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dos llibres narren la vida de vicente ferrer, català de l’any 2008

de missioner rebel a pioner 
del desenvolupament global

S
i hi ha un adjectiu que des-
criu perfectament la vi-
da de Vicente Ferrer és in-
tensa. La revolució silenciosa 

(Ediciones Primera Plana) narra la 
història de l’home que ha canviat la 
vida de més de dos milions de perso-
nes a Anantapur, una de les regions 
més pobres de l’Índia, amb una hu-
militat extraordinària. El periodis-
ta Alberto Oliveras resumeix en 253 

pàgines la histò-
ria de l’octoge-
nari filantrop 
recentment es-
collit Català de 
l’Any. Des de la 
seva infància 
jugant pels car-
rers del casc an-
tic de Barcelona 
(l’obra ofereix 
suggerents pin-
zellades costu-
mistes sobre la 
capital catala-
na de principis 
dels anys 30), 
fins a la seva 
vasta obra hu-
manitària, que 
l’ha convertit 
en un mite. 
  Oliveras va 
començar a en-
gendrar La re-
volució silencio-
sa l’octubre del 
1999, quan va 
viatjar fins a 
Anantapur de-
cidit a confes-
sar Ferrer, que, 

malgrat haver estat sempre reticent 
a parlar sobre la seva vida –la seva 
màxima sempre ha estat la de par-
lar poc i escoltar molt–, es va mos-
trar il·lusionat  de compartir les se-
ves experiències amb el periodista. 
EL PERIÓDICO edita ara aquesta bi-
ografia en una edició especial que 
es pot adquirir als quioscos fins diu-
menge, dia 26.
 A més d’explicar amb detall 
l’obra –que molts qualifiquen de 
miraculosa– de Ferrer a Anantapur, 
el llibre també narra la vida del fi-
lantrop abans de viatjar a l’Índia, se-
gurament els capítols més descone-
guts de la seva història, que ajuden 
a entendre la construcció del mis-
sioner revolucionari que ha acabat 

convertint-se en el pioner del desen-
volupament global.
 Oliveras relata, per exemple, 
com un joveníssim Ferrer decideix 
ingressar al POUM, i com no gaire 
més tard és cridat a files en la 60a Di-
visió amb tan sols 16 anys; i d’aques-
ta manera es va convertir en reclu-
ta de la Quinta del Biberó. Va ser 
precisament a la batalla de l’Ebre 
on Ferrer va sentir la crida de Déu. 
 La revolució silenciosa també in-
clou imatges històriques de la vida 
de Ferrer. Des d’una fotografia de la 
seva mare, Teresa Moncho, una do-
na valenta com ho seria més tard el 
seu fill que no va dubtar a viatjar a 
Barcelona el dia de l’entrada de les 

tropes franquistes per preguntar a 
una vident pel seu fill, fins a escenes 
quotidianes de la seva vida amb  els 
pagesos.
  Anna Ferrer, dona del cooperant 
i l’altre gran puntal de la seva Fun-
dació, acaba de publicar el llibre Un 
pacto de amor. Mi vida junto a Vicen-
te Ferrer (Espasa), amb pròleg de la 
infanta Cristina de Borbó. La com-
panya –en tots els sentits– del filan-
trop comença el seu llibre fent-se la 
pregunta de si va ser la providència 
la que la va conduir fins a Vicente 
Ferrer i la seva tasca a favor dels po-
bres, qüestió a la qual respon amb 
un entusiasta i decidit «¡i  tant que 
sí! HELENA LÓPEZ

LA 
rEvoLuciÓ 
siLENciosA
Alberto oliveras
 5,95 € amb 
EL PEriÓDico

33 Una de les imatges de Ferrer a l’Índia de La revolució silenciosa.

FUNDACIÓ VICENTE FERRER

uN PAcTo  
DE AMor
Anna Ferrer
Espasa. 19,90 €

EL HoMBrE siN cABEZA
sergio González rodríguez
Anagrama. 14,50 € 

Les decapitacions que realitzen 
els sicaris del tràfic de drogues a 
Mèxic o els fonamentalistes islà-
mics són les atrocitats que repre-
senten el clímax de la violència al 
món d’avui. Aquesta crònica pe-
riodística analitza aquest feno-
men criminal i bàrbar i aporta 
fins i tot el testimoni d’un talla-
dor de caps. 

EcoLoGÍA PArA 
No EcoLoGisTAs
José Luis Gallego
Ariel. 14,90 € 

Com estalviar aigua i electrici-
tat a casa, què ha d’anar al con-
tenidor groc i què no ha d’anar al 
blau, idees per usar el transport 
de forma més racional... Un pràc-
tic i senzill manual del divulga-
dor José Luis Gallego, amb uns  
trucs que demostren els benefi-
cis de l’ecologia.

Los NuEvos cHArLATANEs
Damian Thompson
crítica. 18,50 € 

Gràcies especialment a internet 
milions de persones creuen que la 
CIA va inventar la sida, que Jesús i 
Maria Magdalena van engendrar 
una dinastia o que l’espionatge 
britànic va matar Lady Di. Da-
mian Thompson alerta del perill 
de donar crèdit a «les tonteries 
dels nous xarlatans que alimen-
ten el nacionalisme i el racisme.

uN LLoro PEr AL vicAri
Gerald Durrell 
viena. 16,90 € 

Gerald Durrell (1925 - 1995) acla-
reix a la introducció que les vuit 
històries recollides a Un lloro per al 
vicari (era una au que només deia 
paraulotes) són reals, algunes vis-
cudes i d’altres explicades. Els re-
lats més curiosos que ha recopi-
lat en els seus viatges pel món, ex-
plicats amb passió de naturalista 
i un afinat humor anglès.

DiccioNAri DE LA  
LLENGuA cATALANA. DiEc
Diversos autors
institut d’Estudis catalans -  
Edicions 62. 39,95 € 

Ja és possible consultar l’obra de 
referència normativa més impor-
tant i completa de la llengua ca-
talana en un format manejable. 
En dos volums de tapa tova pre-
sentats en un estoig, aquesta edi-
ció del DIEC està actualitzada, am-
pliada i revisada.

DiccioNAri DEL cATALÀ 
coL·LoQuiAL. DuBTEs  
DAvANT DEL MicròFoN
Jaume salvanyà
Enciclopèdia catalana. 16 € 

Fer servir ruc, tros d’ase o gamarús 
en lloc de gilipolles és només una 
de les 2.400 propostes recollides 
en aquesta obra de consulta basa-
da en la feina dels locutors de les 
ràdios del Grup Flaix. Per a pro-
fessionals de l’audiovisual i aca-
dèmics i també per a curiosos. 

PiLoTos, cAiMANEs Y oTrAs 
AvENTurAs EXTrAorDiNAriAs
Jacinto Antón
rBA. 21 € 

Taurons, aviadors, cocodrils, nazis, 
submarins, hússars, pellroges, explo-
radors, mòmies i fins i tot un petó d’Angelina Jolie. Tot 
això i molt més entra en aquesta recopilació de 84 crò-
niques literarioperiodístiques de Jacinto Antón, algú 
que sap com atrapar el lector. Textos que desprenen 
humor, romanticisme i una miqueta de melancolia i 
que descobreixen alguns dels personatges fetitxe de 
l’autor, com Lawrence d’Aràbia. 

EL FAcTor HuMÀ 
EL FAcTor HuMANo
John carlin
La campana / seix Barral. 20 / 19 € 

Beneït per la crítica i el públic, aquest re-
portatge del periodista John Carlin rela-
ta com gràcies a la seva capacitat de seducció política i 
humana, Nelson Mandela, un any després d’arribar a 
la presidència sud-africana, va aconseguir unir blancs i 
negres en la final del Mundial de rugbi del 1995, que va 
jugar l’equip nacional contra Nova Zelanda. Sud-àfrica 
va aconseguir una èpica victòria a l’últim minut que va 
unir tot el país al marge del color de la pell.

EL HAMBrE QuE viENE
Paul roberts
Ediciones B. 20 € 

Al món hi ha «gairebé tants obe-
sos, diabètics i candidats a l’infart 
com desnodrits», adverteix el pe-
riodista nord-americà Paul Ro-
berts, especialitzat en la interre-
lació entre economia i medi am-
bient. El seu detallat estudi del 
sector alimentari global busca 
l’origen dels desequilibris i pro-
posa solucions. 

Por QuÉ crEEMos 
EN cosAs rArAs
Michael shermer
Alba. 26 € 

Entrar en el món de visionaris o 
fonamentalistes religiosos és el 
que fa aquest doctor en Història 
de la Ciència per desmuntar tesis 
com les abduccions extraterres-
tres o la negació de l’Holocaust. 
Tot un clàssic de la divulgació 
científica, publicat originalment 
el 1997. 

MusicoFÍLiA / MusicoFiLiA
oliver sacks
La Magrana / Anagrama. 22  / 21 € 

L’autor de Despertares, metge i 
professor de Neurologia i Psi-
quiatria, investiga el poder cu-
ratiu de la música i el lloc que 
aquesta ocupa en el cervell.  
Amb una sensibilitat de melò-
man, Sacks resol patologies i ex-
posa casos clínics relacionats 
amb la síndrome de Williams, 
l’amúsia o la fixació per l’iPod.

DEscENs AL cAos 
DEscENso AL cAos
Ahmed rashid
Empúries / Península. 29,90 € 

Després del seu lúcid Els tali-
bans, el periodista d’investigació 
i analista de política internacio-
nal Ahmed Rashid se centra ara 
en una regió en què pot gestar-
se el pròxim conflicte mundial  
–el Pakistan, l’Afganistan i l’Àsia 
Central– i exposa els errors del 
Govern de Bush a la zona. 

EL GrAN cALENTAMiENTo
Brian Fagan
Gedisa. 19,50 € 

La sequera és «un elefant silen-
ciós que deambula per casa nos-
tra», alerta el reconegut antro-
pòleg autor d’El largo verano i La 
pequeña edad de hielo. Brian Fagan 
es remunta a 1.000 anys enrere 
per estudiar els efectes del can-
vi climàtic en la història i poder 
així predir el que ens pot deparar 
l’escalfament global. 

EL LiBro DEL  
coNociMiENTo
Diversos autors
Blume. 29,90 € 

En format d’enciclopèdia visual 
il·lustrada, aquest macrovolum 
ofereix una visió global de les 
idees més importants de la 
humanitat reunides en diverses 
temàtiques –l ’univers ,  les 
ciències, la societat, la filosofia, 
les arts...–, en un recorregut des 
de l’origen del planeta fins avui.  
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rumbO a la glOria
Woody guthrie
global rythm. 25 € 

El cantant Woody Guthrie va 
deixar per escrit, als 31 anys, les 
memòries dels seus anys de vaga-
bundeig, des que als 16 va deixar 
la polsegosa i arruïnada Oklaho-
ma. Els records de l’autor de This 
land is your land són un fresc dels 
Estats Units de la Gran Depres-
sió, de les cues davant dels men-
jadors socials i els vagabunds 
amagats com polissons als va-
gons de bestiar.

sObrevivir a un gran 
amOr, seis veCes
luis racionero
rba. 19,50 € 

Luis Racionero extreu de les se-
ves sis relacions estables de pare-
lla i els seus respectius finals «una 
teoria general del comportament 
femení». L’escriptor narra la seva 
vida amb sis «meravelloses i temi-
bles senyores» a les quals tan sols 
identifica com a A, B, C, D, E i F, 
per mirar d’ajudar «altres passe-
rells» com ell. Finalment diu que 
va vendre la seva masia per no te-
nir la temptació de recaure-hi. 

COrresPOnDenCia  
COn el eXiliO
Camilo José Cela
Destino.30 € 

Al Camilo José Cela censor i envi-
at cultural del franquisme a Lla-
tinoamèrica el va succeir el que, 
des dels Papeles de Son Armadans,   
es cartejava amb els intel·lectuals 
de l’exili republicà per invitar-los 
a publicar a Espanya i convèncer-
los que s’acomodessin a les res-
triccions i les retallades que pa-
tien els seus textos. Cela manté 
un intercanvi epistolar amb Zam-
brano, Alberti, Américo Castro, 
Guillén, Cernuda, León Felipe, 
Ayala, Altolaguirre...

Diari / DiariO
Hélène berr
empúries / anagrama. 18 € 

Hélène Berr tenia 21 anys quan les lleis 
antijueves del règim col·laboracionista 
de Vichy la van convertir en una pària i 
va començar a escriure el seu diari. Tres anys després 
moria al camp de concentració de Bergen-Belsen. El 
seu testimoni, que revela una escriptora en potència, 
no va sortir a la llum pública fins fa un any.

TesTigO De raza. un negrO  
en la alemania nazi
Hans J. massaquoi
Papel de liar. 21 € 

Redactor en cap de la revista negra dels 
EUA Ebony (càrrec que el va portar a alter-
nar amb Luther King, Muhammad Ali, Diana Ross...), 
Hans J. Massaquoi  té un passat delirant. Fill d’un diplo-
màtic liberià, va sobreviure tota la segona guerra mun-
dial com un negre clandestí a l’Alemanya nazi.

el buiTre en el TÍber
arturo san agustín
Península. 17,90 € 

Els europeus no saben que el vol-
tor que els sobrevola va per ells, 
perquè, o ja estan morts, o els fal-
ta poc. San Agustín es bat contra 
el que és políticament correcte 
per parlar de la immigració, de 
l’islam que ha arribat i el catoli-
cisme que no se n’hauria d’haver 
anat, l’Estat de benestar que a Es-
panya pot acabar abans d’haver 
nascut del tot i les pors d’una clas-
se mitjana amenaçada.

rubianes 100 %
David escamilla
Planeta. 15,50 € 

Les converses que va mantenir el 
1999 amb Pepe Rubianes, mort 
recentment, han servit al perio-
dista i escriptor David Escamilla 
per homenatjar l’entranyable ac-
tor en aquest volum que repassa 
la seva vida i la seva obra i que re-
uneix veus d’amics de la comèdia 
com Toni Soler, Andreu Buena-
fuente, Serrat i Raimon. La guin-
da, un peculiar diccionari cons-
truït a partir de les paraules crea-
des pel mateix còmic. 

lOs añOs 50. una HisTOria 
senTimenTal De CuanDO 
esPaña era DiFerenTe
Juan soto viñolo
la esfera de los libros. 23 € 

El crític taurí (i durant anys 
guionista del consultori d’Elena 
Francis) Juan Soto Viñolo recor-
da les cançons que sonaven a la 
ràdio els anys 50, les precarie-
tats de la dieta de postguerra, 
els mites del futbol i del toreig, 
tot el que era pecat, les locomo-
tores de vapor i els primers sis-
cents, el racionament, les res-
triccions i la censura. Molta ma-
tèria per al record i més aviat 
poca per a la nostàlgia.

la visió perifèrica de les dues legislatures d’aznar

el congrés segons labordeta 

H
i ha sempre en Labordeta un immoderat 
orgull maño. I aquest sentiment de granit 
també es desplega en aquestes memòries 
de la seva vida parlamentària com a dipu-

tat per la Chunta Aragonesista durant les dues legis-
latures de José María Aznar. A la primera meitat del 
llibre, el cantautor utilitza el recurs de l’àlter ego. El 
beduí del títol és el seu jo rústic, provincià, deutor de 
la seva àvia monegrina, «la tia Josefa de La Almolda, 
quincallera d’ofici», que s’hauria quedat estupefac-
ta –com li va passar a ell al principi d’ocupar l’escó– 
davant el joc parlamentari. La segona part, en canvi, 
és més una entranyable acta notarial de fets i de com-
panys de viatge.
 Aquestes memòries tenen moments cabdals 
com l’escena en què el cantautor engega «a la mer-
da»  una colla de maleducats del PP. Ell volia conèi-
xer els plans del Govern sobre l’autovia Saragossa-
Terol i aquells individus no paraven d’increpar-lo 
des de la bancada amb frases com: «Canta, cantautor 
de las narices...». El catàrtic exabrupte ha entrat en la 
història del Congrés (i a Youtube). Memorias de un be-
duino no és només un llibre per a curiosos de les in-
terioritats de la política espanyola. També està in-
dicat per als interessats en la condició humana, ja 
que el Congrés, segons el saragossà, «n’és una ver-
sió en miniatura». nÚria navarrO

memOrias 
De un 
beDuinO 
en el 
COngresO 
De lOs 
DiPuTaDOs
José antonio 
labordeta
ediciones b. 20 €

33José Antonio Labordeta.
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lOrCa Y el munDO gaY
ian gibson
Planeta. 21,50 € 

Malgrat que revela algunes histò-
ries d’amor adolescent amb una 
joveneta de bona família, Gibson 
destaca el pes de l’homoerotisme 
en la vida –li deien Federica a 
l’institut, la seva condició va ser 
el gran obstacle en la seva rela-
ció amb Luis Buñuel–, en l’obra i 
en la mort del poeta granadí. Se-
gons l’hispanista irlandès, Gar-
cía Lorca va ser assassinat l’any 
1936 tant o més per gai que per 
republicà. 

amb vOsTès... JOan Pera
Joan Pera 
ara llibres. 16,95 € 

Joan Pera explica la seva vida 
com millor sap fer-ho, en forma 
de monòleg humorístic. I per des-
comptat parla de dos noms inse-
parablement units a ell. La seva 
parella d’escenari Paco Morán i 
l’actor i director nord-americà 
Woody Allen, a qui ha donat veu 
en els doblatges a Espanya. El mi-
llor del llibre, la narració de la 
trobada, en part veritat en part 
imaginada, entre Pera i Allen a 
Barcelona.

CauTiva en arabia
Cristina morató
Plaza & Janés. 19,90 € 

La vida de l’aventurera bascofrancesa 
Marga d’Andurain sembla una novel·la, 
però no ho és. Es va fer passar per mar-
quesa, va espiar per als britànics mentre regentava un 
hotel a Síria, es va convertir a l’islam i es va casar amb 
un nòmada per poder entrar a la Meca, va estar tanca-
da en un hotel i a la presó de Jidda i va acabar traficant 
amb opi durant l’ocupació nazi.

lOs PÁJarOs De la Tele
Ferran monegal
ediciones b. 19 € 

Ferran Monegal té un canari que es diu 
Papitu, però encara hi ha més ocells a 
dins  de la gàbia de la TV que a fora. Mone-
gal, exercint d’ornitòleg, ens en parla en una guia que 
converteix Albert Castillón en un macabre capsigrany, 
Alfredo Urdaci en un xoriguer d’ungles negres, Risto 
Mejide en un microraptor gallodàctil i Jorge Javier Váz-
quez en un ocell verí. I n’hi ha més.

Juan belmOnTe,  
maTaDOr De TOrOs
manuel Chaves nogales
libros del asteroide. 17,95 € 

Asteroide recupera títol per títol la fi-
gura de Chaves Nogales, mestre del pe-
riodisme espanyol que va quedar esborrat de la me-
mòria pel seu exili i mort prematura a Londres. Publi-
cada inicialment per entregues, la seva biografia del 
torero Juan Belmonte és una obra mestra del gènere. 

viDas Y muerTes De 
luis marTÍn- sanTOs
José lázaro 
Tusquets. 25 € 

La primera biografia de l’autor de Tiem-
po de silencio va aconseguir tots els honors 
amb el 21è premi Comillas. L’única novel·la acabada de 
Luis Martín-Santos va revolucionar la narrativa espa- 
nyola el 1962 però la seva vida íntima, política i profes-
sional tenia fins ara buits clamorosos. 
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DUES INTRODUCCIONS a la CRISI ECONòmICa SOlVENTS I aSSEQUIBlES

Per què va esclatar la bombolla 
i com evitar que es repeteixi

D
e metàfores o faules més 
o menys oportunes no en 
falten. Mai un concepte 
tan eteri com la paraula 

crisi ha tingut tantes maneres d’ex-
plicar-se amb prou feines en un any 
i mig. Aquests dies coincideixen dos 
nous treballs, amb firma de perso-

n e s  m é s  s o l -
vents que molts 
dels autors de 
promptuaris de 
poca utilitat.
  Anton Gasol 
recorre a la ter-
cera llei de New-
ton, la de l’efec-
te pèndol, el pas 
de l’eufòria a la 
depressió en el 
món de les fi-
nances, per des-
criure amb la 
solidesa de qui 
està habituat a 
moure’s entre 
balanços el que 
ha passat des de 
l’estiu del 2007. 
Amb xifres ac-
tualitzades, ben 
escollides i ex-
plicades, la pri-
mera part del 
llibre de Gasol 
aporta una visió 
molt comple-
ta dels paràme-
tres en què s’ha 
mogut el món 
financer, amb 
especial èmfasi 

en els errors comesos i ocultats du-
rant una dècada. 
 Joan Majó parteix de la perple-
xitat que li ha suscitat una crisi tan 
profunda i tan poc advertida fins 
que va esclatar. Amb una vocació di-

vulgativa, i sovint obertament peda-
gògica, Majó fa una descripció molt 
accessible del que ha passat des que 
va esclatar la bombolla financera-
immobiliària. La seva intenció no 
és tant demanar escarment com ad-
vertir que és hora de proposar solu-

cions per evitar que es pugui tornar 
a repetir.
 Tenen un especial interès les se-
ves propostes sobre com «reindustri-
alitzar» el país i la importància que 
en el futur tindrà l’energia.
JOSEP MARIA URETA

LA LLEI DEL 
PÈNDOL
Anton Gasol
Columna. 20 €

33 Pisos en construcció paralitzats a Barcelona.

DANNY CAMINAL

NO M’hO 
CREC. RECEP-
TES PER COM-
PRENDRE EL 
MóN qUE ENS 
ESPERA
Joan Majó 
La Magrana. 15 €

LA CRISIS NINJA
Leopoldo Abadía 
Espasa. 17,90 € 

El número u en les llistes de ven-
des de no-ficció és Leopoldo Aba-
día, el professor jubilat del IESE 
que ha convertit en un conte ele-
mental i més o menys intel·ligible 
l’inici de la crisi financera, quan 
les hipoteques subprime i la titu-
lació eren misteris llunyans. Que 
s’hagi convertit en un personat-
ge mediàtic és la millor demos-
tració de com estem de desorien-
tats. Quan el va escriure, els nin-
jes eren els hipotecats sense feina 
dels EUA. Avui ho som nosaltres o 
el nostre veí.

CóMO SUPERAR LA CRISIS
José Luis Calvo, Silvia Gamo i José 
Antonio Martínez
Ediciones B. 12,65 € 

Dos professors d’Economia i una 
periodista ofereixen una sèrie de 
propostes pràctiques per encarar 
la crisi en diverses situacions –si 
ets un malgastador, si estàs hipo-
tecat, si ets autònom, si ets pen-
sionista–, recursos online útils, 
un glossari de termes econòmics 
i, finalment, un decàleg de su-
pervivència per poder superar 
(l’elecció del terme desprèn op-
timisme) la situació amb instru-
ments com el realisme, l’esforç i 
la creativitat. 

UN PLANETA DE GORDOS  
y hAMBRIENTOS
Luis de Sebastián
Ariel. 18,50 € 

Mig planeta es preocupa per la 
crisi i l’altre mig hi viu perma-
nentment. Mig planeta pateix de 
sobrepès i l’altre mig es mor de 
fam. Perquè els problemes glo-
bals no són només les angoixes 
que afecten de les nacions desen-
volupades, Luis de Sebastián dis-
secciona la indústria alimentà-
ria mundial. El sistema econòmic 
global distribueix els nutrients 
d’una manera tan poc equilibra-
da i equitativa com reparteix la 
riquesa. 

CRACK PLANETARIO
Giulio Sapelli
Gedisa. 10,90

Un altre enfocament sobre els 
problemes que ens estan afec-
tant: Giulio Sapelli posa l’èmfa-
si més en les persones que en el 
sistema: en la irresponsabilitat 
dels gestors, la falta de control 
dels reguladors financers i els er-
rors d’una economia basada en el 
risc especulatiu. Des d’un enfo-
cament que el prologuista, Juan 
Tugores, enquadra dins del «libe-
ralisme progressista», aposta per 
l’ètica com a guia per controlar 
els excessos i posar l’economia al 
servei de les persones.

PEqUEñO TRATADO DEL 
DECRECIMIENTO SERENO
Serge Latouche
Icaria. 10 € 

¿I si la pregunta no fos quan vin-
drà la recuperació sinó si real-
ment arribarà? Serge Latouche, 
professor d’Economia, creu que 
la crisi no és cíclica sinó la nostra 
entrada en el «territori del decrei-
xement». Seria el final definitiu 
d’un sistema econòmic insoste-
nible ecològicament que potser 
no acabarà de manera catastrò-
fica si ens sabem adaptar a una 
nova forma de vida que repre-
senti consumir menys i produir 
menys.

EL CRASh DEL 2010
Santiago Niño 
Los Libros del Lince. 21 € 

Tot pot anar millor, més tard o 
més d’hora. O la crisi pot conver-
tir-se en un període d’austeritat 
permanent. O pot venir el desas-
tre que acabi amb el capitalis-
me actual com pronostica el ca-
tedràtic Santiago Niño. Segons 
ell, només estem vivint la precri-
si. La de veritat esclatarà el 2010, 
no s’acabarà fins l’any 2015 (i a 
Espanya, fins al 2018) i en la se-
va fase final desembocarà en un 
nou sistema d’economia regula-
da adaptada a l’escassetat i a un 
atur massiu. Uf.

GIANT SIZE
Andy Warhol
Phaidon. 39,95 € 

Més de 2.000 imatges componen 
aquesta detallada biografia vi-
sual de gran format del patriar-
ca de l’art pop, en què no falten 
documents rars i inèdits, des de 
les seves notes escolars, fins a les 
fotografies amb la jet set novaior-
quesa, sense oblidar les seves ca-
rismàtiques i molt imitades crea-
cions artístiques.

L’ART DE LA VIDA  
EL ARTE DE LA VIDA 
Zygmunt Bauman
Paidós. 26 € 

Bauman, un dels pensadors ac-
tuals més originals, proposa al 
lector que es converteixi en artis-
ta de la seva pròpia vida creant 
un ordre davant aquesta existèn-
cia líquida bolcada a la satisfac-
ció immediata a la qual ens con-
dueix la societat actual. 

ENGRUNES I RETALLS. 
ESCRITS DE LLENGUA 
I DE CULTURA CATALANA 
Modest Prats
CCG. 25 € 

Professor i sacerdot, erudit filòleg, el ve-
terà Modest Prats es va dedicar a la docència universi-
tària durant tres dècades en què va anar desgranant  
nombrosos escrits sobre la llengua i la cultura cata-
lanes. Reunits ara en un volum, el conjunt adquireix 
una nova intensitat, una acurada harmonia amb els 
seus interessos: la teologia, el compromís amb el país 
i la pervivència d’una cultura. 

MECANISMOS INTERNOS. 
ENSAyOS 2000-2005 
J. M. Coetzee

Mondadori. 19,90 € 

¿Què en pensa Coetzee dels altres escrip-
tors? A més de ser un dels novel·listes 
més respectats, el nobel és un encertat crític litera-
ri. Aquí es reuneixen 21 articles escrits entre el 1986 i 
el 1999, la majoria dels quals van aparèixer a The New 
York Review of Books. L’autor de Desgràcia s’acosta amb 
generositat però sense concessions a Beckett, Günter 
Grass, García Márquez i Philip Roth, entre altres.

EL ENSAyO ESPAñOL. SIGLO XX 
Jordi Gracia i Domingo Ródenas (Editors) 
Crítica. 33 € 

Els professors Jordi Gracia i Domingo Ró-
denas han realitzat una antologia de tex-
tos dels principals pensadors espanyols 
des dels assajos inicials d’Ángel Ganivet o Miguel de 
Unamuno fins a les reflexions científiques --una raresa 
en el conjunt-- de Jorge Wagensberg. Pel camí es donen 
la mà escriptors de ficció (Pío Baroja, Vázquez Montal-
bán), poetes (Luis Cernuda, Gil de Biedma), polítics (Aza-
ña) fins a arribar als assagistes més actuals: Lledó, Sava-
ter, Trías, Camps, Marías o Azúa.

FRANCIS BACON.  
ARChIVOS PRIVADOS 
Martin harrison 
La Fábrica Editorial. 50 € 

En el moment de la seva mort (1992), 
l’estudi de Bacon era una petita habita-
ció plena d’amuntegades deixalles. Després d’una àr-
dua tasca de catalogació es presenten en aquest llibre 
bona part dels documents de treball que s’hi van trobar. 
Són fotografies, retalls de diaris, llibres i revistes, arru-
gats, retallats o esquinçats, transformats en materials 
nous i decididament baconians.

CUENTOS y CUENTISTAS.  
EL CANON DEL CUENTO 
harold Bloom 
Páginas de Espuma 19 € 

Després del seu ambiciós Cànon oc-
cidental, el colós de la crítica nord-
americana presta atenció aques-
ta vegada al relat, estableix una 
sempre difícil definició i elegeix 
39 contistes imprescindibles que 
s’ubiquen en la tradició realista 
de Txékhov o la fantàstica de Poe, 
Kafka i Borges.

qUÈ PENSA JOAN CARRERA 
Francesc Romeu 
Dèria. 14 € 

La inesperada mort del bisbe Joan 
Carrera l’octubre del 2008 va dei-
xar inacabada aquesta entrevista 
que no havia d’aparèixer fins des-
prés de la seva mort. Carrera va 
confessar la seva difícil convivèn-
cia amb la resta de l’episcopat i 
els equilibris entre el compromís 
(social i polític) i el possibilisme.



NO-FICCIÓ

EL BARÇA AL DESCOBERT
Jordi Badia 
Ara Llibres. 16,95 € 

Cinc anys com a director de comu-
nicació del Barça donen per molt 
i Jordi Badia li ha sabut treure suc 
en aquest llibre on explica les se-
ves experiències. Confidenciali-
tats i curiositats explicades per 
un periodista que no es mossega 
la llengua.

PEP GUARDIOLA
Jaume Collell
Columna. 16 € 

Amb el subtítol De Santpedor a la 
banqueta del Barça, el llibre repas-
sa la vida del tècnic blaugrana des 
de la infantesa fins que va arribar 
a La Masia, l’època com a futbolis-
ta d’elit i el seu brillant debut com 
a tècnic del primer equip. No hi 
falten els seus grans amics, com 
Lluís Llach i David Trueba, i el seu 
admirat Miquel Martí i Pol.

TOTS ELS MEUS GERMANS
Manel Estiarte
Plataforma. 18,95 €

Símbol del waterpolo espanyol, 
sis cops olímpic, premi Príncep 
d’Astúries i amb una carrera es-
portiva de 24 anys d’experiència, 
Estiarte es despulla professional-
ment i personalment en aquest 
llibre prologat pel seu gran amic 
Pep Guardiola. Confessions ín-
times sobre la seva vida, els seus 
companys d’equip i l’esport.

xAvI. LA MEvA vIDA éS EL 
BARÇA xAvI. MI vIDA ES  
EL BARÇA
xavi Hernández i Javier Miguel. Sport . 6 € 

El millor futbolis-
ta de l’última Euro-
copa explica la se-
va carrera coinci-
dint amb la seva 
desena temporada 
al primer equip del 
Barça. Xavi descriu en un to amè 
i pla, ajudat pel periodista Javier 
Miguel, episodis poc coneguts, des 
dels seus inicis a Terrassa fins a les 
experiències i anècdotes com a fut-
bolista d’elit. 

CRACKÒvIA
Diversos autors
Columna. 17,95 € 

Tot l’humor i la 
ironia que desple-
guen cada setma-
na els personatges 
del popular espai 
de TV-3 es trasllada 
a aquest àlbum en 
què els fans, tant del Barça com 
de la troup de Toni Soler, poden 
descobrir els seus secrets i llegir 
els gags que mai han sortit a la 
llum. Amb crackoviadhesius per 
jugar, no oblida el vocabulari de 
Núñez ni els acudits d’Iniesta.

HISTÒRIES SOLIDÀRIES DE 
L’ESPORT (5) / HISTORIAS SO-
LIDARIAS DEL DEPORTE (5)
Diversos autors. 1O € 

Un grup de perio-
distes esportius ca-
talans tornen a unir 
el seu talent per es-
criure breus relats 
de tema esportiu. 
Com en les altres 
edicions, l’obra, patrocinada per 
Caixa Penedès i de venda només a 
El Corte Inglés, persegueix entrete-
nir i  recaptar fons per a una enti-
tat benèfica: aquesta vegada la USP 
Fundación Alex.

L’ENTORN. RERE ELS  
PASSOS DEL NUñISME
Àlex Santos Fernández
Cossetània. 18,50 €

Després de L’entorn. Joan Laporta en 
la lluita pel poder, el periodista Àlex 
Santos torna a la càrrega i es re-
munta a l’era Núñez. Un recorre-
gut per la controvertida i podero-
sa figura de l’expresident blaugra-
na, el seu llegat i el seu entorn.

UNIvERSAL BARÇA
Jordi Finestres
Angle. 19,50 €

Versió actualitzada amb la mag-
nífica temporada que està rea-
litzant la plantilla de Guardiola 
d’aquest volum profusament il-
lustrat amb fotos de Jordi Cotri-
na, Jordi Play i Marc Vila. Una edi-
ció trilingüe –en català, castellà i 
anglès–, on les imatges mostren 
les essències de tot l’entorn bar-
celonista.

LA PILOTA NO ENTRA PER 
ATZAR / LA PELOTA NO EN-
TRA POR AZAR
Ferran Soriano
Lector / Ara Llibres. 19,95 € 

Futbol i empresa. El que va ser vi-
cepresident econòmic del Barça 
entre el 2003 i el 2008 revela la 
lògica oculta sobre la trajectòria 
del club i el seu funcionament in-
tern. Soriano reflexiona sobre ne-
gociacions, líders o com es cons-
trueix un equip campió.

EL CLUB INUNDA LES LLIBRERIES

L’any del Barça

L’
excepcional tempora-
da del Barça no només 
omple fulls de diari. La 
barçamania desborda els 

quioscos i, com l’equip de Pep Guar-
diola, arriba com un tsunami fins a 
les llibreries per Sant Jordi per tenyir 
de blaugrana el negre sobre blanc. 
L’univers culer escrutat des de múl-
tiples punts de vista: humorístic, des 
de la mirada sorneguera de Toni So-
ler i del programa televisiu Crackò-
via; crític, a través dels records que 
Ferran Soriano, exvicepresident eco-
nòmic, i Jordi Badia, exdirector de 
comunicació, conserven del seu pas-

seig juntament amb Joan Laporta 
pel cercle virtuós; històric, en la cro-
ada de Jan i l’Elefant Blau per abolir 
el nuñisme, narrada per Álex San-
tos; biogràfic, amb acostaments a 
les vides del segon capità, Xavi Her-
nández, de l’entrenador del primer 
equip de futbol, Pep Guardiola, i del 
cap de relacions externes, Manel Es-
tiarte; compromès, mitjançant la 
cinquena entrega de les Històries soli-
dàries de l’esport, on el club torna a te-
nir un paper central, i gràfic, en les 
millors imatges del curs recopilades 
per Jordi Finestres a Universal Barça.   
ROGER PASCUAL 33Xavi Hernández i Etoo.

ILIt wIssI

AL vOSTRE GUST
Tana Collados i Àgata Olivella 
Cossetània. 15,90 € 

Cada programa de 
televisió, amb la se-
va extensió llibres-
ca. Aquest corres-
pon a l’excel·lent 
espai que dirigeix 
T a n a  C o l l a d o s 
(coautora del text amb Àgata Oli-
vella) a TV-3 i que cada dissabte 
busca les veus i l’experiència dels 
productors i els cuiners, units en 
indestructible aliança. Un viatge 
entre lúdic, antropològic, verd i 
social per les persones i els paisat-
ges de la cuina catalana. Trans-
versalitat, diu Tana.

POwER FOOD LExI.COM
Miralda
Artium-Es Baluard. 29 € 

Miralda, un dels grans 
artistes contempora-
nis, cocreador de la 
Fundació FoodCultu-
ra amb Montse Gui-
llen, dirigeix aquest 
atípic lèxic al vol-
tant de l’art, la cuina 
i l’alimentació. Orga-
nitzat en forma d’articles (i abun-
dància d’imatges), un heterogeni 
grup d’autors (científics, escrip-
tors, artistes) reflexionen sobre 
què és menjar (o no menjar). Llibre  
per obrir amb ganes: frase literal 
perquè és flexible.

SABOR AMPURDANéS
Pere Bahí 
Omega. 90 € 

El mestre del 
restaurant La 
Xicra de Pala-
frugell, auxi-
liat per Montse 
Soler i Anna Ca-
sadevall, ha es-
crit un llibre capital per enten-
dre aquella cuina que agradava 
a Josep Pla (gurmet més mental 
que real). Receptes clares i foto-
grafies generoses de Maria Geli i 
Pili Planagumà. El mític Es Niu, 
el manierisme d’un súper mar i 
muntanya, troba espai a la pàgi-
na 381.   

LA CIUTAT DELS CAFÈS 
LA CIUDAD DE LOS CAFéS 
Paco villar
La Campana. 30 € 

Crònica de costums 
de Barcelona, però 
amb un volum de 
documentació al 
darrere mai vist. 
L’advocat Paco Vi-
llar s’ha passat to-
ta una dècada buidant arxius per 
escriure la història dels cafès de la 
ciutat i, a través d’aquests locals, 
de la transformació (del 1750 al 
1880) d’una ciutat de l’antic règim 
en una capital burgesa. Amb 203 
il·lustracions, totes sorprenents i 
moltes d’elles inèdites.

BUENAFUENTE EN EL AIRE
Andreu Buenafuente
La Fábrica Editorial. 35 € 

El fotògraf César 
Núñez ha sabut 
captar l’esperit 
gamberro del pro-
grama de Buena-
fuente fotogra-
fiant 110 dels per-
sonatges que han participat en 
el programa. Almodóvar menja 
crispetes, el Gran Wyoming i San-
tiago Segura es fan petons, Sora-
ya Sáenz de Santamaría subjecta 
uns globus i Eduard Punset mos-
tra la seva cara més insòlita. El 
presentador aporta els comenta-
ris a les imatges. 
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