
Uassa¡¡|. Aquí, d€staca I'aposta
d'Edicions de 1984 per Michel Onñay:
editará els dos prirners volums de la
Contrahistória de Ia flosol¿ del fild-
sof ftzn ¿:s, Les s@ieses de l'antiguitat
i El cittianisne hedonista.
El formidable assaig Dotze mesrrcs,

de Maurici Serrahima, sera un dels res-
cats més destacats del 2008. El reedita-
rá Edicions de 1984. I un d€ls assaiss
literaris sobre l'ofici d'esciure més ce-
lebrats ser¿ sens dubte el que publicará
Josep M. Espin¡s, ¿/ ¡¡e" ¿l¿i.

Carlos Guzmán Mo¡cada (Ciutat de
M¿xic, 1968) va guanyar el premi d'as-
saig Joa¡ Fuster amb I'obra Urd g¿o-
sra|ia imosinAfia: M¿ric i Ia nan'ativa
catalana de I e,ili, qre publica 3i4.
La Campana ens promet nous assaigs

de P¿tricia Gabancho, sob¡e heterodd-
xia catala¡a, i de Joan B. Culla, sobre
la dreta espanyola a Catalunya, aquest
daner per a finats d'any o principis de1
2009.
Docum€nta Balear té pensat edita¡,

dins de I'assaig, ¿¿ naftattua íñular
del sesle XX, de Pilar Amau, i Mol1,
Tonas Forteza i Anbni M. Alcowr
Hbtória d'wm anistat (l 880- I 898) , de
M. Pilar Perea.

Les Publicacions de la Universitat de
Val¿ncia edi,tax¿r], Es bós .l' aütoanálx i,

de Pi€ne Bourdieu, que és el daner text
del socióle$ Mcroñegas, de Voll¿ire,
en traducció i introducció de Marti
Dominguez (Iublicat originalment el
1752, aquest br€u escrit és un conte fi-
losófic, on d€splega l'art de la ironia al
servei d€ les idees il lustrades), L Estal
deb jueu, de Theodor Herz, manjfest
findacjonal del sionisme; ¿ bssdsri¿al
ent¿s coú uta de les belles arts, de
Thornas de Quincey, i Brcv^siúa rc-
tació de la destruccü de les indies, de
Bafolomé de Las Casas.

Ara Llibres presentar¿ El sentit de la
rtdo, de Franc€sc Tonalba I Tota Ia wri-
tat sobtc l¡t Plata.lbrúa pet Cot.tlu )'a,
d€ Miquel Ena i Joan Sena; lrslrr.-
cio s per a I ocupació Lle Catalun:,a,
d'Eudald Finestres; No¡icia biogr¿Jic¡|,
d'ErÍi. Colr,¿. i EIs es,.laus de Frunco.
d'Oriol Dueñas;

lrn "b€st 5o116r". Entr€ els llibr€s
d'auton estrangers nous dest^ca El ca-
qddo¡ d ¿rre& (Amsterdam), de Khaled
Hosseini, amb més de sis milio¡s de
llibr€s venuts arreu del món, traduil a
quarant¿-dos idiom€s i rnés de dos anys
a la llist¿ de llibres més venuts del,Vs't
York Tiúes.
A¡nsterdam acolli'á tamb el text N -

sú ha escotnhrct le' fulles, de Jordi

Llavi¡a, "u¡ sensibl€ i extraordinari
passeig pel món dels se¡time¡ts; per la
vida". I Alisis, segell, com Amsterdam,
del $up Ara Llibres, ti,tlonestb de les
ombrei, de Be Cahezas.

Assaig cientific. En el camp de I'as-
saig científic destaca la traducció del
cl¿ssic de Thomas Kü4 ¿ estzctuld
de les rewlucions científques, ̂ Obm-
dor Ed¿ndum, editorial que presentad
eI2008 un s€gon Llull llatí traslladat al
. talá, el.r'ol]um Llib,e de la disposa de
Perc i de Rano elfantastic. Llibre de
la ciutat del nó , ei edició i traducció
de Lola Badia.

D¡etaris, biogr¿fies, Inemd¡ies. Pel
que fa a les biog¡afies, dieta¡is i me-
mónes, aparcixela'i Anys d'e:peranga
i apre entatge, 1929-1939. Material
per a unes nenóries, de Josep Benet;
ú ,epublicd ennig de fa,¡r¿r, de Joan
Pons Ga.lat]¡dí; Entre Cavoryues i Al-
bió. Dietari d'un lector, de Bartomeu
Fio\ Menóries i 'efeions d un neu-
/d/¿9, de Llüis Banaquer i Bordas;
Una asenda imperfecta: amb Marogau
i el p,njecte de canvi, de Josep Mana
v^ll¿s;. Men¿ries d'ahri, d'Angel
cas s, i Abans del 6 d'octubre, d' Ar¡a-
deu Hufado. La nova editorial L Aveng
prcsel¡tarit les Men¿rie: (1905-1940),
de xavier Benguerel, amb próleg de
Pere calders.

Un occ¡t¿, La petita editorial Gale-
rad¿ publicará ¿¿ b¿stia del vacar¿s,
de Josép d'fubaud, en traducció de
Jaume Figueras i Trull. Josep d'tubaud
(1874-1950) és un escriptor occita qüe
v¿ €scriure aquesta novel la I'any 1926.
És la seva primera obra traduida al
catalá, i la s€va obm mestra. En assaig,
La ensua es la nació. Sobrc I'ideari
lingüístic de Joan Maruga , de Ia.ume
Comellas i Colldefoms. I Me,rd,,¡d de
Joan Peiró i Belis. Retrats d un síndi
cqlistu, ninis¡re de la Segona Repúbli-
cd, de Pere cabri€I, Josep Puig i Pla i
Maria Salicru-M¿ltas.

Hbtüla. La llista prevista de les Pu-
blicacions de I'Abadia de Montserrat
inclou títols, la majona, d'histdria
i d'estudi literari, com EI catlísne
catald durant la Segoha Repúblí-
ca espanyola (1931-1936). An¿tísi
d'una política estnrcturul, de Roben
vzlñerdn:, Eb alumnes de la rcpúbl,
ca. Els grups escolary del patuonal
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