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Helena Buffery
Shakespeare en català
Editorial Eumo

Lolita Bosch
Veus de la nova literatura catalana
Editorial Empúries

Veus és un antologia que reuneix textos
de quaranta-un autors que escriuen en
llengua catalana i vénen d’una tradició
comuna: la de Francesc Trabal, Caterina
Albert, Mercè Rodoreda o Llorenç
Villalonga. Però no està feta amb criteri
acadèmic o vocació canònica, sinó que
neix de la curiositat lectora de Lolita
Bosch i de la seva voluntat d’observar de
la vora una literatura que a vegades ens
sembla poc visible i sovint és rebuda, fins
i tot a casa nostra, amb estereotips litera-
ris sense fonament. Així que Veus és,
sobretot, una invitació a fer una immersió
insòlita i poc freqüent en la nova narrati-
va catalana. I és també el resultat d’un
procés de recerca independent, meticu-
lós, honest i molt gratificant. La possibi-
litat de descobrir una literatura amb
voluntat universal, arriscada i viva.

Xavier Carmaniu
Història amb pilotes
Editorial Meteora

Xavier Carmaniu, historiador i periodista,
ens brinda l'ocasió d'acostar-nos a les
biografies d'onze personatges les vides
dels quals han transcendit el món del
futbol i han entrat de ple en la Història
en majúscules, i no pas per motius espor-
tius sinó per poderoses raons humanes. 
Gràcies al llibre Història amb pilotes viat-
jarem de Palamós al Tibet, passant pel
Brasil, Anglaterra, França... i saltarem en
el temps fins a la Guerra dels Balcans, la
descolonització del continent africà,
l'URSS de la Guerra Freda, l'Alemanya de
Hitler, l'exili de l'Espanya republicana...
per arribar a l'any 1895 i comprovar que
les dones ja jugaven al futbol! Carmaniu
aconsegueix descriure de manera didàcti-
ca i atractiva cent anys de la història.

Marta Torres
Barcelona Metro a Metro Un viatge històric
Editorial AlRevés

Marta Torres ens demostra amb aquest
llibre que un dels llocs més interessants
de Barcelona és el metro, ja que cada
estació amaga un pessic d’història de la
ciutat. Per exemple, Horta era on es ren-
tava la roba de les famílies de classe alta
i l’estació de Fontana deu el seu nom a
una antiga finca de Gràcia que comptava
amb jardins i una bonica font. Barcelona
metro a metro no és només una guia. És
un llibre per ser viscut, per conèixer l’ori-
gen del nom de cada estació, per apro-
par-se a llocs d’interès des d’un punt de
vista inèdit. La guia fa que cada nom
d’estació destapi una plètora d’històries,
persones, episodis íntimament lligats
tots ells de maneres diferents a la vida
passada –i per tant, present– de la ciutat. 

Casimiro Torreiro
{Joaquín Oristrell} L’ofici en plural
Editorial Filmoteca de Catalunya

Oriol Illa
Independentisme català
Editorial Angle

Independentisme català explica minucio-
sament i sòlida com l’independentisme a
Catalunya és avui una alternativa versem-
blant que ha estat capaç d’integrar un
espectre prou plural de la societat catala-
na, com per sobrepassar el llindar de la
utopia per ser una proposta absolutament
realitzable. Aquesta obra aconsegueix,
amb perspectiva històrica, desgranar amb
precisió les dificultats que suposa crear
un estat propi avui, però també les opor-
tunitats i fortaleses de què gaudeix
Catalunya perquè esdevingui un nou estat
reconegut per la resta d’estats del món.
És una obra consistent, crítica i d’actua-
litat, que respon amb rigor i arguments al
viu debat de la independència de
Catalunya. Una obra sòlida que esdevé un
full de ruta per avançar en l’independen-
tisme català del segle XXI. 

És el mateix Shakespeare el que llegim
en anglès que el que llegim en català?
Fins a quin punt les traduccions d'un
autor tan cabdal marquen tendències en
els escriptors i els dramaturgs nacionals?
Quan es va començar a tenir Shakespeare
com a la figura més important de les
lletres i el teatre universals? Com és que
Catalunya és una de les cultures amb
més devoció per Shakespeare? En aquest
llibre, l’autora ens explica la història de la
traducció i la recepció de Shakespeare a
Catalunya, analitza el viatge de les obres
de l'autor des de la seva Anglaterra nadi-
ua cap al català i estudia la influència
que va exercir en la regeneració cultural
catalana del segle XIX i el seu paper en la
cultura catalana contemporània. 

Riccardo Petrella
Una nova narració del món
Editorial Tres i Quatre

El capitalisme i el sistema liberal tendei-
xen a convertir en mercaderia tot allò que
els envolta, fins i tot els béns comuns,
aquells que no són propietat de ningú
sinó que han de ser fruïts i respectats pel
conjunt de la humanitat. La privatització
de l’aigua o de l’aire (espais de control
d’aerolínies, etc.) és un element de
poder: qui controla l’aigua, com a bé
vital, controla la vida. L’or blau, per con-
trast amb l’or negre, és essencial per a la
subsistència dels éssers vivents. El seu
control i l’escassetat futura deguda a l’es-
calfament global i a la desertificació,
desencadenaran conflictes bèl·lics en un
futur no massa llunyà i gens optimista. La
idea global del llibre és que contra la
mercantilització i la privatització de la
vida, cal reivindicar la humanitat com a
figura jurídica.

Elizabeth Strout
Olive Kitteridge
Edicions de 1984

L’Olive Kitteridge, protagonista que dóna
nom a l’obra, és testimoni de la vida quo-
tidiana dels habitants d’un poble de la
costa est dels Estats Units. Mestra d’esco-
la jubilada, observa en la proximitat i en la
distància els canvis, petits i grans, els
tràngols dolorosos i les alegries més ínti-
mes que es produeixen dins seu i en els
seus veïns. La novel·la està estructurada
en capítols que són com històries inde-
pendents i el fil conductor és l’Olive, que
surt a cadascun d’ells amb més o menys
protagonisme. Strout basteix les històries
d’aquesta novel·la coral de fina irona, de
moments sorprenents i d’emoció intensa.
Pulitzer 2009 a la millor novel·la i més
recentment ha guanyat també el Premi
Llibreter 2010.

Breu biografia i repàs a la trajectòria pro-
fessional del guionista, productor, escrip-
tor i director barceloní Joaquín Oristrell, a
càrrec del professor i crític de cinema
Casimiro Torreiro. Dotat d'un peculiar
sentit de l'humor que no defuig la crítica
social i política, Oristrell és una de les
figures clau en el desenvolupament del
gènere de la comèdia amb títols com Los
abajo firmantes, Sin vergüenza, Novios o
Inconscients i un dels realitzadors de
televisió i cinema més prolífic i polifacè-
tic del país. El llibre inclou la filmografia
del director, bibliografia i hemerografia,
un índex onomàstic i un altre de títols.
Pertany a la col·lecció Cineastes que
publica la Filmoteca de Catalunya amb
l’Institut Català de les Indústries
Culturals dedicada a conèixer i difondre
l'obra de cineastes catalans.

Aparador Per 
Eva Serra




