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AA.DD.: Joan Fuster: relacions per-
sonals, relacions literàries, «Càtedra
Joan Fuster», 148 pàgs.

AA.DD.: Julián Pacheco. El exilio cul-
tural / L’exili cultural, 116 pàgs.

AA.DD.: Pierre Vilar. Història total,
història en construcció, «Història»,
364 pàgs.

AA.DD.: Quaderns d’Orientació
valencianista. Qüestions per al debat,
propostes per al canvi, 212 pàgs.

Batet Company, Carolina: L’aigua
conquerida. Hidraulisme feudal en
terres de conquesta. Alguns exemples
de la Catalunya nova i de Mallorca,
«Oberta», 129, 310 pàgs.

Billig, Michael: Nacionalisme banal,
«El món de les nacions», 12, en coedi-
ció amb Editorial Afers, 312 pàgs.

Casals Bergés, Quintí: Tots a l’escola?
El sistema educatiu liberal en la Lleida
del XIX, «Oberta», 133, 340 pàgs.

Davis, Mike: Los holocaustos de la
era victoriana tardía. El Niño, las ham-
brunas y la formación del Tercer
Mundo, «Història», 20, en coedició
amb Editorial Universidad de
Granada, 448 pàgs.

De Borja Moll, Francesc: Gramàtica
històrica catalana, «Biblioteca
Lingüística Catalana», 31, 436 pàgs.

De la Calle, Romà: El ojo y la memo-
ria. Materiales para una historia del
arte valenciano contemporáneo,
«Oberta», 132, 340 pàgs.

Feliu, Gaspar i Carles Sudrià:
Introducció a la història econòmica
mundial (2a ed.), «Educació. Mate-
rials», 87, 532 pàgs.

Gomis, Ramon: La fi de la diabetes?
Cèl·lules mare, l’esperança de la bio-
medicina, «Sense Fronteres», 21, en
coedició amb Edicions Bromera i la
Càtedra de divulgació de la Ciència
de la Universitat de València, 120
pàgs.

Jimena Quesada, Luis: Dret de la
Unió Europea, «Educació. Materials»,
92, 416 pàgs.

La Roca Cervignon, Francesc:
Estadística aplicada a les ciències
socials, «Educació. Materials«», 89,
232 pàgs.

Martín Casares, Aurelia:
Antropología del género. Culturas,
mitos y estereotipos sexuales,
«Feminismos», 89, 350 pàgs.

Navarro Fajardo, Juan Carlos:
Bóvedas de la arquitectura gótica
valenciana. Traza y montea, 244 pàgs.

Núñez Puente, Carolina: Feminism
and dialogics: Charlotte Perkins,
Meridel Le Sueur, Mikhail M. Bakhtin,
«Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-
americans», 42, 212 pàgs.

Páramo Ortega, Raúl: El psicoanáli-
sis y lo social. Ensayos transversales,
«Oberta», 128, 346 pàgs.

Redondo, Jordi: Introducció a la reli-
gió i la mitologia gregues, 248 pàgs.

Sirera, Josep Lluís i Rodolf Sirera: El
dia que Bertolt Brech va morir a
Finlàndia, Col. «Colección Teatre Siglo
XXI», «Serie Textos», 6, 88 pàgs.

Terol i Reig, Vicent (ed): Índex gene-
ral de consells i actes de l’Arxiu
Històric de la ciutat de Xàtiva (1500-
1549), «Fonts històriques valencia-
nes», 25, 390 pàgs.

Toubert, Pierre: Europa en su primer
crecimiento. De Carlomagno al año
mil, en coedició amb l’Editorial de la
Universidad de Granada, 420 pàgs. 

Van de Wetering, Ernst: Rembrandt.
El treball del pintor, 340 pàgs.

REVISTES

L’Espill, 23: «L’assalt al territori»,
192 pàgs.

Mètode, 51: «Grossos i prims. Els
problemes de l’alimentació», 144 pàgs.

IndesinenterEncapçalat —signe d’una intenció níti-
da i coherent— amb el títol d’un dels
més coneguts poemes civils de l’escrip-
tor, ha aparegut fa poc el número pri-
mer de l’Anuari Espriu, Indesinenter
(http://www.indesinenter.cat), publi-
cat pel Centre de Documentació i
Estudi Salvador Espriu (http://www.
doc6.es/espriu/) i l’editorial Punctum,
en una edició sòbria i ben dissenyada,
que ben probablement —just per la
sobrietat, però també per la cura en la
selecció dels textos i per l’apreciable
esmena amb què són presentats al lec-
tor— hauria plagut al gran escriptor. En
un full a banda, hi ha el facsímil del
manuscrit del poema titular, datat a
«Lavínia» el 21 de gener de 1967 i
dedicat a Jordi Rubió, símbol per tants
motius, en aquell temps, de la voluntant
de resistència cultural i lingüística dels
Països Catalans, enfront de la barbàrie
repressiva del règim franquista, que

tenia llavors, com a encarregat suprem
de l’exercici censorial Manuel Fraga
Iribarne.

El contigut del quadern és veritable-
ment esplèndid. S’obre amb una entre-
vista amb Raimon, en què el cantant
recala en les seues vinculacions amb
la poètica espriuana, que tant ha con-
tribuït a difondre. Hi ha, a continuació,
un bloc d’estudis, de Josep M.
Balaguer («Espriu, 'homenot' de Josep
Pla»), Rosa Delor («Salvador Espriu vist
per Joan Fuster») i Jordi Cerdà
Subirachs («La mirada incondicional

de Maria Aurèlia Capmany»), en què
s’analitzen les visions i les relacions
que cadascun dels autors relacionats
va tenir amb l’obra del poeta de
Sinera i amb el mateix autor. En una
secció de materials se’ns ofereix l’estu-
di de Gabriela Gavagnin i Víctor
Martínez-Gil «'Que difícil és endreçar
les velles coses': postil·les a Laia
d’Andreu Rossinyol i Salvador Espriu».
Un apartat de ressenyes, amb treballs
d’Olívia Gassol i Susanna Rafart clou
el recull. Amb això s’enceta, d’una
manera ben eficient, una nova via del
treball del Centre, complint el propòsit
de continuar, amb una periodicitat esti-
mulant, la ja ben consolidada línia de
recerques entorn d’un dels màxims
escriptors catalans del segle passat i,
sens dubte, de tota la història de la
nostra literatura.

Francesc Pérez i Moragón


