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Diari Avui 1976-2009
Maria Favà Compta / Meteora
Maria Favà Compta és periodista. El 1976 va
ser una de les redactores fundadores del diari
Avui, on es va jubilar anticipadament. A l’Avui

va escriure sobre Bar-
celona (moviments veï-
nals, política municipal,
patrimoni immobilia-
ri...) i ara presenta
aquest assaig en què
explica la formació del
diari vist des de dins,
amb anècdotes i, com
diu el subtítol, “entre el
somni i l’agonia”. ❋

Retrotopía
Zygmunt Bauman / Albino Santos / Paidós
Assaig pòstum de Bauman en què l’autor ens
diu que fa temps que vam perdre la fe en la
idea que podríem assolir la felicitat en un estat

futur ideal. Un estat
que Thomas More, cinc
segles enrere, va vincu-
lar a un estat sobirà go-
vernat per un home sa-
vi i benèvol. Està ressor-
gint la imatge centrada
no en un futur per fer,
sinó en un passat aban-
donat que podríem ano-
menar retrotopia. ❋

Diàleg epistolar il·lustrat
(1959-1982)
Joan Oliver i Joaquim Molas / Pagès Editors
El diàleg epistolar entre Molas i Oliver arrenca

el 9 d’octubre del 1959
i avança com una co-
reografia a través de
temes recurrents. Con-
tinua després del re-
torn de Liverpool de
Molas, on ha descobert
la interpretació marxis-
ta de la història literà-
ria. A partir del 1963,
el diàleg es redueix a
un monòleg d’Oliver. ❋

Ulrike Meinhof, la biografia
Jutta Ditfurth / Daniel Escribano / Tigre de Paper
En l’escenari de devastació política i cultural
que era la República Federal Alemanya de
postguerra, la d’Ulrike Meinhof va ser una de

les veus més interes-
sants de l’esquerra.
Amb la socialdemocrà-
cia integrada en el bel-
licisme atlantista i un
PC en la il·legalitat, la
seva va ser una de les
plomes més incisives
en la denúncia dels lí-
mits del procés de des-
nazificació. ❋

Feminisme de butxaca
Bel Olid / Angle
Avui en dia el feminisme és més viu i necessari
que mai perquè la discriminació de les dones
s’ha tornat més subtil i difícil de detectar però

manté el seu poder pa-
ralitzant, opina Bel Olid.
L’autora s’hi enfronta
exposant els conceptes
clau de la lluita femi-
nista actual.
Olid és escriptora, tra-
ductora i professora de
llengua a la Universitat
Autònoma de Barcelo-
na. ❋

David Bueno, Enric Bufill, Francesc Colom, Diego
Redolar, Xaro Sánchez i Eduard Vieta ens expliquen
en 19 capítols que el cervell és una de les darreres
fronteres del coneixement humà i, molt probable-
ment, la més enigmàtica i interessant. Pensem i ac-
tuem amb el cervell: desitjos, esperances, decep-
cions, decisions, plaer…, tot passa pel cervell. ❋

Les profunditats de la ment
Diversos autors / Publicacions de la Universitat de Barcelona

El cervell humà

David Bueno és un dels autors del llibre ANDREU PUIG

Déu, el mal i el meu càncer
Lluís Busquest i Grabulosa / Claret
L’experiència d’un càncer o d’una altra malaltia
greu pot ser una bona ocasió per aturar-se en
la vida i fer-se les qüestions transcendents que

sembla que mai no tin-
guem temps de fer-nos.
I entre aquestes de-
mandes, a més de la
de com arribar a la ma-
duresa, n’hi ha una
d’eterna: la del perquè
del mal. Déu hi té algu-
na cosa a veure, en les
malalties i en els mals
del món? ❋

Joan Vinyoli i la poètica
postsimbolista
Margarida Casacuberta i Natàlia Juan / L’Avenç
Un llibre imprescindible per llegir l’obra d’un

dels poetes més relle-
vants de la poesia cata-
lana contemporània i
situar-la en el context
de la poesia europea
del segle XX. Recull les
principals aportacions
que es van fer al Sim-
posi Internacional Joan
Vinyoli el desembre del
2014, organitzat per la
Càtedra Joan Vinyoli. ❋
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