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NO-FICCIÓ 3 Diuen els que saben de números editorials que el dia 
de Sant Jordi els títols més venuts, aquells dels quals es parla més, 
tan sols suposen entre el 7% i el 12% (segons l’any) del total de les 

vendes. La resta conformen aquesta ‘llarga cua’ tan important per 
al sector com significativa per al lector, nodrida en bona part pel lli-
bre de no-ficció.

REVOLTATS. O. JUNQUERAS 
 i J. MOLiNERO 
SUBLEVADOS. O. JUNQUERAS 
i J. MOLiNERO
Edició de Saül Gordillo 
Ara Llibres /  
Now Books. 19, 90 € 

Un diàleg intens i 
apassionat sobre 
l’actualitat més 
candent entre el 
polític republicà i 
el comunicador, 
que representen 
dos dels grans sec
tors de l’actual societat catalana: 
l’independentisme d’esquerres i els 
catalans d’ascendència de fora de 
Catalunya. 

EL HAMBRE
Martín Caparrós
Anagrama. 24,90 €

L’autor argentí ha 
viatjat per l’Índia, 
Bangla Desh, Ní
ger, Kenya, el Su
dan, Madagascar, 
l’Argentina, els Es
tats Units i Espa
nya buscant els 
que pateixen fam. 
Aquest llibre està construït basant
se en les seves històries i les dels que 
lluiten per revertirles. L’objectiu de 
Martín Caparrós és descobrir els me
canismes que fan que gairebé mil 
milions de persones al món no tin
guin què menjar.

LES iNCERTESES   
LAS iNCERTiDUMBRES
Jaume Cabré
Proa / Destino. 18 €

Després de la grandíssima novel·la Jo 
confesso, l’escriptor reflexiona a tra
vés d’aquest assaig literari a propò
sit de l’acte d’escriure. Les incerteses 
parteix de les preguntes que es plan
teja un intel·lectual inquiet, com és 
l’autor, i acaba sent una comunió ín
tima amb el lector, a qui Jaume Ca
bré convida a tafanejar per la reboti
ga del seu taller creatiu. 

AiXÒ HO CANViA TOT 
ESTO LO CAMBiA TODO
Naomi Klein
Empúries / Paidós. 24 €

De llibres que alerten sobre els perills del canvi climà
tic n’hi ha molts; de guies per identificar les maldats 
del capitalisme, potser encara més. L’última obra de 
Naomi Klein, Això ho canvia tot (Empúries), té l’audàcia 

de combinar les dues preocupacions fins a arribar a una conclusió que 
explica, com una clau de volta, el moment que travessa el planeta: des
astre ecològic i abatiment econòmic són cares de la mateixa moneda. 
En opinió de l’autora, la concepció del planeta com una font de rique
sa que s’ha d’explotar fins a l’última gota sense importar les conse
qüències està darrere de la desigualtat i la misèria. Amb el desplega
ment de dades habitual en els seus assajos, Klein posa en evidència fins 
a quin punt el model neoliberal imperant depèn de les energies fòssils, 
principal amenaça contra l’ecosistema, i viceversa. El pas següent és 
previsible: superant el discurs ecologista de curta volada, l’autora con
vida a unir la lluita contra l’austeritat amb la promoció d’un nou siste
ma econòmic basat en energies netes i socialment més justes. L’alter
mundisme afina diagnòstics i estratègies.

UN sUggerImeNt de JUAN FerNÁNdeZ

Un planeta cremant 
en una pira de dòlars

Naomi Klein.

AGUSTÍN CATALÁN

EL PERiODiSME DESPRÉS 
DE TWiTTER
Albert Sáez
Tres i Quatre. 19,50  €

Premiat amb el 
Joan Fuster d’as
saig en l’última 
edició dels Octu
bre, aquest llibre 
d e l  p e r i o d i s t a 
Albert Sáez és una 
reflexió sobre l’im
pacte de les xarxes 
socials i els dispositius mòbils en la 
gestió de la informació. Sáez plante
ja que, enfront dels que auguren el 
final del periodisme, aquest no desa
pareixerà si recupera el seu vincle 
amb el lector i l’essència narrativa.

CATALUNyA SENSE ESPANyA? 
¿ESPAÑA SiN CATALUNyA? 

Joan Tapia
 Pòrtic / Península. 
17,90 €

Un dietari dels 60 
dies que van de la 
Diada del 2014 a la 
consulta del 9N. 
Tapia advoca per 
la  negociació i 
l’acord com a única sortida possible 
davant la incompatibilitat i la poc 
realista rigidesa de les posicions sos
tingudes pels governs de Madrid i 
Barcelona. L’autor, però, no és preci
sament optimista sobre les possibili
tats que això passi.

LA MEMORiA DEL ARARAT
Xavier Moret
Península. 17,90 € 

El periodista espe
cialitzat en viatges 
vola a l’Armènia 
actual a la recerca 
de les arrels d’una 
nació refugiada re
re les muntanyes 
del Caucas. Xavier 
Moret resumeix en 
aquest llibre la tràgica història d’Ar
mènia; però, sobretot visita esglési
es, conversa amb els ciutadans i re
passa els llibres que parlen del seu 
passat. Per l’autor, el «dolor del ge
nocidi» segueix estant avui molt pre
sent en aquesta societat.

CERVANTES
Jorge García López
Pasado y Presente. 25 € 

L’investigador de 
la Universitat de 
Girona posa al dia 
la biografia de Cer
vantes coincidint 
amb el 400è ani
versari de la publi
cació de la segona 
part del Quixot i la 
commemoració, l’any que ve, dels 
quatre segles de la mort de l’autor de 
La Galatea. Fruit d’una detallada in
vestigació, García revela incògnites 
sobre l’escriptor, a qui també situa 
en el context literari europeu de 
l’època.

LA ELEGANCiA MASCULiNA
Eugenia de la Torriente
Debate. 24,90 €

La periodista especialitzada en mo
da revisa la indumentària masculi
na des d’una perspectiva històrica 
des del mateix naixement de l’ele
gància, que l’autora situa al segle 
XVIII de la mà de l’anglès George 
Bryan Beau Brummell. El llibre co
mença amb un pròleg de Giorgio Ar
mani, en què el dissenyador desgra
na les que són, segons ell, les 10 re
gles d’or del perfecte gentleman.

EL DEMONiO DE LA DEPRESiÓN
Andrew Solomon
Debate. 34,90 €

Aquest professor de psiquiatria as
sumeix en aquest llibre el repte de 
definir la depressió, a partir de la se
va pròpia experiència, la d’altres 
malalts i la consulta amb experts. 
Solomon descriu, amb enginy i eru
dició, els medicaments i les teràpies 
alternatives per pal·liar la depressió, 
i resumeix l’impacte que té i ha tin
gut aquesta malaltia, sovint estig
matitzada, al llarg de la història. 

LA HiSTORiA 
DE LA ESCRiTURA
Ewan Clayton 
Siruela. 30 €  

Aquest prestigiós 
professor i  cal 
l ígraf  britànic 
analitza en aquest 
llibre les diferents 
etapes de l’evolu
ció de l’escriptura 
i explora el seu 
impacte social i 
cultural: des de la invenció de l’al
fabet llatí fins als últims canvis pro
piciats per l’auge digital que han 
conduït a nous hàbits pel que fa a 
la paraula escrita, passant per la 
substitució del rotllo de papir pel 
còdex i la invenció al segle XV de la 
impremta. En resum, una bona his
tòria de l’artesania en relació amb 
l’escriptura.

NO ENS CALiA ESTUDiAR TANT
Marta Rojals
Sembra Llibres. 18 € 

L’autora de Prima-
vera, estiu, etcètera i 
L ’a l t ra  publ ica 
amb aquest títol 
una àmplia selec
ció dels articles 
setmanals que, so
ta l’epígraf Mail 
obert, publica al 
diari digital Vilaweb. Rojals hi abor
da, amb la ironia que la caracterit
za, la precarietat, la vulnerabilitat 
i les incerteses dels joves a qui els 
ha tocat (mal)viure en aquesta èpo
ca de crisi. El títol resumeix a la 
perfecció la intenció de l’autora: 
retratar la generació més ben for
mada de la història (la seva), que 
malgrat això no ha aconseguit in
tegrarse en el món laboral.

POSTDATA. CURiOSA HiSTORiA 
DE LA CORRESPONDENCiA
Simon Garfield
Taurus. 21 €

L’autor dels assa
jos d’èxit Es mi ti-
po, sobre la tipo
grafia, i En el ma-
pa, un amè recor 
r e g u t  p e r  l a 
topografia, des 
dels plànols dels 
antics explora
dors fins a Google Maps, aborda ara 
a Postdata la història de la corres
pondència. Es tracta d’un llibre ple 
d’anècdotes i curiosos exemples 
que reivindica una pràctica que es
tà en vies d’extinció. El lector hi des
cobrirà els orígens de les missives, 
el naixement de les bústies i l’apor
tació de grans noms de la cultura al 
gènere epistolar.

REPORTERO
David Remnick
Debate. 24,90 €

L’actual director 
de The New Yorker  
–que ha treballat 
al Washington Post, 
entre altres funci
ons com a corres
ponsal a Moscou– 
recull en aquest 
llibre un conjunt 
dels seus articles publicats durant 
els últims 20 anys. Reflexions que 
inclouen des de la política del seu 
país, els Estats Units, fins a la de 
Rússia, el terrorisme, el conflicte 
al Pròxim Orient o les seves inqui
etuds literàries i aficions esporti
ves. Remnick, que va obtenir el Pu
litzer el 1994, dibuixa mitjançant 
aquests articles una nítida panorà
mica del nostre temps. 

EL DESMORONAMiENTO
George Packer
Debate. 23,94 € 

L’autor narra a El 
desmoronamiento  
–que va guanyar 
el National Book 
Award de nofic
ció el 2013– els úl
tims 30 anys de la 
història dels Es
tats Units a través 
de vides reals, de persones descone
gudes i altres de famoses. Les bio
grafies del fill d’un granger, de 
l’obrera del cinturó industrial 
d’una gran ciutat, d’un funcionari 
de Washington i d’un milionari de 
Silicon Valley juntament, entre 
d’altres, amb les de les del polític 
Newt Gringrich o el raper JayZ li 
serveixen a George Packer per re
tratar una superpotència en crisi.
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