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N O V E T A T S D ’ A S S A I G

LAURENCE REES
Auschwitz. Els nazis i la solució final
Columna

☛ Auschwitz va ser l’escenari de la matança més
gran de la història: més d’un milió d’éssers humans,
entre els quals hi havia dos-cents mil nens, hi van
ser assassinats pel règim nazi. Laurence Rees, autor
de diversos llibres sobre el nazisme i membre de la
BBC, completa els documents existents sobre aquest
camp de concentració amb més d’un centenar
d’entrevistes fetes tant a supervivents del camp com
als seus botxins nazis.

FERRAN REQUEJO
Pluralisme i autogovern al món. Per unes democràcies
de qualitat
Eumo Editorial

☛ Ferran Requejo, catedràtic de ciència política a
la Universitat Pompeu Fabra, aplega bona part dels
articles de premsa que ha publicat en els darrers
cinc anys. L’obra, estructurada temàticament en
quatre apartats, té per objectiu oferir elements
d’anàlisi que ajudin a entendre i millorar les de-
mocràcies. Successivament, l’autor aposta per mi-
llorar l’eficiència de les institucions polítiques in-
ternacionals; desplega una anàlisi descriptiva de les
vint-i-quatre federacions que actualment contem-
pla la política comparada; reflexiona sobre l’auto-
govern i el reconeixement de la realitat plurinaci-
onal espanyola i europea; i, finalment, presenta
algunes consideracions relacionades amb la ciència
i la filosofia política més actuals. Dues entrevistes
publicades en els revistes Elkarri i Àmbits clouen
aquest valuós volum que compta amb una presen-
tació del filòsof canadenc Charles Taylor.

JOSEP M. ROSSINYOL
El Berguedà. Rutes de descoberta
Farell Editors

☛ L’autor és un gran excursionista i ens ofereix
una visió detallada del Berguedà, una comarca de
muntanya per excel·lència, idela per caminar i des-
cobrir diferents paisatges. Podem llegir un total de
19 itineraris.

JOSEP M. SALRACH
Catalunya a la fi el primer mil·lenni
Eumo Editorial / Pagès Editors

☛ Una àmplia panoràmica de la societat catalana
de la fi del primer mil·lenni, interpretada particu-
larment des de l’òptica del poder i de l’organització
de la societat. Salrach, catedràtic d’Història medie-
val de la Universitat Pompeu Fabra i autor d’ El
procés de formació nacional de Catalunya, parteix del
llegat romà per analitzar i descriure les continuï-
tats i transformacions que fan possible comprendre
la Catalunya dels segles IX i X. El creixement agrari
i l’expansió territorial, les lluites pel poder i l’ex-
pansió parroquial, l’administració de la justícia i el
sistema fiscal són algunes de les qüestions que
aborda l’autor. L’obra finalitza amb una oportuna
reflexió sobre la identitat d’un poble que sense sa-
ber-ho estava construint la seva originalitat.

ARTHUR SCHOPENHAUER
L’art de tenir sempre raó
Empúries

☛ La dialèctica com l’instrument indispensable
per afrontar les discussions amb èxit i així poder
satisfer la natural prepotència humana. Una tècni-
ca, doncs, encaminada a aconseguir la victòria en la
discussió, sense tenir gens en compte la veritat. En
aquest breu opuscle, el filòsof Arthur Schopenhauer
(1788-1869) defineix, amb erudició i intel·ligència,
38 estratagemes que tenen per únic objectiu acon-
seguir que les nostres idees triomfin malgrat la seva
inconsistència o una extrema falsedat.

STUART SIM
Lyotard y lo humano
Gedisa

☛ Jean-François Lyotard és ben conegut per haver
escrit La condició postmoderna, llibre que recentment,
per iniciativa d’Angle Editorial, s’ha publicat en
traducció catalana. Tanmateix, no menys impor-
tant és la seva reflexió posterior sobre la pròpia
condició humana. Stuart Sim, professor de la Uni-
versitat de Sunderland i autor de diverses obres
sobre el pensament postmodern, revisa el pensa-
ment de Lyotard sobre el continu avenç de la des-
humanització. L’obra traça un ampli recorregut que

abasta des de la tecnologia informàtica i la intel·li-
gència artificial fins a la biomedicina i la vida arti-
ficial. Consideracions que van des dels virus infor-
màtics fins als ciborgs i que confronten l’humanis-
me posthumanista de Lyotard amb l’entusiasme
tecnològic dels partidaris de la tecnociència. El lli-
bre pot servir com a introducció d’un dels pensa-
dors més estimulants de la nostra època.

JOSEP M. TERRICABRAS
Qüestió de criteri
Mina

☛ Terricabras, director de la Càtedra Ferrater Mo-
ra de Pensament Contemporani de la Universitat de
Girona i conegut autor d’obres tan exitoses com
Atreveix-te a pensar i Raons i tòpics, publica el seu
darrer llibre dins la col·lecció Focus, que presenta
Editorial Mina. L’obra, que recull els millors articles
dels últims anys de Josep M. Terricabras, afronta un
món saturat de pensaments fabricats en sèrie i ens
convida a imaginar noves propostes en camps tan
diversos com l’educació, la cultura i la política. Pe-
riodisme de qualitat, àgil i amè.

ADOLF TOBEÑA
Màrtirs mortífers. Biologia de l’altruisme letal
Bromera

☛ Per què hi ha gent que s’immola en públic amb
la intenció de causar com més morts millor? Una
qüestió d’absoluta actualitat sobre la qual reflexiona
Adolf Tobeña a Màrtirs mortífers, obra guanyadora de
la 10a edició del Premi Europeu de Divulgació Cien-
tífica Estudi General. L’obra explica les relacions en-
tre el doctrinarisme combatiu i el martiri extermi-
nador des d’una perspectiva biològica. Entre altres
qüestions l’autor identifica les arrels biològiques de
la lleialtat grupal, distingeix entre fanatitzadors i
fanatitzats i, finalment, relata la manera com el
dogmatisme i l’integrisme s’imbriquen en els res-
sorts neuronals per maximitzar la conflictivitat en-
tre grups. Una resposta basada en la neurociència
per entendre millor el degoteig d’atemptats suïcides
que ha puntejat l’inici del segle XXI.

SUSO DE TORO
Una altra idea d’Espanya
Traducció de Pau Joan Hernàndez
Bromera

☛ Suso de Toro, considerat un dels principals re-
novadors de la literatura gallega, presenta Una altra
idea d’Espanya, llibre que completa, si més no de
moment, la trilogia iniciada amb Nunca máis i Es-
panyols tots. L’obra, que l’autor explica haver escrit
per ser incòmode, recull un conjunt de textos es-
crits cos a cos amb la realitat immediata. Uns en-
cara inèdits, d’altres que han estat publicats a La
Vanguardia, El País o A Nosa Terra. Tot plegat, un
pamflet escrit en favor de la democràcia, en què
l’autor alça la seva veu més crítica. L’obra analitza
la vida social i política, des de les conseqüències dels
atemptats de l’11-M, les primeres actuacions del
govern socialista i la denúncia de les “obscenitats de
la política gallega” fins a la política europea i el
tractat constitucional.

JOAN VENTOSA I ROIG
Notes de la nostra vida a Mèxic (1942-1956)
El Cep i la Nansa Edicions

☛ Es publica el segon volum dels escrits del coo-
perativista i polític Joan Ventosa (1883-1961), el
contingut del qual abasta bona part dels anys que
va viure a Mèxic. Ventosa, que va ser conseller de
la Generalitat de Catalunya i alcalde de Vilanova i
la Geltrú, tenia 58 anys quan va arribar a Mèxic. Les
seves anotacions revisen la vida dels catalans en
aquell país, a la vegada que descriuen la vida
quotidiana dels mexicans que va conèixer de pri-
mera mà gràcies al seu treball dins la Secretaria
d’Educació de l’administració mexicana. Nogens-
menys, el llibre és un valuós document per resse-
guir l’evolució de la política catalana i particular-
ment d’ERC, el seu partit, en l’exili mexicà.

ISAAC VILALTA
El burro català. La millor raça del món
Farell Editors

☛ Llibre que vol descobrir la singularitat del
burro català, molt valorada als Estats Units del
segle XIX. Com altres senyes identitàries catalanes,
el burro també ha estat en perill d’extinció. Actu-
alment, els millors exemplars els trobem a Olvan,
al Berguedà.


