat contra les sectes.

PHILIPPE PIGNARRE
El gran secreto de la industria framacéutica
Gedisa

☛ El francès Philippe Pignarre analitza minuciosa-
ment el futur més proper de la indústria farmacèu-
tica. L’autor, amb una experiència de disset anys en
aquest sector, posa sobre la taula les qüestions fona-
mentals per comprendre l’actual comportament dels
grans laboratoris: des de les eines tecnològiques uti-
litzades en la posada a punt de nous medicaments i
els seus mètodes de validació fins als problemes eco-
nòmics derivats de l’explosió dels costos de creació de
nous fàrmacs i l’avenç imparable dels genèrics. No-
gensmenys, els imperatius de l’avenç científic i la
pressió per llançar nous productes, argumenta Pig-
narre, posen en perill la pròpia existència de la in-
dústria farmacèutica. L’obra proposa noves formes de
cooperació entre ciència, universitat i indústria per
reorientar la situació actual.


