
HISTÒRIA I POLÍTICA

amb ulls de nena. 
el dietari de la guerra 
a la rereguarda
encarnació martorell
ara llibres. 19,95 € 

Encarnació Martorell va guardar 
en un altell el diari que va escriu-
re durant la guerra civil, que va 
començar quan ella només tenia 
12 anys. La impressió més impac-
tant: com a Barcelona la fam era 
l’obsessió número u. 

diari d’un FOtÒgraF. 
bram, 1939 / diariO de un 
FOtÓgraFO. bram, 1939
agustí Centelles
destino / Península. 20 € 

El fotògraf Agustí 
Centelles no tenia 
clar, quan va fugir 
a l’exili, si arriba-
ria a veure una al-
tra vegada el seu 
fill. Per això va es-
criure un diari en què li explicava 
el dur moment que van passar els 
republicans espanyols als camps 
de concentració francesos. Un 
testimoni emotiu.

dePOrtadOs en  
nOmbre de diOs
rafael Carrasco 
destino. 20 € 

Aquest any es compleixen 400 
anys de l’expulsió dels moriscos 
(els espanyols musulmans o des-
cendents dels mudèjars cristia-
nitzats a la força al segle XVI). 
Aquest estudi analitza els secrets 
polítics i religiosos que la van mo-
tivar i els seus efectes en les socie-
tats peninsulars.

l’aniversari del final de la guerra civil

70 anys després

E
n el 70è aniversari del final 
de la guerra civil han emer-
git amb força els llibres de-
dicats a l’exili republicà 

amb una mirada nova, d’emocions 
profundes i sentiments punyents, 
en les històries personals i familiars 
plasmades en dietaris, memòries i 
assajos. Impressionant el dietari del 
fotoperiodista Agustí Centelles so-
bre el camp de refugiats de Bram, 

i enciclopèdic l’assaig (multipre-  
miat) del periodista Julià Guilla-
món al voltant de la literatura cata-
lana de l’exili. Així mateix, resulta 
imprescindible l’epistolari familiar 
publicat per Ritama Muñoz-Rojas al 
voltant de l’exili del polític Fernan-
do de los Ríos a Nova York, així com 
l’estudi de Pilar Domínguez respec-
te a la dones republicanes a Mèxic. 
andreu maYaYO 33 Imatge del camp de Bram.

la HOnOrable sOCiedad
norman lewis
alba. 24 € 

Ara que Gomorra té tants lectors és 
bo anar a les fonts del tema mafiós, 
com aquest llibre del 1951 en què 
aquest escriptor i viatger britànic 
va explicar la fascinant història de 
com el desembarcament aliat va 
fomentar nous poders i aliances en 
la Cosa nostra.

breve HistOria de la  
inCOmPetenCia militar
ed strosser i michael Prince
ediciones b . 19 € 

Fins a 16 pífies bèl·liques es donen 
cita en aquest llibre que ratifica la 
idea de l’estupidesa intrínseca de 
les guerres. La quarta i molt inútil 
croada, la invasió de Bahía de Co-
chinos o de Granada i el vodevilesc 
cop d’Estat contra Gorbatxov el 
1991 en són alguns exemples.

eusKadi. CrÒniCa d’una 
desesPeranÇa 
eusKadi. CrÓniCa de una 
desesPeranza
antoni segura 
l’avenç / alianza.  22 € 

El director del Centre d’Estudis His-
tòrics Internacionals de la Univer-
sitat de Barcelona analitza la tra-
jectòria del conflicte basc en l’úl-
tim mig segle i finalment apunta 
solucions. 

els laberints de la  
llibertat. vida de  
ramOn trias Fargas
Jordi amat
la magrana. 22 € 

Jordi Amat dibuixa, amb l’ajuda 
de cartes i dietaris inèdits, el re-
trat de l’expresident de CDC mort 
el 1989. Una biografia, guanyado-
ra del premi Gaziel, que no defuig 
la polèmica personalitat d’un po-
lític clau.

la dreta esPanYOla  
a CatalunYa
Joan b. Culla
la Campana. 25 € 

Partint del naixement i la conso-
lidació d’Aliança Popular a Ca-
talunya, l’historiador segueix la 
trajectòria de dues dècades d’AP 
i el PP a Catalunya i dibuixa els 
ascensos i caigudes dels líders 
d’una força que va arribar a tenir 
més d’un 20% dels vots.
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esPaña. una nueva  
HistOria
José enrique ruiz-domènec
gredos. 30 € 

Una història que abans que ser 
una mera descripció econòmica, 
social, política o militar indaga 
en la vida dels habitants de la Pe-
nínsula des de l’arribada dels Es-
cipions fins a l’exili de Pablo Pi-
casso després de la guerra civil.

el arte de matar. CÓmO 
se HizO la guerra Civil 
esPañOla
Jorge m. reverte
rba. 22 € 

Segons l’autor, l’aspecte pura-
ment bèl·lic de la guerra civil 
encara és el menys estudiat. I a 
l’abordar-lo discuteix algun dels 
tòpics, com la voluntat de Franco 
d’allargar la guerra o l’habilitat 
estratègica del general Rojo.

el dia revOlt. literatura 
Catalana de l’eXili
Julià guillamón
empúries. 40 € 

Premi Ciutat de 
Barcelona i guar-
donat també amb 
la  L le tra  d ’Or , 
aquest emocio-
nant recorregut il-
lustrat per les veus 
de l’exili cultural català té el seu 
origen en una exposició i, una ve-
gada ampliat, torna a convertir-
se en una mostra oberta al públic 
que es pot visitar des d’ahir al Pa-
lau Moja.

l’asCensOr. l’arribada 
al POder dels altres  
Catalans
andreu Farràs i Pere Cullell
angle editorial.19,50 € 

Els dos periodistes expliquen 
en aquest llibre, amb pròleg del 
ministre Celestino Corbacho, 
el procés de normalització i as-
cens social dels altres catalans, els 
emigrants que van arribar a Cata-
lunya en els 50 i 60 i que avui es-
tan situats en càrrecs de gestió.

Partes de guerra
ignacio martínez de Pisón
rba. 25 € 

Potser ha estat la literatura, més 
que no pas la política o la història, 
el terreny en què la recuperació de 
la memòria de la guerra civil s’ha 
fet de forma més equànime i com-
passiva. Per demostrar-ho, els con-
tes sobre la guerra i l’exili de 35 au-
tors espanyols recopilats per Igna-
cio Martínez de Pisón. 

HÉrOes viaJerOs
robin lane Fox
Crítica. 29,90 € 

Recolzant-se en els últims desco-
briments arqueològics, el presti-
giós historiador del món clàssic se-
gueix l’estela dels viatges dels an-
tics grecs que al segle VIII a. de C. 
recorrien el Mediterrani amb les 
seves mítiques narracions sobre 
herois i déus. Gràcies a elles van 
propagar una forma de pensament 
des d’Israel fins a Sicília. 

antígOna Y el duelO. una 
reFleXiÓn mOral sObre 
la memOria HistÓriCa
Jordi ibáñez Fanés 
tusquets. 20 € 

El professor de Filosofia Jordi Ibá-
ñez diu que totes les operacions 
de recuperació de la memòria 
històrica encara són partidistes, i 
cap ha aconseguit construir una 
memòria «compartida, compas-
siva i piadosa».

la semilla de 
la barbarie
enrique moradiellos
Península. 24,50 € 

Des  de  l ’ant iguitat  f ins  a 
l’extermini sistemàtic i planifi-
cat de jueus durant el nazisme, 
el catedràtic Enrique Moradie-
llos recorre la història i la llegen-
da al voltant de l’antisemitisme i 
intenta a més interpretar la boge-
ria col·lectiva que va donar lloc a 
l’Holocaust.

el dOCument de Prats
aa. vv.
la magrana. 12 € 

Els testimonis escrits en calent te-
nen un valor afegit. És el cas d’El 
document de Prats, el dietari que 
l’Ajuntament de Prats de Molló va 
portar per relatar la fugida de de-
senes de milers d’exiliats en ple hi-
vern. Una visió des de l’altra ban-
da de la frontera d’un episodi po-
lèmic.

lOs Que susurran
Orlando Figes
edhasa. 39,50 € 

La por a la repressió estalinista va 
obligar molts russos a parlar en 
xiuxiuejos per por a ser delatats. 
El britànic Orlando Figes recupera 
les veus silenciades de molts d’ells, 
deportats, arrestats i altres vícti-
mes, però també d’informadors 
o agents de la NKVD (antiga KGB). 
Entrevistes, fotos i diaris donen fe 
dels testimonis.


