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● El president d’ERC, Oriol Junqueras, fent gala de la seva faceta d’historia-
dor, ha escollit la novel·la Memòria de sang, d’Enric Calpena. “Em sembla
una història molt suggeridora en una conjuntura molt especial com és la
guerra del Marroc amb el general Prim”, argumenta. Memòria de sang su-
posa el debut com a escriptor del periodista Enric Calpena i es tracta d’una
aventura de ficció històrica que transcorre a la meitat del segle XIX i en la
qual es barregen personatges imaginaris amb d’altres de reals, com ara el
mateix Prim. Junqueras regalaria el llibre als líders sindicalistes Josep Ma-
ria Àlvarez (UGT) i Joan Carles Gallego (CCOO) “perquè són uns homes que
representen els avatars de la gent treballadora, de la gent que ha fet de
Catalunya el seu país i que sap que la gent és el principal capital”.

Els líders
sindicals
representen els
avatars dels
treballadors

EL  LL IBRE

ORIOL JUNQUERAS ➜ JOSEP M. ÀLVAREZ-JOAN C. GALLEGO

La història i els sindicats
Memòria de sang
ENRIC CALPENA

EDICIONES B

Narra la història d’un noi de
14 anys, Joan Gort, que el
1851 viatja amb el seu pare
de Reus a Barcelona i que el
destí l’acaba portant al desert
gèlid de Tetuan, al Marroc, enmig
d’una guerra, allistant-se amb
els Voluntaris de Catalunya.

Un cop llegit,
podem mantenir
una conversa
serena al voltant
dels arguments
econòmics sobre
la independència EL  LL IBRE

MURIEL CASALS ➜ JOAQUIM GAY DE MONTELLÀ

Antídot a les pors de l’empresariat
● Si d’algun lloc vénen pors i recels –més que dub-
tes– sobre una Catalunya independent és del món fi-
nancer i la gran empresa. Per això Muriel Casals, pre-

sidenta d’Òmnium, vol fer avinent al
president de Foment del Treball, Joa-
quim Gay de Montellà, un ampli estu-
di impulsat pel Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya que vol donar res-
posta a les grans preguntes sobre la

viabilitat i les implicacions econòmi-

Economia de Catalunya
DIVERSOS AUTORS, A
INICIATIVA DEL COL·LEGI
D’ECONOMISTES DE
CATALUNYA.

Una visió dels
professionals sobre la
viabilitat econòmica
d’una Catalunya
independent, en vora
300 planes on analitzen
els principals aspectes de
l’economia, les finances i
el món empresarial.

ques d’un nou estat, des dels dèficits de l’actual rela-
ció amb l’Estat fins al sistema financer, la recaptació
i la despesa pública, les pensions, el boicot comerclal
o l’impacte empresarial. “Un cop l’hagi llegit, podem
mantenir una conversa serena, tot fent un cafè, al
voltant dels arguments econòmics so-
bre la independència”, diu Casals.
Podrà convèncer Gay de Montellà
que és una inversió on té més a
guanyar que a témer?
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http://bibliotecavirtual.diba.cat

Biblioteques:
espais culturals vius
Les biblioteques del segle XXI ja no són claustres de silenci.
S‘han transformat en espais culturals prestadors de serveis.
Són centres vius preparats per donar resposta al repte de les
noves tecnologies i que treballen en xarxa per a un públic
cada dia més ampli i divers.

La Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM)
de la demarcació de Barcelona és un servei de
gestió compartida entre la Diputació i els
ajuntaments. Actualment, la XBM té 216
biblioteques i 9 bibliobusos. Això vol dir que
el 98% de la població disposa de servei
bibliotecari al seu municipi, cosa que la con-
verteix en la plataforma més potent d’accés
públic a la cultura i al coneixement que hi ha
a Catalunya.

L’any passat, les biblioteques de la XBM van
rebre un total de 19 milions de visites,
150.000 usuaris nous respecte al 2012, i van
tenir prop de 13 milions de préstecs. Aquestes
dades consoliden «un any més les bibliote-
ques públiques com el servei públic més uti-
litzat pels ciutadans». Així ho afirma el presi-
dent de la Diputació de Barcelona, Salvador
Esteve.

La Diputació de Barcelona té un conveni de
gestió amb 137 municipis amb biblioteca
pública. L’any passat es van obrir sis bibliote-
ques (cinc serveis nous i un trasllat), als
municipis de Cornellà de Llobregat,
Navarcles, Sant Antoni de Vilamajor,
Capellades, Mataró i Barcelona.

Salvador Esteve subratlla aquest creixement
de les biblioteques als municipis en els
darrers anys i assegura que «s’han convertit

en veritables equipaments de proximitat,
vertebradors de cultura i generadors de
sinergies a l’entorn local».

En aquest sentit, destaca l’augment conside-
rable de l’ús dels serveis virtuals de les biblio-
teques, amb un resultat de 13,2 milions de
visites. El diputat de Cultura de la Diputació
de Barcelona, Joan Carles Garcia Cañizares,
remarca que «l’aposta ferma de la Diputació
per la “biblioteca virtual” ha incrementat
l’accessibilitat dels serveis de la biblioteca
pública», i posa com a exemple els dos
milions de visites que ha rebut el Portal
Infantil Gènius.

Una altra dada rellevant del 2013 és la incor-
poració de 500.000 documents nous per
actualitzar els seus arxius. A més, per tal
d’optimitzar al màxim aquestes col·leccions a
tota la província, des de la Diputació de
Barcelona s’ofereix el servei de préstec inter-
bibliotecari, que permet accedir a la totalitat
del fons de la XBM des de qualsevol de les
biblioteques. Aquest servei ha crescut any
rere any en el conjunt de la xarxa i l’any pas-
sat va suposar el moviment de 350.000 docu-
ments.

Els últims resultats consoliden les bibliote-
ques com a dinamitzadores culturals del
territori. L’any 2013 es van realitzar un total
de 26.500 activitats. Això suposa una mitjana
de 140 activitats diàries, que comprenen
especialment els clubs de lectura, hores del
conte, cursos de formació en tecnologies i
trobades amb autors.

Principals projectes per al 2014

Per a aquest any 2014 està previst que entrin
en servei 11 biblioteques (set de noves, als
municipis de Begues, Collbató, Sant Pol de
Mar, Santa Coloma de Gramenet –Fondo–,
Barcelona –Sant Gervasi–, Santa Susanna i
Vilassar de Dalt); quatre trasllats, que seran
als municipis d’Esparreguera, Puig-reig, Sant

Fruitós de Bages i Santa Margarida de
Montbui, i una reforma integral, a Ripollet.

«Volem continuar treballant per la qualitat
del servei. Les biblioteques són el servei
públic més apreciat per la ciutadania», afir-
ma el diputat de Cultura quan explica que els
ciutadans valoren el servei amb una nota de
8,2, posant èmfasi sobretot en la col·lecció de
les biblioteques, els serveis i el tracte perso-
nal. «Per reforçar aquesta aposta cal poten-
ciar, ara més que mai, el treball en xarxa i les
economies d’escala per a la prestació dels
serveis bibliotecaris. Per això, aquest 2014
posem èmfasi en la plataforma per al llibre
electrònic, noves APP i serveis mòbils o el
reforç de la biblioteca en el foment de l’em-
prenedoria i l’ocupació», conclou Joan
Carles Garcia Cañizares.

Biblioteca de Central de Castelldefels

Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà

Biblioteca Antonio Martín del Prat de Llobregat
Actualment, la XBM
té 216 biblioteques
i 9 bibliobusos.

El servei de préstec
interbibliotecari permet
accedir a la totalitat del
fons de la XBM des de
qualsevol de les
biblioteques.
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‘Suárez va assolir
consensos amb
un diàleg sincer i
lleial’, diu
Camacho

EL  LL IBRE

ALÍCIA SÁNCHEZ CAMACHO ➜ ARTUR MAS

Suárez com a model a seguir
● La presidenta del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, també triaria
com a destinatari del seu regal virtual el president Artur Mas, a qui rega-
laria un dels llibres més coneguts sobre la figura del recentment traspas-
sat Adolfo Suárez, el president espanyol que va impulsar la transició de
la dictadura a la democràcia. Es tracta de Puedo prometer y prometo, úl-
tim llibre del periodista Fernando Ónega, que no només va ser un dels
col·laboradors més estrets de Suárez, sinó també l’autor de la frase que
dóna títol al volum i que es va convertir en la més famosa del biografiat.
Sánchez-Camacho justifica la tria “perquè en moments com l’actual cal
recuperar la figura més representativa de l’esperit de la transició, que va
saber tenir sentit d’estat i assolir consensos amb tots mitjançant un dià-
leg lleial i sincer”.

Puedo prometer y
prometo. Mis años
con Adolfo Suárez
FERNANDO ÓNEGA

PLAZA & JANÉS

A mig camí de la biografia i la
crònica, perquè l’autor va ser
coprotagonista del que narra.

Abans del sis
d’octubre, un dietari
AMADEU HURTADO

Editorial: Quaderns Crema
Amadeu Hurtado va escriure
el dietari al 1934, mentre
defensava al Tribunal de
Garanties Constitucionals la
Llei de Contractes de Conreu
aprovada pel Parlament de
Catalunya que el govern de la
República havia recorregut.

Els destinataris
del llibre són els
que tenen la
responsabilitat
de no malbaratar
l’oportunitat

EL  LL IBRE

PERE NAVARRO ➜ ARTUR MAS I MARIANO RAJOY

● Tot i no ser novetat editorial, Pere Navarro regala
el dietari de l’advocat i polític Amadeu Hurtado (Vila-
nova i la Geltrú, 1875–Barcelona, 1950) a Artur Mas

i a Mariano Rajoy, perquè “els fets entre maig i
setembre de 1934 són una profecia del que
passa quan els governants es desentenen
del diàleg”. Mentre Hurtado era a Madrid,
per defensar els interessos de l’autogovern
català, diu que “es necessitarien al govern
uns homes entesos en l’art de l’esgrima i els

que hi ha coneixen millor l’art de fer pedrades”. “Lle-
gint Hurtado resulta impossible no fer paral·lelismes
amb el moment actual. Els dos destinataris del llibre
són els que tenen la màxima responsabilitat de no
malbaratar aquesta segona
oportunitat”, afirma Na-
varro.

Per aprendre a dialogar i negociar
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● El president de Ciutadans, Albert Rivera, opta per una recomanació al
president Artur Mas, a qui regalaria Paciencia e independencia, el nou llibre
de Francesc de Carreras, catedràtic de dret constitucional, que va ser un
dels impulsors del partit de Rivera i que exerceix d’articulista de premsa.
De fet, el volum és una selecció dels articles que sobre el nacionalisme ca-
talà ha publicat l’autor als diaris El País i La Vanguardia entre 1994 i 2013,
que conjuntament despleguen la tesi –sintetitzada en el títol i completada
en el subtítol: La agenda oculta del nacionalismo– que l’objectiu últim del
catalanisme ha estat sempre la independència. De Carreras, però, no és
dels més refractaris a la consulta entre l’unionisme: planteja la possibilitat
d’un referèndum convocat per l’Estat per saber què pensen els catalans.

Per De Carreras,
l’objectiu últim
del nacionalisme
sempre ha estat
la independència

EL  LL IBRE

ALBERT RIVERA  ➜ ARTUR MAS

El catalanisme segons De Carreras
Paciencia e
independencia.
La agenda oculta
del nacionalismo
FRANCESC DE CARRERAS

ARIEL

Bauman
extrapola el
concepte bèl·lic
de dany
col·lateral al
context de les
desigualtats EL  LL IBRE

JOAN HERRERA  ➜ ARTUR MAS

Bauman, per no oblidar l’eix social
● El coordinador nacional d’ICV, Joan Herrera, també
triaria Artur Mas com a destinatari d’un llibre, en
aquest cas, Daños colaterales. Desigualdades socia-

les en la era global, del sociòleg i filòsof po-
lonès Zygmunt Bauman, que ja ha esde-

vingut un clàssic gràcies als seus plante-
jaments sobre la societat líquida. Amb
la tria, Herrera posa l’èmfasi en l’eix so-
cial i l’atzucac econòmic que encara
dura, insistint en la importància que té

Daños colaterales.
Desigualdades sociales
en la era global
ZYGMUNT BAUMAN

FONDO DE CULTURA
ECONÓMICA

en uns moments en què l’eix nacional sembla mono-
politzar l’agenda de la política catalana, i que ICV in-
sisteix que no s’ha de desvincular en cap cas de la
reivindicació del dret a decidir. En aquest lli-
bre publicat el 2011, Bauman extrapola el
concepte bèl·lic de dany col·lateral i re-
cull diversos assajos que analitzen la re-
lació entre l’increment de la desigualtat
social i el dels danys col·laterals que
aquesta provoca.
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● Aquest abril fa 300 anys que el Parlament de Westminster va debatre
sobre la conveniència o no de socórrer els catalans en la guerra de Succes-
sió. Els arguments esgrimits pels diputats liberals i per gran part de l’opi-
nió pública de l’Anglaterra d’aquell temps no van ser suficients per convèn-
cer la majoria, que va acabar permetent la derrota de Catalunya. El debat,
que va passar a la història com el Cas dels Catalans, es va recordar al ma-
teix parlament el juliol del 2010, quan 14 diputats van presentar una mo-
ció a favor del dret a decidir dels ciutadans de Catalunya. Per agrair-los el
gest, una comissió ciutadana va editar el llibre El Cas dels Catalans, que
l’alcalde de Vic i president de l’Associació de Municipis per la Independèn-
cia, Josep Maria Vila d’Abadal, faria arribar al primer ministre britànic Da-
vid Cameron. “Sempre és bo conèixer i recordar la història”, assegura.

Aquest abril fa
300 anys que
Westminster va
debatre el ‘Cas
dels Catalans’

EL  LL IBRE

JOSEP MARIA VILA D’ABADAL➜ DAVID CAMERON

Conèixer i recordar la història
El cas dels catalans
Una comissió ciutadana es va
encarregar de l’edició del
llibre, que inclou els dos
principals opuscles publicats a
Londres sobre el cas el 1714.
El llibre es pot comprar per
internet a través del web
www.elcasdelscatalans.cat i té
un preu de 14 euros.

El nostre país
està avui sotmès
a aquesta tirania
i caldrà
defensar-nos si
volem que el
futur sigui lliure,
democràtic i
solidari

EL  LL IBRE

DAVID FERNÀNDEZ  ➜ ANDREU MAS-COLELL

Contra l’avarícia de les elits
● El diputat de la CUP ha escollit el conseller d’Eco-
nomia per al regal per “la claredat amb la qual s’ex-
posa la lògica embogida, la cultura de la cobdícia i la

irracionalitat planificada dels mercats financers”.
I per com descriu, amb un to irònic, càustic i

sarcàstic, el patró de conducta dual dels bro-
kers que especulen amb el món sencer.
Uns, Ulisses, de forma freda i calculada. Els
altres, les mosteles curtterministes –que

es passen de llestes o es passen d’estú-
pides–, només as-

Ulises y la comadreja
GEORG VON WALLWITZ

Acantilado
Analitza, entre altres, el paper
dels mercats financers en la
nostra vida quotidiana o
dels gestors en inversions.
Wallwitz n’és un però
també és matemàtic i
filòsof.

sadollades per accelerar el temps del guany imme-
diat, de la pura acumulació. Els uns i els altres, mal-
grat que Wallwitz sosté que el model actual és domi-
nat per les mosteles, assoleixen final-
ment el mateix objectiu. El futur col-
lapse de la civilització industrial com
a conseqüència de l’avarícia sense
aturador de les elits, que derivarà en
auge de les desigualtats socials i en
col·lapse ecològic, atesa la lluita
per uns recursos finits.



13
44

05
-1

08
86

97
A



12 PRESÈNCIA
20.-.04.-.2014 SANT JORDI 2014

Llibertat és
decidir, llibertat
és consciència i
dubte. És
meravellós

EL  LL IBRE

ANTONI ABAD ➜ MARIANO RAJOY

L’humanisme dialèctic, imprescindible
● “No hem de tenir espant davant del món perquè la llibertat és decidir,
la llibertat és responsabilitat, la llibertat és consciència i dubte. Això és,
senzillament, meravellós. Això és la llibertat.” Aquest és un extracte de La
por a la llibertat, del psicòleg social i filòsof humanista alemany Erich
Fromm, un llibre que, tenint en compte el context actual, el president de
Cecot, Antoni Abad, creu idoni recomanar a més del 50% de la classe po-
lítica, però en especial a Mariano Rajoy i a Alfredo Pérez-Rubalcaba.
Fromm proposa una estructura filosòfica de referència, diferent a la cone-
guda a l’època, la de l’humanisme dialèctic, quelcom que considera im-
prescindible per fer front a un nou paradigma social, econòmic i empre-
sarial, i que cap dels dos polítics esmentats no tenen present.

La por a la llibertat
ERICH FROMM

Editorial: Edicions 62

És un estudi psicosocial sobre la
llibertat, publicat l’any 1941
però aplicable a la societat
actual. Erich Fromm entenia que
la por a ser lliures, l’allunyem de
nosaltres mitjançant
l’autoritarisme i el conformisme.

Estimada vida
ALICE MUNRO

Editorial: Club Editor
Cada nou llibre d’Alice Munro és
un esdeveniment i una
sorpresa. En aquest que acaba
de publicar, l’escriptora
adverteix: “Les quatre peces
finals d’aquest llibre no són
ben bé contes. Formen una
unitat a part, autobiogràfica,
en el fons, per bé que no
sempre del tot fidel als fets.”

Munro resulta
inspiradora per
la tenacitat que
ha mostrat
durant tota una
vida de treball

EL  LL IBRE

ISIDRE FAINÉ ➜ JOSEP BASELGA

●  La novel·lista canadenca Alice Munro, guardonada
amb el Nobel de Literatura, ha publicat Estimada vi-
da, una recopilació de contes amb la qual il·lustra el

seu punt de vista sobre la vida i les relacions
humanes. Aquesta és l’obra triada per
Isidre Fainé, president del Grup La Cai-

xa. El llibre és recomanable pel for-
mat, una manera refrescant de rela-
cionar-se amb una literatura. I resul-
ta atractiva per la seva autora, una

artista d’excepcional talent i sensibilitat. A més, la
trajectòria de Munro resulta inspiradora per la tena-
citat que ha mostrat durant tota una vi-
da de treball, així com la capacitat
d’haver sabut conservar i cultivar
allò que la defineix com a escripto-
ra. Fainé voldria regalar el llibre a
Josep Baselga, prestigiós oncòleg,
perquè aporta esperança a milers
de persones que pateixen.

Vida i relacions humanes
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●  El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha triat
Per què fracassen els països? Els orígens del poder, la prosperitat i la po-
bresa, perquè és un llibre que destaca la importància de les institucions
com a forma d’organització de les nacions. En aquest sentit, les institu-
cions europees, amb la Comissió al capdavant, estan jugant i encara han
de jugar un paper decisiu en el futur de la Unió. Segons els autors, en la
qualitat de les institucions rau el secret de l’èxit de les nacions. Els nom-
brosos exemples que cita el llibre de forma brillant ajuden el lector a des-
triar els factors que expliquen la bona governança, d’aquells que poden
conduir directament al fracàs. Regalaria aquest llibre a José Manuel Durão
Barroso, president de la Comissió Europea.

La Comissió
encara ha de
jugar un paper
decisiu en el
futur de la UE

EL  LL IBRE

MIQUEL VALLS ➜ JOSE MANUEL DURÃO BARROSO

La importància de les institucions
Per què fracassen els
països?
DARON ACEMOGLU I JAMES
A. ROBINSON

Editorial: Deusto

Un llibre de lectura obligatòria
que barreja amb saviesa
història, ciència política i
economia.

Estem vivint una
mena de tercera
revolució
industrial

EL  LL IBRE

JOSEP GONZÁLEZ ➜ SALVADOR ALEMANY

La crisi segons les pimes
● El llibre que regalaria el president de Pimec, Josep
González, es diu La crisi des de la trinxera. Economia
per a empresaris, de Joan Vila. El regalaria a Salva-
dor Alemany, president del Consell Assessor per a la
Reactivació Econòmica i el Creixement (Carec). Per
què? González opina que aquesta obra reflecteix la

visió de l’evolució econòmica dels darrers
any, escrita per un empresari de la pime i
també professor, i del seu impacte des
del punt de vista empresarial, en parti-

La crisi des
de la trinxera
JOAN VILA

Editorial: Curbet
Edicions
Abans de la crisi els
polítics no es van
preocupar de la
desaparició de teixit
industrial.

cular a les pimes. Aquest llibre que ha escrit és un
compendi de reflexions tècniques, econòmiques, i so-
cials que cal llegir ja que aporta un interessant punt
de vista de per què han passat
certes coses al llarg de la his-
tòria, i quines conseqüències
han tingut o estan tenint.
Per l’autor, estem vivint una
mena de tercera revolució in-
dustrial.
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● El coordinador nacional d’Unió de Pagesos de Catalunya, Joan Caball, re-
comana al conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, el llibre
d’un dels nostres historiadors de capçalera, Josep Fontana, El futuro es un
país extraño, una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI.
Com diu Josep Fontana, les llibertats i el benestar de la majoria són resul-
tat de moltes lluites col·lectives. En l’actual context de crisi hi ha el risc
que el discurs de l’austeritat comporti no només un retrocés temporal dels
drets socials, sinó que ens dugui a un increment de la desigualtat perma-
nent. Pel que fa a la pagesia, es tracta de defensar un model basat en les
explotacions familiars agràries com a base de la sobirania alimentària, ara
que també és el moment per definir el model de país.

Cal defensar un
model basat en
explotacions
familiars
agràries

EL  LL IBRE

JOAN CABALL ➜ ANDREU MAS-COLELL

Risc de desigualtat permanent
El futuro es un país
extraño
JOSEP FONTANA

Editorial: Pasado y presente

Fontana fa una anàlisi
històrica crítica de la crisi i de
les seves conseqüències
socials.

El directiu ha de
ser assertiu tant
en la presa de
decisions com en
la gestió del
capital humà

EL  LL IBRE

KIM FAURA ➜ JOVES EMPRENEDORS

L’experiència dels líders
● El director general de Telefónica a Catalunya, Kim
Faura, ha triat el llibre Qué hacen los buenos directi-
vos. El reto del siglo XXI. Al seu parer, aquest és,

sens dubte, un dels llibres més recomanables
per a aquells que es mouen en el terreny

empresarial. Una guia excel·lent de Jau-
me Llopis i Joan Enric Ricart, professors
de l’escola de negocis IESE i especialis-
tes en management estratègic, per mi-
llorar l’experiència del directiu, que, se-

Qué hacen los
buenos
directivos
JAUME LLOPIS I J.
ENRIC RICART

Editorial: Pearson
És fruit d’una
investigació de vuit
anys sobre estils i
prioritats dels
directius del segle
XXI.

gons assegura, ha de ser assertiu tant en la presa de
decisions de l’empresa, com en el que fa referència
al desenvolupament del capital humà dels seus equi-
ps de professionals. L’experiència d’un seguit de lí-
ders empresarials fa paleses aquestes condicions en
aquest lli-
bre, indis-
pensables
en un bon
directiu.
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La recessió té
una causa
pròpia, que és el
model productiu,
que cal canviar

EL  LL IBRE

JOSEP MARIA ÀLVAREZ ➜ FELIP PUIG

Receptes per sortir de la crisi
● Josep Maria Àlvarez, secretari general de la UGT de Catalunya, li regala-
ria al conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, el llibre La sortida del
laberint, de Miquel Puig, perquè llegeixi algunes receptes per sortir de la
crisi diferents de les que apliquen els governs de la Generalitat i de l’Es-
tat sota la tutela de la troica. L’autor explica que, més enllà del context
internacional, la recessió que pateixen Espanya i Catalunya té una causa
pròpia: el model productiu. S’ha apostat pels serveis i el turisme de mas-
ses, només, i s’ha fomentat la creació de llocs de treball de baix cost. I,
com s’ha vist, això, al seu parer, ens ha convertit en un gegant amb peus
de fang. Miquel Puig defensa que la sortida de la crisi només es produirà
amb un canvi de model productiu, just el que prediquen els sindicats.

La sortida del laberint
MIQUEL PUIG

Editorial: Llibres a l’Abast,
Edicions 62

Miquel Puig vol desmuntar els
tòpics sobre la crisi: la cobdícia
dels banquers, la crisi financera,
la bombolla immobiliària i la
regulació laboral, no són els
culpables dels índexs d’atur.

Exposa els fets
de la Guerra Civil
sense deixar-se
portar per cap
tipus de
fanatisme

EL  LL IBRE

JOAN B. CASAS ➜ LAURA LÓPEZ DEMARBRE

● El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
Joan B. Casas, ha rellegit fa poc el llibre Homenatge
a Catalunya, de George Orwell. Comparteix l’opinió

de Lionel Trilling, que en fa la intro-
ducció, quan diu que, dins de la
seva aparent modèstia, és un
dels documents importants del
nostre temps. La descripció que
fa de la vida quotidiana durant la
guerra d’Espanya i dels esdeveni-

ments del maig del 38 a Catalunya permet al lector
conèixer un capítol determinant de la nostra història.
És notable la capacitat d’Orwell d’exposar els fets
sense deixar-se portar per cap tipus de fanatisme.
Recomana el llibre a Laura López De-
marbre, directora d’internacional
d’Eurogeotécnica, perquè és reco-
manable per a tothom que vulgui
aprofundir en aquesta etapa his-
tòrica.

Un capítol històric determinant

Homenatge a
Catalunya
GEORGE ORWELL

Editorial: Destino

En aquest relat autobiogràfic,
Orwell explica la seva
participació a la Guerra Civil
espanyola com a milicià del
POUM. Però fa molt més que
això. És un testimoni de la
naturalesa de la vida política
moderna.
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El llibre és una
guia alternativa
per transformar
la realitat

EL  LL IBRE

JOAN CARLES GALLEGO ➜ SÍLVIA PÉREZ CRUZ

Desigualtats i injustícia caminen juntes
● El secretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego, confia
que a Sílvia Pérez Cruz li agradi Cautivas, de Miguel Pajares. Amb ell vol
evidenciar la importància de la denúncia que l’autor fa dels espais foscos
i ignorats, d’una societat on desigualtats i injustícia, el poder econòmic i
la impunitat caminen junts i com el blanqueig de capitals, les màfies i el
crim internacional o la corrupció bancària són ben a prop. La novel·la fa
emergir valors, com els de la justícia, la solidaritat, la igualtat, el respec-
te, que són una guia alternativa per transformar la realitat. La tria del lli-
bre vol vincular el compromís de la cultura amb els valors de transforma-
ció social per confrontar la crua realitat de l’explotació, de la desigualtat
social. Sílvia Pérez Cruz pot activar amb el seu art aquests valors socials.

Cautivas
MIGUEL PAJARES

Editorial: Plataforma Editorial

És una novel·la que tracta
d’immigració, de tràfic de
persones, d’esclavitud sexual.
Denuncia, avui i aquí, que
existeix el tràfic de blanques i
les relacions socials d’exclusió i
marginació dels immigrants.

Año cero. Historia
de 1945
IAN BURUMA

Editorial: Pasado y Presente
El passat del pare d’Ian
Buruma i en concret els seus
dolorosos records dels anys
posteriors a la segona guerra
mundial van portar l’autor a
fer una immersió en les vides
dels testimonis dels fets
posteriors a les batalles.

El 1945 va obrir
una etapa en què
van sorgir l’estat
de benestar i la
legislació
internacional

EL  LL IBRE

JOSEP OLIU ➜ RAFAEL NADAL

● El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, propo-
sa el llibre Año cero. Historia de 1945, d’Ian Buru-
ma. El 1945 es va cloure un capítol de la història de
la humanitat i se n’obrí un altre. Hi havia l’esperança

de crear un món millor, més unit, una
comunitat internacional. D’allà sorgi-
ren l’estat del benestar europeu,
una legislació internacional, el paci-
fisme japonès, la UE, però tots
aquests assoliments comencen a

esquerdar-se. Millor llibre 2013 als EUA per a The
Economist. Pels constants torneigs que juga per tot
el món i el temps que li ocupen els vols i hotels, Oliu
considera que un interessant compa-
ny de viatge per al nou ambaixa-
dor de Banc Sabadell, el tennista
Rafael Nadal, podria ser aquest
llibre, una obra interessant per
entendre alguns errors que la hu-
manitat continua repetint.

Fites que s’esquerden
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Espero que les
taxes acabin
sent una
innocentada

EL  LL IBRE

ORIOL RUSCA ➜ ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

Humor contra la imposició
● El degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol
Rusca, pensa en el llibre Era una broma, de l’escrip-
tor Gabriel Josipovici, per regalar-lo al ministre de
Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, i argumenta: “Espero
que l’aprovació de les taxes judicials acabi sent una

innocentada.” I és que des de la seva
entrada en vigor, el 2012, les taxes

judicials han fet minvar el nombre
de clients als lletrats, ja que, de
mitjana, han de pagar fins a 800

Era una broma
GABRIEL JOSIPOVICI

Editorial: Rayo Verde
Enginyosa comèdia que
presenta una complexa
xarxa d’enganys, robatoris,
xantatges i plans
d’assassinat.

euros per recórrer contra una sentència. També es-
tan empipats perquè el ministre els va prometre que
el que es recaptaria amb les taxes s’invertiria a Justí-
cia, i ara se n’ha desdit. La reforma del
ministre ha acabat sent un greuge
per als ciutadans, ha envaït com-
petències de les autonomies i
no ha contribuït a agilitzar el
sistema judicial. Un autèntic
nyap que hauria de ser retirat.

● Els vianants que infringeixin les normes de circulació podran ser obligats
a realitzar proves d’alcoholèmia d’acord amb la nova llei de seguretat vial.
En aquest context, al president de l’Associació de Prevenció d’Accidents de
Trànsit, Ole Thorson, li agradaria obsequiar el ministre d’interior amb Bar-
celona camina, llibre en què el caminar és presentat com un acte de soste-
nibilitat i no únicament com un mitjà de desplaçament. Thorson es defen-
sa: “És molt sa, caminar. La ciutat es viu a peu, no des de l’interior del co-
txe. Tenim l’objectiu de visió zero: prou morts i ferits a la mobilitat. Els que
xoquen durament amb els vianants són els que porten vehicles a motor i
no a la inversa. Quant s’aconsegueixi que els conductors deixin de conduir
sota els efectes de l’alcohol, podrem començar a educar els vianants.”

La ciutat es viu a
peu, no des de
l’interior del
cotxe

EL  LL IBRE

OLE THORSON ➜ JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

En defensa dels vianants
Barcelona Camina
JOSEP M. VILARRÚBIA-
ESTRANY

Editorial: CIM Edicions

Guia que presenta diferents
recorreguts històrics per la
ciutat de Barcelona agrupats
per barris i que inclou
referències històriques,
anècdotes i poemes.
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Entre tots hem de
fer una Catalunya
més social, més
cohesionada i
amb menys
desigualtats

EL  LL IBRE

ÀNGELS GUITERAS ➜ NÚRIA DE GISPERT

● La presidenta de la Taula del Tercer Sector Social,
Àngels Guiteras, opina que l’obra del reconegut so-
ciòleg polonès Zygmunt Bauman ¿La riqueza de

unos pocos nos beneficia a todos?, li po-
dria resultar d’utilitat a la presidenta

del Parlament pel fet que, com a
tal, ha de “conduir” els grups par-
lamentaris perquè “entre tots
construïm una Catalunya més
social, més cohesionada i amb

menys desigualtats”. Guiteras reconeix que compar-
teix amb Bauman la creença que el benestar i la co-
hesió depenen de la igualtat i l’equitat dins una so-
cietat, i subratlla: “El lideratge de De Gispert
al Parlament, amb l’ajuda d’aquest lli-
bre, i la complicitat dels nostres polí-
tics i de tota la societat, pot contri-
buir, també, a construir una Cata-
lunya millor. Bona diada de Sant
Jordi, presidenta!”

La igualtat, pilar de la societat

¿La riqueza de unos
pocos nos beneficia a
todos?
ZYGMUNT BAUMAN

Editorial: Paidós Ibérica
Anàlisi sobre el possible
benefici que genera el
repartiment de la riquesa en
la societat actual, guardonada
amb el premi Príncep
d’Astúries de Comunicació del
2010.

En temps de crisi
és important
recordar cada
dia el valor de la
perseverança

EL  LL IBRE

  ANTONI TRILLA ➜ BOI RUIZ I GARCIA

Dosis de perseverança contra la crisi
● El doctor de l’Hospital Clínic i professor de la Universitat de Barcelona
Antoni Trilla pensa en el conseller de Salut de la Generalitat de Catalu-
nya, el Dr. Boi Ruiz, com a destinatari del llibre Peste & Cólera, de Patrick
Deville, i remarca que l’obra de Deville combina la passió per la medicina
i la ciència amb l’aventura històrica. “Tracta de la vida d’Alexandre Yersin,
deixeble i col·laborador de Pasteur, que va descobrir el bacil de la pesta
en el decurs de l’epidèmia de Hong Kong al 1894. És un excel·lent relat
d’una vida dedicada al desenvolupament del coneixement científic i la
seva aplicació a la millora de la salut.” L’epidemiòleg consciencia que és
especialment important en moments de crisi que la perseverança i la
passió per la medicina siguin valors que es recordin cada dia.

Peste & Cólera
PATRICK DEVILLE

Editorial: Anagrama

Epopeia que narra les gestes del
deixeble i col·laborador de
Pasteur, Alexandre Yersin, i que
esdevé una apassionant
aventura científica i humana
reflex de les primeres dècades
del segle XX.
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Si badem, el barri
perdrà la seva
essència

EL  LL IBRE

QUIM MARQUÉS ➜ XAVIER TRIAS

Reivindicar la Barceloneta
● Quim Marqués, propietari i xef del Suquet de l’Al-
mirall, li regalaria a l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, el llibre que firma amb el seu company de fo-

gons, Manel Marqués, Cuina marinera, i
que inclou la recepta de la paella amb
DO de la Barceloneta. La serveix des
de fa 4 anys (n’ha servit 30.000) “Vull
que els barcelonins vinguin a la Bar-
celoneta a dinar perquè és l’únic bar-

ri gastronòmic de la ciutat amb arrels

Cuina marinera
QUIM MARQUÉS I
MANEL MARQUÉS

Editorial:
Columna
Receptari amb més
de 100 plats de la
cuina marinera
catalana

pròpies i si no el defenem nosaltres perdrà personali-
tat i acabarà venut al turisme, a les grans cadenes.
Ja hi ha força restaurants antics en perill”, assegura,
i el seu restaurant s’està convertint en
una illa, ja que d’altres d’històrics han
començat a baixar persianes. La
sempre complicada Barceloneta ne-
cessita algú que hi pensi i no que-
dar en les exclusives mans del mer-
cat, assegura el xef.

● El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, obsequiaria
amb L’esperit de Catalunya dos dels possibles futurs presidents de la Co-
missió Europea, pel fet que d’aquesta manera “entendrien la nostra reali-
tat lingüística, cultural, nacional”. “En l’actual context, és cabdal que perso-
nes situades en llocs de decisió cada cop més importants coneguin direc-
tament el cas català. Sense interferències i tergiversacions. És una obra
que es va fer amb el desig de fer conèixer Catalunya al lector. Simbolitza
l’esforç i la tenacitat de tota una generació de persones, derrotades pel to-
talitarisme de la guerra i de la dictadura, sense les quals avui no seríem on
som. I alhora la voluntat del poble català de continuar existint, moltes ge-
neracions i no només aquesta ho demostren!”

És cabdal que es
conegui el cas
català sense
interferències ni
tergiversacions

EL  LL IBRE

ÒSCAR ESCUDER ➜JEAN-CLAUDE JUNCKER / MARTIN SCHULTZ

Conèixer Catalunya sense filtres
L’esperit de Catalunya
JOSEP TRUETA

Editorial: Selecta

Rigorós estudi històric escrit
durant l’exili de l’autor al
Regne Unit per tal de donar a
conèixer la problemàtica
catalana a la societat
anglosaxona.
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Els que manen
han d’entendre
que són
servidors i que
l’important són
els valors

EL  LL IBRE

LUCÍA CARAM ➜ MARIANO RAJOY

● Lucía Caram, ànima de la Fundació Rosa Oriol de
Manresa a favor dels més desafavorits i un terratrè-
mol de persona, ha escollit el llibre de Victor Küp-
pers “perquè ens posa davant del nostre propi mirall,

ens fa viure amb sentit i ens retrata
en les nostres actituds més quoti-
dianes i que no sempre són exem-

plars”. “També ens ajuda a pren-
dre’ns la vida amb sentit de l’hu-
mor i és una injecció per viure de

manera proactiva”. Li regalaria un exemplar “a cada
un dels membres de l’equip de govern del senyor Ra-
joy perquè entenguin que han de ser servidors i que
el que realment és important són les perso-
nes i viure amb valors i amb sentit, i no el
poder”. Caram gestiona l’obra social de la
família Tous al Bages, on l’any passat,
fins i tot, va obrir un edifici per acollir
temporalment famílies en risc d’exclu-
sió social.

Les coses importants de la vida

Vivir la vida con
sentido
VICTOR KÜPPERS

Editorial: Plataforma
Un llibre de creixement
personal que parla dels valors
i el sentit de la vida i que
explica la importància de
lluitar per aconseguir les
coses i de l’alegria. Que
descarta el lament i recupera
l’amabilitat i l’agraïment de
cada dia.

La poesia també
pot explicar
històries amb
personatges

EL  LL IBRE

MARTÍ SALES / ALS JOVES POETES

Sagarra per a les veus noves
● L’escriptor i músic Martí Sales ha engegat diversos projectes dins el
món del rock i té una obra narrativa i poètica que es va desenvolupant
mentre conrea també les traduccions de llibres de qualitat. Vol dedicar el
llibre als joves poetes, perquè El comte Arnau “és un cim total de la poe-
sia catalana, trepidant, emocionant i un prodigi de la versificació”. Sales
insisteix que és un llibre poc conegut, del qual no se’n parla i “és més
que vigent”. Ha triat els joves poetes perquè el llibre de Sagarra és incre-
ïble, un poema narratiu que trenca la separació entre poesia i prosa: “El
jove poeta també hauria de saber que la poesia pot explicar històries
amb personatges.” Martí Sales prepara ara el llibre Principi d’incerteses,
que publicaran els editors de Males Herbes.

El comte Arnau
JOSEP MARIA DE SAGARRA

Editorial: La Campana i 3i4

Poema èpic escrit al 1928, El
Comte Arnau recrea un
personatge de la mitologia
catalana, que ha estat
profusament utilitzat pels
nostres grans poetes, com
Carner, Pitarra i Maragall.
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● La portaveu de l’STEI Illes Balears, M. Antònia Font, té tres raons per vo-
ler regalar el llibre Dones republicanes a la membre del PSIB-PSOE i cap
de l’oposició del govern de les illes Balears, Francina Armengol. “En primer
lloc, pel fet de ser un llibre escrit per una dona amb el testimoni de diver-
ses dones”, un col·lectiu especialment silenciat dins la societat del mo-
ment. “En segon, perquè la memòria històrica és un tema pendent de re-
soldre i per recordar-li així que, en tenir responsabilitats de govern, compar-
tides o no, amb altres forces d’esquerres, es doni satisfacció als drets que
reclamen els afectats. I en tercer lloc i últim, per recordar-li el paper tan
important que juguen les dones en el canvi social i la restitució dels drets i
les llibertats socials que ens volen suprimir.”

La memòria
històrica és un
tema pendent de
resoldre

EL  LL IBRE

M. ANTÒNIA FONT ➜ FRANCINA ARMENGOL

Un llibre i tres raons per regalar-lo
Dones republicanes
MARGALIDA CAPELLÀ

Editorial: Lleonard Muntaner
Editor

Recull de testimonis de
diferents persones que van
sofrir en primera persona els
horrors de la Guerra Civil o
que en van patir les
conseqüències.

Aquest és un
llibre que té com
a finalitat
redescobrir la
font de
l’evangelització
en el món actual EL  LL IBREH

LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH ➜ ALBERT RIBA

La nova església de Francesc
● El cardenal arquebisbe de Barcelona no dubta ni
un moment. Aquest Sant Jordi recomana l’exhorta-
ció apostòlica del papa Francesc, el bisbe de Roma

que ha posat els pobres davant de tot i amb
ells, la misericòrdia. “Aquest un llibre

clar i entenedor, de fàcil lectura, escrit
amb el llenguatge proper al qual el
papa Francesc ens té acostumats, un
llibre que té com a principal finalitat
redescobrir la font de l’evangelització

La joia de
l’evangeli 
PAPA FRANCESC

Editorial Claret.
L’exhortació
apostòlica on el
Papa escriu els
canvis que vol fer
a l’Església a tots
els nivells i on diu
que vol una
església
missionera.

en el món contemporani, un llibre que ens desco-
breix i al mateix temps ens aporta, tal i com el seu
nom indica, l’alegria de l’Evangeli”, explica el carde-
nal barceloní, que diu que regalaria aquest volum als
“descreguts”, com els ateus, liderats a Catalunya per
Albert Riba. Francesc i la nova Esglé-
sia catòlica que propugna són en-
cara un projecte que Jorge Ber-
goglio va voler avançar en el lli-
bre.
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Diccionari català -
valencià - balear
ANTONI MARIA ALCOVER I
FRANCESC DE BORJA MOLL

Editorial: Moll
És un diccionari descriptiu i
etimològic que recull tot el
cabal lèxic de la llengua
catalana i que esdevé una
gran font per als lingüistes.
Està format per deu volums,
amb un total de 9.850
pàgines.

Rostre desconegut.
L’escriptora Marta
Rojals no surt
retratada en aquest
espai per la seva
coneguda oposició a
aparèixer fotografiada
als mitjans de
comunicació.

A la inventora
del Lapao li
deixaria un
‘post-it’ a
l’entrada
‘Ignorància’

EL  LL IBRE

MARTA ROJALS ➜ DOLORES SERRAT

● L’escriptora Marta Rojals (la Palma d’Ebre, 1975)
regalaria els deu volums del Diccionari català-valen-
cià-balear d’Alcover i Moll a la consellera d’Educació
i Cultura de l’Aragó, Dolores Serrat, “inventora del La-
pao”: “Li’n suggeriria la custòdia compartida amb els
seus homòlegs a les Illes Balears i al País Valencià,
també filòlegs experts, perquè entre tots puguin
comprovar que no es tracta precisament d’un diccio-
nari trilingüe per a traductors.”

L’autora de Primavera, estiu, etc. i de L’altra (RBA-La
Magrana), també els deixaria un post-it a l’entrada
Ignorància, “on podrien trobar boniques referències
al refranyer popular, com: «La ignorància és atrevi-
da», «La ignorància no excusa de pe-
cat», «Ignorància indeguda no té
disculpa», «La ignorància és
arribada i li han feta gran
entrada».”

Les cares de la ignorància

Els seria útil
llegir el periple
d’aquest mariner
deportat de
diversos països

EL  LL IBRE

NEUS BALLÚS  ➜ TOTS ELS CAPS D’ESTAT DE LA UNIÓ EUROPEA

A la pell dels que han estat deportats
● La cineasta Neus Ballús, guanyadora dels premis Gaudí i d’altres guar-
dons per La plaga, desitjaria “que tots els caps d’estat i de govern de la
Unió Europea, els que decideixen la política comuna d’immigració, llegis-
sin El barco de la muerte, de B. Traven”. Però com que l’única eina real
d’aquesta política és el control de fronteres, “és millor dedicar-lo a Fron-
tex, l’agència europea que coordina aquestes pràctiques”. “Potser els se-
ria útil llegir aquesta història publicada el 1926, en què un mariner nord-
americà és oblidat a Bèlgica pel seu vaixell. Sense diners ni documents,
és detingut i deportat. Això l’obliga a acceptar el pitjor treball del món:
embarcar-se en un vaixell de la mort dedicat al contraban, on tothom és
tractat com un esclau i està destinat a acabar al fons del mar.”

El barco de la muerte
B. TRAVEN

Editorial: Montesinos

El primer èxit de l’autor d’El
tresor de Sierra Madre, una
novel·la que té elements en
comú amb la misteriosa
biografia de B. Traven, un fugitiu
de l’Alemanya nazi que es va
passar la vida amagant-se.
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Zötl reprodueix
una fauna
riquíssima amb
rigor i
imaginació: un
mirall que genera
noves imatges EL  LL IBRE

ARTUR RAMON ➜ MIQUEL BARCELÓ

Un bestiari sumptuós
● El 1956 van sortir a la llum les aquarel·les d’Aloys
Zötl, un obscur artista austríac que, a hores perdu-
des, es va dedicar a completar “el bestiari més

sumptuós que mai s’ha vist", en parau-
les d’André Breton. L’antiquari i ga-

lerista Artur Ramon ha escollit la
nova edició publicada per Victor
Francés, Contrées de Aloys Zötl,

per regalar-lo a Miquel Barceló. Diu
que “és tan difícil regalar-li un llibre

Contrées de
Aloys Zötl
ALOYS ZÖTL

Editions
Langlaude, París,
2011.
Aquarel·les que
barregen ciència
i fantasia, fruit de
la imaginació
d’un tintorer
austríac gairebé
desconegut.

com un DVD o un quadre, perquè coneix la tradició li-
terària i sempre està al dia de les novetats edito-
rials”. Com que seria fàcil que Barceló ja tingués els
llibres que Ramon havia pensat per a ell,
el galerista ha optat per un àlbum que
pot ser útil per a la seva obra. “Aloys
Zötl reprodueix una fauna riquíssima
amb rigor i imaginació: un mirall que
possiblement generarà noves imat-
ges”, el descriu Ramon.

● L’actor Lluís Marco està ara al Romea, fent L’orfe del clan dels Zhao. Una
història amb trama de corrupció, molt extrapolable... El llibre que vol rega-
lar és per a la classe política en general, però li podem posar les cares de
Rajoy i Rubalcaba. “Els recomanaria el Pequeño tratado de las grandes vir-
tudes. Fa un recordatori meravellós sobre l’ètica! Els recomano aquesta
lectura perquè sàpiguen d’on ve la democràcia i quina és la seva arrel. El
poble sempre té raó, i s’ha de treballar per al poble. El dret a decidir no el
poden escapçar: és anticonstitucional, antidemocràtic, antieuropeu, antitot!
Ja ens van trepitjar amb l’Estatut, i ara no ens poden tornar a trepitjar. Es-
pero que el poble català sigui fort... I en Mas no es pot arrugar; confio molt
en ell. Estic al seu costat, i jo no sóc un home de Convergència.”

Els recomano
aquesta lectura
perquè sàpiguen
d’on ve la
democràcia

EL  LL IBRE

LLUÍS MARCO ➜ MARIANO RAJOY/ ALFREDO P. RUBALCABA

El poble sempre té raó
Pequeño tratado de las
grandes virtudes
ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

Editorial: Paidós

Sense moralisme, planteja que
la virtut és la forma de ser i
actuar humanament, la
capacitat d’actuar bé.
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La Bíblia de tots
IL·LUSTRADA PER PILARÍN
BAYÉS

Editorial: Grup 62
L’Evangeli de sant Lluc
(10, 29-37) és l’únic
que recull aquesta
paràbola en què
Jesús posa
d’exemple un
samarità que es
compadeix d’un
viatger ferit per uns
bandolers.

Si és home de
missa diària, li
anirà bé
repassar la
paràbola del bon
samarità

EL  LL IBRE

JUAN MAYORGA ➜ JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

● El dramaturg Juan Mayorga se sent avergonyit dels
eufemismes que utilitza el ministeri de l’Interior per
rentar-se’n les mans de les 15 persones que van mo-
rir en voltejar pel mar la tanca de Ceuta: “Diuen que
les bales de goma van fer una línia imaginària quan

es va tractar d’una línia de mort.” Conscient
que el ministre és home de fortes con-

viccions i que diuen que és de missa
diària, li recomana un passatge de
l’Evangeli de sant Lluc on apareix la

paràbola del bon samarità, que parla de la necessi-
tat d’assistir el vulnerable. La Sala Beckett de Barce-
lona ja va representar Animales nocturnos (Grec
2005), un text de Mayorga en què un il·legal
gaudirà del silenci d’un immigrant amb
papers a canvi d’una amistat, en princi-
pi, gens humiliant; n’hi haurà prou
d’accedir a ser el seu amic. Però en el
món del poder, els privilegis s’acaben
cobrant.

Reconèixer la biga a l’ull propi

Un assaig
punyent i divertit
sobre el llegat 
de la Unió
Soviètica

EL  LL IBRE

JOAN FONTCUBERTA ➜ PUSSY RIOT

El xup-xup del pensament i les imatges
● El fotògraf Joan Fontcuberta té el llibre perfecte per regalar a Vladimir
Putin. Però, és clar, confia més en la intel·ligència i la sensibilitat del grup
punk Pussy Riot. ‘El comunista manifiesto’, d’Iván de la Nuez, és “un as-
saig punyent i divertit que ve a constatar que la Unió Soviètica va perdre
la guerra freda en el terreny de la política però l’ha acabat guanyant en
el terreny de la cultura i l’estètica”. “Si l’opinió pública russa canvia de
xip i entén que el seu és un llegat guanyador en la mesura en què els va-
lors que defensaven han impregnat el teixit ideològic i social de l’antic
enemic capitalista, potser es calmaran una mica els ànims. Els proces-
sos posthistòrics ja no es dirimeixen a llarg termini amb tancs i avions si-
nó amb el xup-xup del pensament i les imatges”, diu Fontcuberta.

El comunista manifiesto
IVÁN DE LA NUEZ

Editorial: Galaxia Gutenberg-
Círculo de Lectores.

L’autor d’origen cubà establert a
Barcelona adverteix en el seu
últim títol publicat que el segle
XXI ha començat a Occident
amb una insòlita veneració per
l’estètica comunista.
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A Negra y
Criminal volem
assessorar Rigau
perquè sàpiga
què l’espera
quan hagi de
tractar amb
Wert

EL  LL IBRE

PACO CAMARASA ➜ IRENE RIGAU

Preparació psicològica
● “Jo, a la consellera d’Ensenyament, la senyora Ire-
ne Rigau, li regalaria El psicópata, del criminòleg i
psicòleg Vicente Garrido. Per què? Perquè a Negra y

Criminal volem ser els seus assessors psico-
lògics i preparar-la, donar-li pistes de què
l’espera quan hagi de tractar amb el mi-
nistre José Ignacio Wert. Els psicòpates
es caracteritzen perquè no senten em-
patia amb la gent, amb les víctimes, i
s’ho passen bé quan putegen. Tampoc

El psicópata
VICENTE GARRIDO

Editorial: Algar
Alzira, 2000
Pàgines: 320
Preu: 18,95
El criminòleg i
psicòleg valencià
ofereix un magnífic
assaig sobre la
complexa ment d’un
psicòpata.

són sàdics, tot i que quan amb algú no estan bé,
quan algú els fa nosa, es forcen a mostrar el contra-
ri, van a fer-li un petó... com no fa pas gaire va fer
Wert amb Rigau (l’expressió de fàstic d’ella era im-
pagable!). Espero que a la consellera li faci servei un
assaig sobre criminologia, que haig
de recomanar en castellà perquè
en català no hi ha títols, ni ori-
ginals ni traduïts, d’aquesta
matèria.”

● L’escriptor més entusiasta que conec es diu Jaume C. Pons Alorda. N’hi
ha prou de certificar que encara no ha fet trenta anys i ja ha publicat més
d’una dotzena de títols. La seva energia es trasllada íntegra a la conversa i
a la traducció. Si algú m’hagués preguntat qui podia dur a terme la tasca
hercúlia de traduir al català tots els poemes de Fulles d’herba, de Walt
Whitman (1819-1892), el primer nom que se m’hauria acudit és el seu. Al
llarg de tota la vida, Walt Whitman va treballar en aquesta obra magna,
que ho canta tot: l’amor i la guerra, la ciutat i la història, la bandera i el
bosc. Edicions de 1984 ha aplegat tots els seus cants en un llibre que amb
prou feines supera les cinc-centes pàgines, en una edició que pot cabre a
l’abric d’un rodamón que vulgui veure-ho tot i llegir-ho tot.

El llibre pot cabre
a l’abric d’un
rodamón que
vulgui veure-ho
tot i llegir-ho tot

EL  LL IBRE

VICENÇ PAGÈS ➜ A UN RODAMÓN

L’obra de Whitman ho canta tot
Fulles d’herba
WALT WHITMAN

Editorial: Edicions 1984

Oh capità, el meu capità!, és el
poema que tanca el llibre, i que
la pel·lícula El club dels poetes
morts va popularitzar. Es tracta
del poemari cabdal de
Whitman, una obra que va
revisar fins a la mort.
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Llegint
Saint-Simon
potser
descobririen que
es pot ser més
sofisticat

EL  LL IBRE

SALVADOR SUNYER ➜ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

● Per a la seva recomanació de Sant Jordi, el direc-
tor del festival d’arts escèniques Temporada Alta,
Salvador Sunyer, mira cap al passat i recorda amb
ironia la figura de Louis de Rouvroy –diplomàtic fran-

cès que va conèixer per dins la cort de
Versalles durant el regnat de Lluís
XIV– per apel·lar a l’actualitat de les
relacions entre Catalunya i Espanya:
“Jo regalaria els vuit volums de les
Mémories de Saint-Simon de la Plé-

iade als membres del Tribunal Constitucional, perquè
d’una banda estarien ocupats una bona temporada
llegint les més del 10.000 pàgines que tenen, de
l’altra això els faria millorar el domini de
la llengua francesa i, sobretot, per-
què si es volen dedicar a les
transaccions polítiques, llegint
Saint-Simon potser descobririen
que es pot ser força més sofisti-
cat...”

Lliçons de diplomàcia

Memòries
DUC DE SAINT-SIMON

Editorial: Edicions 62 i La
Caixa
Barcelona, 1984
Pàgines: 392
Dins la col·lecció Les millors
obres de la literatura
universal, edicions 62 va
publicar un volum amb una
selecció de les memòries
d’aquest escriptor i diplomàtic
francès

És un llibre
cabdal per
entendre
l’essència de
l’art i la poesia

EL  LL IBRE

ANTONI LLENA➜ MANUEL BORJA-VILLEL

L’obsessió de l’escriptura a la matinada
● L’escriptor Paul Valéry es va llevar cada dia, al llarg de cinquanta anys,
entre les quatre i les cinc del matí per escriure tres o quatre hores segui-
des. En uns quaderns, hi expressava els seus pensaments sobre temes
d’allò més diversos: vida quotidiana, art, literatura, filosofia, reflexions po-
lítiques i fins i tot fórmules matemàtiques. Un compendi de saviesa que
fascina l’artista Antoni Llena, que té en els Quaderns de Paul Valéry el
seu llibre de capçalera. “Crec que és cabdal per entendre l’essència de la
poesia, la literatura i l’art. És molt inspirador”, afirma. Llena s’identifica
amb l’actitud obsessiva de Valéry d’escriure cada dia perquè ell també fa
l’exercici de dibuixar cada dia. El llibre el regalaria al director del Museu
Reina Sofia i exdirector del Macba, Manuel Borja-Villel.

Cuadernos
PAUL VALÉRY

Editorial: Galaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores

Antologia d’una de les grans
obres mestres del pensament
del segle XX. Un recull de notes i
reflexions que l’escriptor francès
Paul Valéry va anar abocant al
paper al llarg de mig segle
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La idea és que
amb el llibre ell
mateix pugui
viure en primera
persona la
història d’un
català EL  LL IBRE

ADEL MECHAAL ➜ MARIANO RAJOY

Un llibre per obrir ments
● Tot i que la meva família va venir d’un país dife-
rent vull que el president d’Espanya sàpiga que Cata-
lunya m’ha fet sentir com si fos a casa perquè la his-

tòria ens diu que és un país d’integració que ha
respectat sempre a tothom i totes les cultu-

res. Vull que el president espanyol vegi que
Catalunya ha estat i és un país tolerant,
respectuós i democràtic. La idea és que
amb el llibre ell mateix pugui viure i en-
tendre en primera persona la història d’un

La meva primera
història de
Catalunya
TONI SOLER I ROSER
CALAFELL

Editorial: La Galera
Catalunya és terra de
pas de cultures i
pobles. Cadascun hi
ha deixat l’empremta
que explica la nostra
llarga història.

català. Potser aquesta és la millor manera perquè
obri la seva ment i sigui capaç de sortir del discurs
del no a la consulta. Sé que és molt difícil que canviï
alguna cosa, més aviat penso que no canviarà
res, però mai se sap... Si hi ha alguna cosa
a la vida que pot canviar la mentalitat de
les persones i la manera que tenen de
veure el món en què viuen, aquesta cosa
és un llibre.

● Joan Collet, president de l’Espanyol des del novembre del 2012, mai
s’hauria imaginat arribar a ser el màxim mandatari del club quan va néixer
a Argentona el 1961. Com tants d’altres, la seva família era humil, però ha
fet de la seva passió per l’Espanyol una font d’inspiració i el motor de la
seva vida. Com la petita Nombeko, protagonista del llibre de Jonas Jonas-
son L’analfabeta que va salvar un país, el volum que Joan Collet ha decidit
“regalar” al polifacètic Sergi Mas. “Perquè és amic meu i coneixent-lo sé
que li agradarà perquè és, com tot bon perico, una persona tenaç, creativa
i amb personalitat”, són els arguments que esgrimeix Collet. Mas és una
de les cares més visibles de l’actual món mediàtic de l’Espanyol i passeja
amb orgull i sense complexos la seva militància blanc-i-blava.

Mas és una
persona tenaç,
creativa i amb
personalitat, diu
Collet

EL  LL IBRE

JOAN COLLET ➜ SERGI MAS

Inspiració en la humilitat
L’analfabeta que va
salvar un país
Jonas Jonasson
La Campana
Per l’autor de la reeixida L’avi
de 100 anys que es va esca-
par per la finestra. Un tip de
riure.
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Perquè entengui i
valori la realitat
esportiva del
nostre país i tot
el que representa
en el teixit
associatiu EL  LL IBRE

IVAN TIBAU ➜ JOSÉ IGNACIO WERT

Pedagogia, encara
● El secretari general de l’Esport, com a exesportista
d’elit, sap que només amb la constància, amb la in-
sistència, s’aconsegueixen resultats. Potser per això

encara persisteix en la pedagogia. Ivan Tibau
regalaria els tres volums que ja han sortit
al carrer de l’Enciclopèdia de l’Esport Ca-

Enciclopèdia
de l’esport
català
CARLES
SANTACANA
(DIRECTOR)

Editorial:
Enciclopèdia
Catalana.
Avui hi ha tres volums
dels cinc previstos.

talà al ministre d’Educació, Cultura i Esports del go-
vern espanyol, José Ignacio Wert, “perquè entengui i
valori la realitat esportiva del nostre país i tot el que
el fenomen de l’esport ha suposat, des dels seus orí-
gens, per a la societat catalana”.
A veure si ho entén.
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Fahrenheit 451
RAY BRADBURY

Editorial: Ediciones Minotauro
(2007, en castellà)
Novel·la publicada el 1953
amb un títol que fa referència
a la temperatura a partir de
la qual el paper imprès dels
llibres s’inflama i crema.
François Truffaut el va
adaptar al cinema en una
pel·lícula del mateix nom, el
1966.

Un llibre molt
adequat per a
qualsevol
romàntic de la
lectura en paper

EL  LL IBRE

MARC GASOL ➜ VÍCTOR SADA

● Marc Gasol (1985) i Víctor Sada (1984) són com-
panys de generació. Van coincidir al Barça i a Girona
i, malgrat la distància entre Catalunya i Memphis, la

seva amistat és ferma. I malgrat que són
joves i usuaris habituals de la tecnolo-
gia, Gasol sap que el jugador del Barça
continua assaborint la lectura en for-
mat clàssic, en paper. I la seva reco-

manació és ideal, perquè Fahrenheit 451 gira al vol-
tant dels llibres i d’un bomber a qui el govern li orde-
na que els cremi perquè considera que llegir impe-
deix que els homes siguin feliços i els fa di-
ferents els uns dels altres. “Aquest llibre
és molt adequat per a qualsevol romàn-
tic de la lectura en paper i Víctor Sada
és un d’ells”, justifica Marc Gasol.

Llarga vida al paper

Els evitarà
cometre molts
errors en la
gestió dels seus
diners

EL  LL IBRE

SITAPHA SAVANÉ ➜ ELS JOVES DEL FIATC JOVENTUT

Més que un company de vestidor
● Sitapha Savané juga en el Joventut i, a més del seu valor esportiu, s’ha
convertit en una mena de guia vital d’una plantilla que, amb un parell
d’excepcions, és molt jove i ha voltat poc món. El seu compromís amb la
causa catalana, els seus ascendents familiars (el seu pare era un cone-
gut polític opositor senegalès) i les seves inquietuds culturals i vitals
l’han convertit en una referència. “Aquest llibre me’l va regalar Larry Le-
wis [jugador de bàsquet] quan vam coincidir en el meu primer any en el
Tenerife. Jo en tenia 23”, recorda Taph, que apunta que el regalaria “als
joves de l’equip, és a dir, a tots els jugadors excepte Tariq Kirksay i Albert
Miralles. Llegir-lo els evitarà cometre molts errors en la gestió dels seus
diners al llarg de la seva carrera, i els donarà grans consells a l’hora d’in-
vertir-los”.

Pare ric, pare pobre 
ROBERT T. KIYOSAKI

Editorial: Aguilar (en castellà)
Llibre d’autoajuda financera,
avalat per més de 18 milions
d’exemplars venuts. Desmenteix
que calgui tenir molts ingressos
per fer-se ric i demana als pares
que no confiïn només en l’escola
perquè els fills aprenguin a
tractar amb els diners.
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● Albert Montañés és un tennista català amb una àmplia experiència pro-
fessional de més d’una dècada i sis títols aconseguits al sarró. Va néixer a
Sant Carles de la Ràpita i viu a Sant Feliu de Llobregat. Per això, sempre
que el circuit ATP li ho permet, veu en directe al Camp Nou els partits del
Barça. També se’n fa ressò i publica comentaris sobre el tema a través del
seu compte de Twitter, en el qual proclama el seu barcelonisme. El seu ídol
és el davanter argentí Lionel Messi, del qual admira la màgia, la fantasia
que es desprèn de totes les seves accions en un terreny de joc. Montañés
espera sempre una acció diferent, impossible, un regal al futbol i als segui-
dors blaugrana. Per això, per retre homenatge al millor jugador del Barça i
del món, el rapitenc li regalaria el llibre The Magic.

L’hi regalaria per
la fantasia que
ens regala
sempre quan
juga a futbol

EL  LL IBRE

ALBERT MONTAÑÉS ➜ LIONEL MESSI

L’homenatge d’un seguidor
The Magic
RHONDA BYRNE

Editorial: Urano

Durant vint segles, els lectors
d’un text sagrat estaven
desconcertats. Només un
grup es va adonar que les
paraules eren un enigma i que
resolent-lo apareixia un nou
món davant dels ulls.

Les peripècies
d’un aventurer al
llarg d’un viatge
de més de
120.000 km

EL  LL IBRE

LAIA SANZ ➜ AL SEU XICOT, ANDREA PELLEGRINI

La vida sobre rodes
● L’enginyer químic i periodista Ted Simon (1931)
narra el viatge que va fer al llarg de quatre anys
(1973-1977) al voltant del món recorrent 126.000
km i 45 països en una moto Triumph (1973-1977).

Tota la seva vida és un viatge perquè va néi-
xer a Alemanya i es va criar a Anglaterra, on
va passar per vuit escoles. El llibre desco-
breix mil peripècies: perills, accidents, ro-
batoris, la presó –el confonen amb un es-
pia–, l’entrada en una comuna hippy..., pe-

Els viatges de Júpiter
TED SIMON

Editorial: Interfolio, 2012

“El millor diari de viatges en moto
que s’ha escrit mai”, diu
Motorcycle News. «Ha estat la
meva inspiració”, segons Ewan
McGregor, parlant de la sèrie
Long way round. “Molt
recomanable”, per LA Times.

rò també relacions personals i més que personals. Al
final troba que l’experiència sencera l’ha transfor-
mat. “A l’Andrea, el meu xicot, li agrada molt viatjar
en moto i l’aventura. Què hi ha millor que
un llibre que explica les peripècies d’un
aventurer que en va veure de tots co-
lors en un viatge de més de 120.000
quilòmetres”, explica la pluricampio-
na del món de trial i d’enduro, setze-
na classificada en l’últim Dakar.




