
«DIGUEM PROU!»
Autor: ARCADI OLIVERES
Editorial: ANGLE
Pàgines: 134 / Preu: 16,50 €

«El sistema capitalista ha
tocat fons», diu l’economis-
ta i president de Justícia i
Pau, Arcadi Oliveres, que
assegura que ni les retalla-

des ni els rescats no «salvaran» una economia
basada en la injustícia social: com pot ser que,
mentre es donen diners als bancs, hi hagi famí-
lies vivint al carrer? Com pot ser que els que
posen nota als països siguin els mateixos que
especulen amb les finances...?

«DOS AMANTS COM
NOSALTRES»
Autora: LAURA BORRÀS
Editorial: ARA LLIBRES
Pàgines: 194 / Preu: 17 €

Saurimonda i Guillem. Ti-
rant i Carmesina. Manelic.
Pilar Prim. El Comte Ar-
nau... i Colometa. Te deix,

amor, la mar com a penyora.... La literatura cata-
lana conté històries d’amor i desamor èpiques i
universals, moltes d’elles, apassionants i poc
conegudes. Un gran recorregut a través dels
grans amors de la literatura catalana de la mà
de l’autora de Per què llegir els clàssics, avui.

«A L’ATAC!»
Autors: DIVERSOS
Editorial: LA MAGRANA
Pàgines: 304 / Preu: 20 €

Com es preparaven i amb
quines armes lluitaven els
antics guerrers? Com s’or-
ganitzaven els exèrcits?
Com afectaven els conflic-

tes les poblacions que no hi participaven acti-
vament? Des de l’Egipte de Ramsès II fins als
primers indicis de la caiguda de l’Imperi romà i
l’arribada dels bàrbars. Un equip d’historiadors
ens apropen de manera amena i alhora rigorosa
i detallada a les grans batalles d’aquest període.

«AMB DÉU O SENSE»
Autors: FRANCESC
TORRALBA / VICENÇ
VILLATORO
Editorial: FRAGMENTA
Pàgines: 350 / Preu: 22 €

Al llarg de quaranta cartes
creuades –vint per corres-
ponsal–, Francesc Torralba i

Vicenç Villatoro tracten de temes com ara la
pregunta pel sentit, Déu creat o Déu creador, el
sagrat i el profà, l’esfera religiosa i l’esfera públi-
ca, la mort i el consol... És un diàleg d’idees, pe-
rò també d’experiències viscudes durant el mig
any de redacció.

«EL CAMÍ DE
L’ESPERANÇA»
Autor: STÉPHANE HESSEL /
EDGAR MORIN
Traducció: MERCÈ UBACH
Editorial: DESTINO
Pàgines: 80 / Preu: 9,95 €

Després de proclamar la ne-
cessitat de fer un pas enda-

vant si volem canviar el que no ens agrada de
la nostra realitat social i política, Stéphane Hes-
sel s’alia amb un dels grans intel·lectuals euro-
peus del segle XX, el filòsof Edgar Morin, per
anar encara més enllà en la seva crida a la mo-
bilització cívica.

«MEMÒRIES (III)»
Autor: JORDI PUJOL
Editorial: PROA
Pàgines: 336 / Preu: 23,50 €

Les memòries del president
Jordi Pujol, iniciades l’any
2007 –amb la col·laboració
del periodista Manuel
Cuyàs–, han suposat un im-

pacte important en la societat catalana. Aquest
tercer volum neix amb el suport de CiU a un
govern del PSOE assetjat per la corrupció, con-
tinua amb el famós pacte del Majestic amb el
PP i abraça també la seva retirada de la primera
línia política.

«OBRA COMPLETA DE
JOAN FUSTER.
ASSAIG»
Autor: JOAN FUSTER
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 2.696 / Preu: 95 €

Per primera vegada el més
essencial de l’obra del gran
escriptor de Sueca es pre-

senta aplegat, i amb molts textos que són una
autèntica revelació. El primer dels dos volums
reunits en aquest Assaig conté tots els llibres
d’aquest gènere que Fuster va publicar en vida.
El segon comprèn tot l’assaig seriat, és a dir, ar-
ticles publicats en diaris i revistes.

«PER QUÈ VOLEM UN
ESTAT PROPI?»
Autors: DIVERSOS
Editor: ROGER TORRES
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 232 / Preu: 18 €

Una seixantena de perso-
natges de la vida intel·lec-
tual i cívica expliquen per

quina raó creuen que Catalunya hauria de tenir
Estat propi. Els arguments són múltiples i va-
riats i responen al perfil personal i professional
de cadascú. Aquestes opinions les ha aplegat
Roger Torres, que ha tingut el suport de l’Asso-
ciació per les Noves Bases de Manresa.
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Per primera vegada
s’apleguen en una mateixa
edició tots els textos
assagístics que va escriure
Joan Fuster, bé en els seus
llibres d’assaig o bé en les
publicacions amb les quals
va col·laborar al llarg de la
seva vida. Un altre llibre
destacat és l’últim del
francès Stéphane Hessel,
que després de
convidar-nos a la indignació
i el compromís, ara ens obre
una porta a l’esperança de
la mà d’un altre nonagenari,
el filòsof Edgar Morin. Altres
opcions: reflexions sobre
l’amor, la mort, la fe, la
guerra, el compromís, la
justícia social...

«ESPANYA CONTEMPORÀNIA
(1814-1954)»
Autor: JAUME VICENS VIVES
Editorial: QUADERNS CREMA
Pàgines: 296 / Preu: 22 €

«BARCELONA: DE LA NECESSITAT A LA
LLIBERTAT»
Autora: MARINA SUBIRATS
Editorial: L’AVENÇ
Pàgines: 440 / Preu: 24 €

«PARAULES CONTRA ESPANYA. SIMÓN
BOLÍVAR»
Autor: XAVIER DEULONDER
Editorial: LLIBRES DE L’ÍNDEX
Pàgines: 128 / Preu: 12 €

«ESQUERRA A LA CRUÏLLA»
Autors: DIVERSOS / Editorial: MALHIVERN
Pàgines: 246 / Preu: 14 €

«AIXÒ NO FUNCIONA, QUÈ ÉS
L’ECONOMIA»
Autor: ARCADI OLIVERAS
Editorial: PROTEUS / Pàgines: 66 / Preu: 9 €

«L’EDUCACIÓ LOW COST»
Autor: RAMON COMA
Editorial: MALHIVERN
Pàgines: 122 / Preu: 11 €

I a més...




