
Joan B. Culla
La dreta espanyola a Catalunya
La Campana

Sherwood Anderson
Winesburg, Ohio
Viena

Del llit estant, un escriptor vell
mata les hores contemplant tot el
que passa sota la finestra de la
seva habitació, al carrer principal
de Winesburg. I aparentment no
sembla que hi passi gran cosa, per-
què Winesburg no és més que un
poblet polsegós de l’Oest americà.
Però, és clar, hi ha gent, principal-
ment grangers i botiguers, i també
uns quants metges, un banquer, un
vicari presbiterià i una mestra que
cada nit llegeix al llit, nua, fins que
agafa el son... I també hi ha els
secrets confessats sota els efectes
de l’alcohol, els rumors que es con-
firmen al cap d’uns mesos, i el que
ningú no diu, però que l’escriptor
sap reconèixer. El llibre es publica
per primera vegada en català.

Joan-Daniel Bezsonoff
Una educació francesa
L’Avenç

Una educació francesa no és pas
una autobiografia tot i que parli
molt de l’autor. Tampoc és un
assaig etnològic on aquest miri de
descriure els costums, les olors, la
bellesa d’una país desaparegut.
Gràcies a la professió del seu pare
i a la seva pròpia, ha viscut set
vides com un gat rus. De nin, va
anar a esquiar als Alps, va córrer a
la vora del Rin, es va amagar als
soterranis de les afores de París,
va conèixer l’embalsament d’una
llengua a les costes de la
Provença. En aquell temps antedi-
luvians sense internet ni mòbils,
els trens trigaven quinze hores per
unir Perpinyà a París, calia esperar
tres o quatre anys per tenir el telè-
fon a casa i els cantants sabien
cantar.

David Gilmour
Cineclub
Empúries

David Gilmour és un crític de cine-
ma sense feina que intenta
convèncer el seu fill Jesse, de
quinze anys, que faci els deures.
Quan s’adona que en Jesse està
començant a veure el tema de l’es-
cola com una cosa pesada i carre-
gosa, li ofereix un tracte ben poc
convencional: pot deixar d’anar a
l’escola i no treballar ni pagar llo-
guer, però haurà de veure tres
pel·lícules setmanals amb ell.
Setmana rere setmana, asseguts al
sofà, pare i fill miren pel·lícules de
tota mena. Les pel·lícules els aju-
den a parlar sobre la vida d’en
Jesse i els seus petits drames sen-
timentals amb jovenetes volubles
que li trenquen el cor a cada sepa-
ració. Un relat autobiogràfic bri-
llant i poc convencional.

Iu Forn
El candidat
Amsterdam

Un candidat decideix presentar-se
a les primàries del seu partit.
L’aparició de la seva exdona, la
traïció de més d’un amic i els
intents de la premsa per desem-
mascarar-lo s’interposaran en el
seu camí, però això no aturarà el
candidat en la cursa per aconse-
guir, a qualsevol preu, el seu objec-
tiu. Xantatges, espionatge, cinis-
me, misteriosos robatoris i moltes,
moltes mentides... Tot s’hi val en
la lluita pel poder. “L’ètica no dóna
vots, Oriol. Llavors, cal ser ètic? I
la resposta és evident: no”. Una
lliçó magistral de sàtira política
escrita amb una altra dosi d’ironia
i sarcasme. Periodistes, alts
càrrecs, polítics... La ploma incisi-
va d’Iu Forn no perdona ningú,
encara que tot sigui ficció.

Jorge M. Reverte
La caiguda de Catalunya
La Magrana

Finals de 1938, Francisco Franco,
el general sublevat contra la
República, amenaça d’escombrar
tota resistència i acumula un pode-
rós exèrcit que vol anihilar l’ene-
mic. Ni tan sols es preocupa d’a-
magar les seves intencions. La
voluntat de resistència dels seus
adversaris s’ofega en el desànim. A
Barcelona s’escolten crits de “No
passaran” que camuflen la rendi-
ció de moltes ànimes. A les files
dels defensors, es barregen les
actituds numantines i la temptació
de desistir, els exèrcits de paper i
els homes de veritat, els refugiats
acostumats a la fugida i aquells
que esperen amb els braços oberts
als que arriben. És a punt de
començar el darrer gran acte
bèl·lic de la Guerra Civil.

Richard Florida
Les ciutats creatives
Pòrtic

En les darreres dècades del segle
XX, les grans ciutats han deixat de
ser-ho: ara són megaregions que
interconnecten diferents nuclis
urbans creant xarxes i dinàmiques
econòmiques pròpies. Segons
Richard Florida, autor de prestigi i
èxit als Estats Units, la fluïdesa de
relacions entre aquests centres
determina la solidesa de les econo-
mies. Dit d’una altra manera: la
megaregió és, ara, la unitat econò-
mica que funciona com a indicador
de l’economia municipal, per sobre
dels estats. L’autor proposa les
variables que cal tenir en compte a
l’hora de classificar les megare-
gions: d’entrada, el volum de pro-
ducció i l’especialització sectorial;
però també característiques de
tipus social.

Aparador

El llibre de Joan B. Culla té l’objec-
tivitat de l’historiador que s’ha
documentat durant anys, però
també l’agudesa de qui vol fer
entenedors els complexos orígens,
els avatars a les urnes, els cíclics
problemes de lideratge d’una força
política que ha arribat a obtenir
suports electorals superiors al
20%. Partint del naixement i la
consolidació d’Alianza Popular, el
llibre analitza de manera penetrant
les dues dècades de vida del PP
català, les ziga-zagues tàctiques
que ha dibuixat, els ascensos i les
caigudes dels successius líders,
l’equilibri impossible entre les
exigències de la política catalana i
el rigurós unitarisme del PP
estatal. Investigació amb prosa
clara, intencionada i fina ironia.

Lluís Recoder
La llibertat com a resposta
Ara Llibres

Un dels polítics amb més projecció
de futur del nostre país pren la
paraula per primer cop. Aquest lli-
bre és un document imprescindi-
ble per conèixer de primera mà qui
és, d’on ve i cap on va Lluís
Recoder, home fort de CiU i alcal-
de de Sant Cugat del Vallès
(Barcelona). Un polític de perfil
insòlit, un trapezista sense xarxa.
La llibertat com a resposta repassa
en primera persona els moments
clau de la seva trajectòria política i
vital i ens fa partíceps de les seves
reflexions, però tot ens avança els
projectes de futur i els seus inte-
ressos prioritaris: el medi ambient,
l’educació, l’eficàcia en la gestió
dels recursos, la força del catala-
nisme, la lluita contra el descrèdit
de la classe política...
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Josep Ballester
El col·leccionista de fades
Bromera

El col·leccionista de fades narra la
història del secret inconfessable
d’un cèlebre escriptor. Entre el lle-
gat que Sigmund Freud es va
emportar de Viena a Londres quan
va fugir de l’horror nazi, hi ha els
documents no classificats d’un
pacient que va recórrer a la hipno-
si i a la suggestió en un intent de
superar l’obsessió malaltissa per
les menors. «El meu paisatge pre-
dilecte és la pell, la geografia de
les nenes de set a tretze anys. La
cartografia de fada molt tendra»,
confessa en un dels escrits el pro-
tagonista, un jove professor de
matemàtiques aficionat a la foto-
grafia que s’amaga darrere les ini-
cials C. L. D. i Sigmund Freud. La
ment turmentada del primer i la
genialitat del segon captiven.

Oliver Sacks
Musicofília
La Magrana

La música ens pot persuadir de com-
prar alguna cosa o recordar-nos la
nostra primera cita. Ens pot animar
en un mal moment i ens pot fer
ballar sense parar. Però el poder de
la música va molt més enllà.
Efectivament, la música ocupa mol-
tes més àrees del nostre cervell que
el llenguatge: els humans som una
espècie musical.

Les històries de Sacks sobre
persones que s’han d’adaptar a les
més diverses malalties neurològi-
ques han canviat substancialment la
manera com entenem els nostres
cervells i l’experiència humana. A
Musicofília, l’autor examina el poder
de la música a través d’experiències
individuals de pacients, músics o
no. Sacks no escriu nomès com a
metge,sinó també com a humanista.

Patrick Modiano
Carrer de les botigues fosques
Proa

París, 1965. Guy Roland abandona
l’agència de detectius on treballa
per investigar la seva pròpia vida,
la vida anterior a un accident que
l’havia deixat amnèsic quinze anys
abans. Recollint les pistes que li
van donant vells coneguts, Guy es
remuntarà fins a la Segona Guerra
Mundial per descobrir la seva
autèntica identitat. Una recerca
vertiginosa li confirmarà que en
realitat havia estat Jimmy Pedro
Stern, un jueu de Salònica que tre-
ballava a la delegació de la
República Dominicana a París, fins
que l’ambient opressiu de l’ocupa-
ció alemanya el va obligar a fugir
amb una dona al poblet alí de
Mègève. Modiano és un dels pocs
autors capaços de crear atmòsferes
misterioses per subjugar al lector.

Aparador

Delphine de Vigan
No i jo
Edicions 62

Lou Bertignae té tretze anys: la
seva família viu tancada en un
silenci opriment, i a l’escola la
seva intel·ligència precoç l’ha por-
tat fins a una classe avançada.
Incapaç d’establir cap relació, Lou
passa la major part del temps
col·leccionant paraules, somiant
en un petó i observant les emo-
cions dels altres en les estacions
de tren. I és aquí, a la parisenca
estació d’Austerlitz, on Lou troba
Nolwenn, una jove sense sostre
solitària i rebel, amb els vestits
bruts i l’expressió cansada de tant
qüestionar-se el món. Enmig de la
follia de la gran ciutat, No i Lou
construiran una amistat que potser
aconseguirà canviar les seves vides
i reduir la justícia i la misèria del
món.

Federico Vázquez Osuna
La justícia durant la Guerra Civil
L’Avenç

L’Estatut d’Autonomia de 1932 va
atorgar a la Generalitat de Cata-
lunya l’organització de la justícia,
que culmina amb la creació del
Tribunal de Cassació de Catalunya.
Aquest llibre és una narració histo-
rico-política que explica l’intent de
la Generalitat i de la classe política
catalana d’aconseguir una nova
administració de justícia, indepen-
dent i permeable als valors de-
mocràtics. Aquest projecte de
modernitzar i catalanitzar la justí-
cia va topar amb molts obstacles,
tant des de l’interior mateix de la
judicatura com des de les forces
polítiques espanyolistes que s’opo-
saven enèrgicament a la descentra-
lització del poder judicial. Els fets
d’octubre de 1934 van col·lapsar
aquest projecte.

Joan Miquel Oliver
Quadern 2008
Empúries

Quadern 2008 és un recull de 120
pàgines calcat de la llibreta
manuscrita on Joan Miquel Oliver
reflecteix durant més d’un any el
procés creatiu del seu nou disc.
L’evolució real de la lletra de les
cançons ens involucra en la intimi-
tat d’un treball intens, i ens posa a
la pell d’un dels personatges més
interessants de la cultura pop
actual. També inclou projectes de
novel·la, esquemes de guions per a
cinema, poemes i dibuixos. El qua-
dern s’acompanya amb una lectura
guiada a càrrec del mateix autor.
L’edició de luxe inclou també el CD
de l’obra en qüestió Bombón
Mallorquín. Oliver diu que el qua-
dern comença igual com acaba El
misteri de l’amor i el descriu com
una continuació del llibre.

Donna Leon
L’altra cara de la veritat
Edicions 62

Quan el comissario Brunetti coneix
durant un sopar Franca Marinello,
la dona d’un pròsper empresari
venecià, queda completament fas-
cinat per la seva passió per Virgili i
Ciceró, i una mica sorprès per la
seva aparença: una dona rossa i
superficial que vesteix roba cara i
exhibeix un vistós lifting facial.
Pocs dies després, el responsable
local dels carabinieri fa una visita
a Brunetti. Vol obtenir informació
sobre la mort del propietari d’una
companyia de camions que, pel
que sembla, pot estar relacionada
amb el transport il·legal de residus
i amb l’ecomàfia. Les descobertes
del commisari demostren que l’en-
lluernadora Franca Marinello ha
mantingut contactes amb el princi-
pal sospitós.

Irène Némirovsky
El mestre d’ànimes
La Magrana

Dario Asfar, un metge jove i sense
ni cinc, accepta practicar un avor-
tament clandestí a una atractiva
nord-americana a fi de treure la
seva família de la misèria. És el
preludi de la transformació de
l’ambigu Dario en un metge molt
ric i amb molts secrets. Manipu-
lant amb una intuïció maquiavèlica
les noves teories psicoanalítiques,
esvedé el xarlatà de moda i es con-
verteix en indispensable mestre de
les ànimes embriagades pel virus
de l’ascensió social a la França
d’entreguerres. Amb El mestre d’à-
nimes, una novel·la publicada el
1939 en forma de fulletó a
Gringoire, Irène Némirovsky esbos-
sa el retrat d’un immigrant arribat
de l’Est amb el desig ardent de
triomfar.
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