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Pere Casaldàliga
Una vida enmig del poble
Edicions 62

Jordi Llavina
Londres nevat
Ara Llibres

Sis contes d'hivern. Sis fragments de
vida que no es tornaran a repetir. Sis
històries morals. Una nit en què està a
punt de nevar, una dona espera la seva
filla petita que no acaba d'arribar mai. El
periple londinenc d'un escriptor a qui
han encarregat una missió compromesa i
que acabarà realitzant-ne una altra de
ben diferent. Un professor enigmàtic
torna, gairebé dues dècades més tard,
quan ja ningú no pensava en ell... Jordi
Llavina ens ofereix un llibre en què els
personatges s'enfronten amb el seu pas-
sat ple de fantasmes. Sis relats impreg-
nats de sensibilitat, fruit d'una mirada
lírica a la dinàmica condició humana,
que confirmen la singularitat de la pro-
posta narrativa de l'autor.

Ramon Esquerra
Shakespeare a Catalunya
L’Albí

Amb motiu del centenari del naixement
de Ramon Esquerra, l'editorial posa de
nou a les mans del lector un altre dels
seus textos fonamentals, Shakespeare a
Catalunya, que va aparèixer per primera
i única vegada l'any 1937. Con-
juntament amb Lectures europees, és
una obra d'un dels crítics que encarna
com pocs la modernitat i l'esperit cos-
mopolita dels anys trenta. Aquest llibre
és "una història dels anys trenta”, és
"una història de l'evolució del concepte
shakespearià a través de les diverses
èpoques de la història literària de
Catalunya, des de la Renaixença". Com
remarca Josep M. Fulquet, en el pròleg,
permet "conèixer la deriva entre nosal-
tres del més gran dramaturg".

A. Muñoz/J. Catà
La traïció anglesa
Llibres de lÍndex

La traïció anglesa. Comerç colonial i
destrucció de la sobirania catalana
(1706-1715) mostra el preu de l'aban-
donament de Catalunya pels anglesos i
la importància de la diplomàcia de Felip
V per aconseguir fer un tomb en la difí-
cil situació política en què es trobava el
1709. Planteja que la política espanyola
no va anar sempre a remolc de la de
Lluís XIV, sinó que va gaudir d'un cert
marge d'independència. Bergheyck fou
la peça fonamental en aquest canvi de
rumb en el moment en què va proposar
oferir als enemics anglesos i holandesos
millors avantatges comercials que als
aliats francesos; i va aconsellar al Borbó
no consentir que el rei francès negociés
en nom seu.

Joan F. Mira i Casterà
Vida final dels moriscos valencians
Bromera

Les etapes de conquesta i ocupació del
nou Regne de València poden ser consi-
derades també fases d'una expulsió par-
cial i d'un arraconament progressiu de la
població musulmana.

Posteriorment, algunes revoltes dels
moriscos, considerades actes de traïció,
foren aprofitades per anul·lar molts dels
tractats de rendició, per ocupar noves
terres i llocs. El 1609 es va promulgar el
decret d'expulsió massiva de la població
d'origen musulmà, convertida a la força
durant la guerra de les Germanies.
Aquesta ordre significava exiliar violenta-
ment, i de colp, una tercera part dels
habitants del Regne de València. En cap
altre territori tindria un efecte tan extens
i profund.

Isabel de Villalonga
Barcelona sense presses
Ajuntament de Barcelona

Barcelona sense presses proposa un viat-
ge relaxat per la ciutat a través de 23 iti-
neraris que aposten per una manera dife-
rent de relacionar-se amb l'espai i el
temps urbans. 

Rutes curosament guiades que són
un homenatge a la lentitud de les place-
tes tranquil·les, als parcs lliures de conta-
minació atmosfèrica i acústica, als cafès
de barri on es pot conversar a gust, als
nuclis de vianants que conserven el sabor
dels antics pobles, a la cultura local i a
tots aquells racons plàcids que us perme-
tran gaudir amb calma d'una ciutat nova
i omplir de vida les hores mortes. 

L'autora és una amant de la ciutat de
Barcelona i no ho pot negar. Queda palès
al llibre.

Núria Esponellà
Rere els murs
Columna

Segona meitat del segle XII. Fustigat per
la tramuntana, el monestir de Sant Pere
de Rodes s'alça imponent sobre els penya-
segats del Cap de Creus. Dins dels seus
murs, hi viu la comunitat de benedictins
que, entre d'altres, acull en Sebastià, l'ad-
ministrador de l'hospital de pelegrins, i en
Blai, un noi orfe que, en descobrir l'amor,
sentirà una necessitat irrefrenable de con-
querir la seva llibertat...

La novela Rere els murs descriu uns
temps convulsos on l'abat Be-renguer, un
home sever i autoritari, haurà de defensar
les propietats i els privilegis del monestir
davant les pretensions inabarcables del
comte d'Empúries i el vescomte de Pe-
ralada, enfrontats per lluites de poder i
interessos polítics.

Des del 1971 i fins al 2005, Pere
Casaldàliga ha estat bisbe a l'Estat de
Mato Grosso (Brasil). En aquest extens
territori, Casaldàliga ha dut a terme una
extraordinària tasca religiosa, educati-
va, social i política. L'exemple de com-
promís radical cristià que ha donat, la
lluita que ha sostingut a favor dels
pobres i les comunitats indígenes, o la
manera com s'ha posicionat a favor dels
pobles oprimits de l'Amèrica Llatina,
han tingut un gran ressò gràcies a la fer-
mesa de les seves conviccions. El prin-
cipal testimoni de les seves vivències
són els seus diaris personals, que en
aquesta edició es presenten complets,
on es manifesta la seva integritat i
coherència vital i ideològica.

Josep Maria Espinàs
I la festa segueix
La Campana

“El temps van passant, però la festa
segueix”. Amb aquesta afirmació vital
acaba Josep M. Espinàs el pròleg d'a-
quest llibre. En l'obra literària d'Espinàs
hi ha una línia “memorialista” al llarg de
la qual parla de les seves experiències
personals i del món que les envolta. S'hi
inclouen sens dubte El nen de la plaça
Ballot, El teu nom és Olga i Inventari de
jubilacions, publicat quan l'escriptor va
fer 65 anys i del qual Joan F. Mira va dir:
“Me l'he llegit i rellegit, i he intentat acla-
rir per què aquest llibre em fa pensar
tant”. Ara, l'autoretrat es consolida amb I
la festa segueix. Amb 82 anys publica un
text ple d'observacions i reflexions sobre
els fets de la vida -la de la societat i la
seva- exposades amb precisió.

Esteve Brachs




