LLIBRES

Memòria de sang
Autor: Enric Calpena
Barcelona, 1851. Aquesta és la història
del jove Joan Gort qui, amb només catorze anys, viatja amb el seu pare de Reus a
la ciutat de Barcelona, però el que havia
de convertir-se en un moment feliç es
transformarà en una tragèdia quan un inesperat succés té lloc durant la nit de Sant
Joan de 1851.
El destí del noi canviarà per sempre i el
portarà d’una Barcelona putrefacta i pudent fins al desert gèlid del Marroc, a Tetuán. El nostre heroi, Joan
Gort, passarà del caos de la ciutat al caos de la guerra, allistant-se dins
dels Voluntaris de Catalunya, un batalló sense organització ni disciplina.
Allà haurà de conviure tant amb la ment tortuosa del general Prim
com amb l’objectiu del seu padrí, el comandant Sugrañes, qui vol aconseguir per sobre de tot la victòria del seu batalló. Joan Gort serà un
dels protagonistes entre aquells milers de soldats que van lluitar en
una gesta sagnant.
El furor de la guerra. La història d’uns homes units per la terra, pels
ideals. La història d’un heroi lligat al passat, a la venjança i a la necessitat de reparar allò que va succeir una tràgica nit de Sant Joan, perquè
entre el vent del desert sobrevola l’enemic i el rastre violent del record,
de les persistents petjades de la memòria de sang.

*
LES ULLERES DE LA FELICITAT
Rafael Santandreu

Rafael Santandreu torna amb més solucions per superar els complexos i els problemes que dificulten i
amarguen la vida de tantes persones. Rafael Santandreu és un dels psicòlegs més prestigiosos del
país. S’ha especialitzat a ajudar la gent a desenvolupar la seva fortalesa emocional. Mitjançant el seu
mètode, milers de persones han aconseguit perdre
les pors de manera permanent.
Ara et toca a tu descobrir les ulleres que
t’ensenyaran a graduar el teu cor i la teva ment. Posat les ulleres de la
felicitat!
Editorial: ROSA DELS VENTS

*
"Els vençuts"
Autor: Xavier Benguerel
Foren molts (i encara són molts) els que recorregueren els quatre punts cardinals dels vençuts: guerra, derrota, exili i empresonament.
Foren també molts qui, impulsats per les ànsies
de l’escriptura, abocaren damunt del paper en
blanc totes les misèries i penúries de la brutesa
humana. Tant la d’els oppressons com la d’els
oprimits.
El 1956, Xavier Benguerel publicava Els fugitius, però veient que ni
de bon trocs els resultats del llibre s’acostaven al que ell tenia en ment,
invertí els següents vint-i-cinc anys en reescriure-la. El resultat fou Els
vençuts, considerada per molts la seva obra més consistent i poderosa.
Poderosa perquè el poder del retrat és absolut des de les primeres línies, quan ens descriu la vibrant caiguda d’una bomba enmig de la Via
Laietana Barcelona:
"Just a l'instant d'arrambar-me contra la paret, d'ocultar-me darrera
el fust d'una columna, tot jo estirat com un perpal, m'eixordà i em
glaçà la sang el pas d'un avió que sobrevolava el carrer i el xiulet feridor d'una bomba que fendia l'aire. L'edifici va sondrollar-se tot de
dalt a baix, sostres i parets cruixiren, igual que sacsejats per un seïsme...

Així comença el llibre, al bell mig del caos, al principi del final. No
cal imaginar-se que el Joan Pineda protagonista, escriptor i
col·laborador de la Generalitat republicana, és un alter ego de l'autor,
de la mateixa manera que els Martí Carulla o Rossend Comes antics
companys de fugida. Però rere l'anècdota, s’amaga una escriptura poderosa, nascuda de les vísceres, però amanida amb la riquesa lèxica
que dominava Benguerel i que, del caos d’un món en decadencia constant, ens transmet tots els matisos de misèria física i moral.
Els catalans mai hauran estat un poble tan maleït i descastat com
a Els vençuts. L’eco d’aquell somni que fou la Generalitat republicana
s’esmorteeix en aquestes pàgines que, a anys llum d’aquella situació
però amb les reverberacions polítiques actuals (Estatuts, Bonos i apocalíptics cavernaris) guanya als nostres ulls força.

*
La independència de Catalunya interessa als espanyols
És l'argument del nou llibre d’Alfred Bosch
“Como amigos” que apropa a Espanya la independència de Catalunya i prova de convèncer
dels beneficis que pot suposar per a tothom.
Segons Alfred Bosch, la independència de
Catalunya és inevitable, i l'única cosa sobre la
que es podrà decidir és com es produirà. En
paraules de l'autor, «Si fem cas d'Adam Smith,
la llibertat nacional de Catalunya multiplicarà i
estimularà el lliure comerç amb Espanya.
L'emancipació de Catalunya és la millor oportunitat per als espanyols
per reaccionar i activar una segona transició. Aixafar la voluntat majoritària dels catalans només degradaria i ofegaria la democràcia espanyola».

*
El primer heroi
Autor: Martí Gironell.

Una aventura fundacional plena de reptes i amenaces, en la qual el
lector descobrirà un món nou i fascinant.

Fa més de cinc mil anys, un home va ser capaç
d’anar més enllà de la seva pròpia terra. Ynatsé és
escollit pels déus per protegir el seu poblat i trobar
el remei a un mal que assola la seva comunitat, el
Clan dels Cavalls. En la lluita per acomplir els designis divins, i superant els propis límits i fronteres,
Ynatsé s’embarcarà en un viatge èpic, dominat per
l’impuls interior i la força del seu poble.
Una epopeia magistralment documentada que ens connecta amb les
nostres arrels més autèntiques a través d’una terra i un temps verge i
salvatge. Un periple vívid i tangible cap als inicis de la Humanitat. L’origen comença ara.
«Mentre llegeixes, t’imagines que ets un més de la tribu.»
Eudald Carbonell

*
Hola,
Sabies que l'any 844 els víkings van atacar
Lisboa? I que l'any següent van assetjar París i
van saquejar Sevilla?
Sabies que a mitjan segle XIV la Pesta Negra
va provocar la mort de la meitat de la població
europea?
Tot això i molt més ho podràs descobrir aquest
cap de setmana amb el vuitè lliurament de la
‘Història de la Humanitat i la Llibertat’, titulat
'L'edat mitjana i la formació d'Europa'.
A través de les seves pàgines coneixeràs de primera mà l'expansió musulmana per la península Ibèrica, l'entronització de l'emperador Carlemany o el món de les croades.
Aquesta és una història de la humanitat que compta amb la
col·laboració dels millors historiadors de casa nostra i que, per primera
vegada, posa l'accent en la llibertat com a motor de l'evolució humana.
Pots comprar aquest volum al teu quiosc per 9,95 € o subscriure’t a
l’obra a través de www.sapiens.cat/llibertat.
Moltes gràcies,
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