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J. CARRIÓ I  Ben mirat, el discurs
M. ESCLUSA central del llibre sencer

L’estació
de
Portbou
CURBET
EDICIONS
1.123 PÀGINES

és un preciós i intrigant
camí en paral·lel amb
punts d'intersecció entre
les fotografies genials de
Manel Esclusa i els
poemes genials de Jordi
Carrió. Un diàleg des de
la bilateralitat més
escrupolosa entre dos
projectes vitals i artístics
agermanats (D. Sam
Abrams)| DdG

JOSEP  Durant el temps que
CLARA els homes de Hitler van

Nazis a la
frontera
dels
Pirineus
Orientals
RAFAEL
DALMAU
EDITOR
128 PÀGINES

ocupar França, entre el
1942 i el 1944, la frontera
dels Pirineus Orientals va
ser controlada pels
alemanys i militaritzada
al sud per la dictadura
franquista. A l’Alt
Empordà i la Cerdanya,
la presència nazi va
constituir una plataforma
ideal per a l’espionatge i
el contraban| DdG

TERESA  L’any 2013 l’elecció del
FORCADES papa Francesc va obrir

Els
reptes
del papa
Francesc
VIENA
EDICIONS
192 PÀGINES

un període de grans
expectatives en què
molts cristians confiaven
que hi hauria un canvi
d’enfocament dins de
l’Església catòlica. Teresa
Forcades fa una reflexió
valenta sobre la situació
actual de l’Església i les
demandes de renovació
dels seus moviments de
base | DdG

JOAN SALES

Incerta
glòria
CLUB EDITOR
544 PÀGINES

 Hi ha novel·les que
augmenten el seu poder
d’atracció amb els anys:
són tan grans que cal la
distància del temps per
veure’n tota la dimensió.
És el cas d’Incerta glòria,
«la novel·la més russa,
més fonda i més
imponent que ha eixit
mai d’un escriptor català»
(Enric Sòria). Nova edició
en motiu del centenari
Joan Sales | DdG

La biografia de Xirinacs
L’escriptor olotí Lluís Busquets i Grabulosa presenta la biografia definitiva de Lluís Maria Xirinacs i Damians,
un sacerdot, polític pacifista i doctor en filosofia conegut com el Gandhi català La història, desenvolupada en

tres etapes, se centra en l’escenari del darrer franquisme i de l’enganyosa transició amb un relat detallat i cuidat
DdG
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LLUÍS  El llibre ens ofereix la
BUSQUETS I biografia definitiva de
GRABULOSA Lluís Maria Xirinacs i

Xirinacs
BALASCH
EDITOR
804 PÀGINES

Damians, sacerdot,
polític pacifista, i doctor
en filosofia. Tres vegades
candidat al Premi Nobel
de la Pau, des de la seva
radicalitat no-violenta,
Xirinacs és el paradigma
de la desobediència civil
per assolir la
independència de
Catalunya. | DdG

■Amb motiu del desè aniversari de la mort
de Lluís Maria Xirinacs i Damians (), l’escriptor olotí Lluís Busquets i Grabulosa ha volgut promoure a través d’una
edició singular la vella complicitat entre
l’art i la societat civil. A tal i, Xirinacs. El profetisme radical i noviolent ha comptat amb
la realització d’obra original i gràica de
Gemma Molera i Jordi Junyent que acompanyen l’edició.
El llibre ofereix la biograia deinitiva de
Xirinacs, sacerdot, polític paciista i doctor
en ilosoia. Es tracta de la biograia de l’esperança de milions de catalans que el tenen
com a referència de la majoria d’edat de la
nació. Xirinacs, tres vegades candidat al
Premi Nobel de la Pau, denominat el Gandhi català, des de la seva radicalitat noviolenta, és el paradigma de la desobediència
civil per assolir la independència de Catalunya i dels Països Catalans.
Busquets exhibeix una alta capacitat
d’evocació: el seu detallat relat, esmaltat de
dades que tots els que van viure la transició
recordaran i de textos colpidors de quan se

L’olotí Lluís Busquets i Grabulosa.

VIVERS GARDEN VALL-D’ARO

sentia sol.
En una gran simfonia de tres temps, en
el primer va desgranant els passos que van
des del nen de casa bona ins al capellà antifranquista (-). En el segon, aborda el refús del règim i l’engany de la transició amb totes les vagues de fam a la presó,
la tancada a Montserrat amb els Captaires
de la Pau, la plantada davant la presó Model
per l’amnistia i la seva lluita per l’Assemblea
de Catalunya, traïda pels líders, i el fracàs
del BEAN, la seva opció política ().
I en el tercer, posa al descobert els dinou
anys de vida oculta (-), segons alguns, una etapa fosca i negativa, que Busquets s’encarrega de contradir.
Aquesta biograia resulta d’una actualitat impactant, gràcies a la destresa del seu
autor que ha posat damunt la taula les insubornables posicions de Xirinacs en l’escenari del darrer franquisme i de l’enganyosa transició d’una manera tan transparent que no sols no pot deixar ningú indiferent sinó que, amb tota garantia, s’hi sentirà interpel·lat.
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