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N O V E T A T S D ’ A S S A I G

NOAM CHOMSKY
11 / 09 / 2001
Traducció d’Ernest Riera
La Magrana

● Chomsky, sempre crític amb el poder i la
indústria militar, dóna una visió radicalment
nova del conflicte en aquest llibre que s’es-
tructura a través de set llargues entrevistes de
periodistes estrangers fetes durant el primer
mes i mig posterior als atacs a Nova York i al
Pentàgon. Un llibre que generarà debat i re-
mourà consciències.

AGUSTÍ COLOMINES
Testimoni públic
Afers

● L’historiador Agustí Colomines presenta
una cinquantena de textos publicats en di-
versos diaris i revistes de tot Catalunya que
són una mostra del que han estat onze anys
del seu testimoni públic als mitjans de co-
municació. El recull ofereix la reflexió de
l’autor sobre el nacionalisme –amb textos tan
eloqüents com Catalanisme és nacionalisme–, a
la vegada que presenta la seva posició sobre
l’ús públic de la història.

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE
Invitación a la filosofía
Paidós

● Dotze textos escrits per l’autor de La felici-
dad, desesperadamente que ens parlen, entre
altres qüestions, de la moral, la política, l’a-
teisme, l’art, el coneixement i la llibertat i que
constitueixen una invitació a la filosofia, que
André Comte-Sponville entén no com a disci-
plina universitària, sinó com una dimensió
que constitueix l’existència humana.

JOHAN CRUYFF
M’agrada el futbol
La Magrana

● De la mà del periodista i narrador Sergi Pà-
mies, que té cura de l’edició del llibre i del
pròleg, el mestre del futbol Johan Cruyff re-
passa els secrets d’aquest esport i ens ajuda a
tots plegats no només a entendre’l sinó a dis-
frutar-lo. Cruyffistes o no, tothom està d’a-
cord en una cosa: ningú no sap més de futbol
que aquest holandès. I en aquest llibre ens ho
demostra amb la seva particular personalitat,
que provoca tantes afinitats com aversions.
Futbol és futbol.

ANTONI DALMAU
Una escapada al país dels càtars
Columna

● Una guia summament útil per transitar pel
país càtar i pensada especialment per a
aquells viatgers que no disposen de gaire
temps i que, tanmateix, volen conèixer bé els
territoris on va arrelar l’heretgia dels Bons
Homes. El llibre s’estructura en dos itineraris
pensats perquè ocupin quatre dies cadascun:
el primer pels castells medievals de les Cor-
beres i la ciutat de Carcassona, i el segon per
Tolosa i el seu entorn.

JOSEP DALMAU
Espanyols per força
Proa

● Mossèn Josep Dalmau presenta una nova
defensa del dret a l’autodeterminació mit-
jançant aquest llibre escrit amb vigorosa
energia que reprèn en el seu títol paraules de
qui va ser primer secretari del PSUC, Joan
Comorera, l’any 1937: “Som catalans per na-
turalesa. Espanyols per coacció”. Política amb
arrels catalanistes per a aquest Sant Jordi.

DIVERSOS AUTORS
El món després de l’11 de setembre
del 2001
Ed. 62

● Una dotzena d’articles apareguts a la premsa
entre el 15 de setembre i els primers dies de no-
vembre. Textos, doncs, en calent que, potser en
algun cas, llegits ara demanarien algun matís,
però que de cap manera emmascaren l’impacte
dels fets. Els autors? Vagin apuntant: Eco, Le Car-
ré, Saramago, Rushdie, Vargas Llosa...

JASON EPSTEIN
La indústria del llibre
Anagrama / Empúries

● El novaiorquès Jason Epstein, un dels funda-
dors de The New York Review of Books, ha estat
testimoni de les transformacions que han tras-
balsat la indústria del llibre, sobretot arran de
l’aparició dels grans conglomerats editorials. A
La indústria del llibre reflexiona sobre la manera
com les noves tecnologies electròniques modi-
ficaran el món editorial i descriu Internet com
una opció amb què escriptors i lectors es re-
trobaran en un nou gran espai virtual.

JOSEP MARIA ESPINÀS
Temps afegit
La Campana

● Un llibre breu, de poc més de noranta pàgi-
nes, en què Josep Maria Espinàs ofereix al lector
un ampli ventall de moments inevitablement
diversos salvats del pas del temps per una prosa
intensa que penetra en el món que ens envolta
i reflecteix amb agudesa la condició humana.

JOSEP FAULí
Els Jocs Florals de la llengua catalana
a l’exili (1941-1977)
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

● La història detallada dels Jocs Florals de la
postguerra i, alhora, l’homenatge a la munió
d’aportacions de tota mena que, a Europa i a
Amèrica, van fer possible de mantenir encesa la
flama dels Jocs durant el franquisme.

JOAN GARÍ
Les hores fecundes
Bromera

● “Tant he fet jo el meu llibre com el meu llibre
m’ha fet a mi”. Aquestes paraules de Montaigne
encapçalen –i defineixen– Les hores fecundes, el
llibre amb què Joan Garí va guanyar el darrer
premi d’assaig Mancomunitat de la Ribera Alta.
Un dietari que recull episodis diversos rescatats
al llarg de més de quatre anys en què l’autor ens
parla de viatges, de literatura, de televisió i de
política.

PATRICK GIFREU
El cargol en 100 receptes
Parsifal Edicions

● La dietètica moderna ha estat severa amb el
cargol, un molusc que pateix un injuts ostra-
cisme als tractats de cuina, segon Gifreu que,
amb aquest manual pràctic ha intentat equili-
brar aquesta manca culinària.

ALAIN GRESH
Israel, Palestina. Verdades sobre
un conflicto
Anagrama

● Una proposta laica des de la qual podem
afrontar el conflicte entre àrabs i jueus de la mà
d’Alain Gresh, cap de redacció de Le Monde Di-
plomatique des del 1995. Un llibre escrit com una
carta oberta d’aquest periodista d’origen jueu i
nascut al Caire a la seva filla. Una reflexió sobre
la intransigència.

CLAUDE HAGÈGE
No a la muerte de las lenguas
Paidós

● Una àmplia panoràmica sobre la diversitat
lingüística en què l’autor explora les relaci-
ons entre llengua, cultura i identitat. Claude
Hagège, que es pronuncia en contra del crei-
xent domini de l’anglès, documenta en aquest
llibre el procés d’extinció de les llengües i
recorda que cada any desapareixen vint-i-cinc
idiomes.

ANTONI RUBIÓ I LLUCH
El record dels catalans en la tradició popu-
lar, històrica i literària de Grècia
Curial i Abadia de Montserrat

● Autèntica joia de la historiografia catalana
sobre el record dels catalans a la tradició de
Grècia, que Rubió va redactar el 1925 i que, a
més de mantenir-se inèdit, es va perdre. Eu-
sebi Ayenza ha estat l’encarregat de l’acurada
edició en una de les grans col·leccions catala-
nes d’assaig.


