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Llibres
La lluita d’una catalana i
un marroquí per viure a
Lleida una vida ‘normal’
No és una novel·la d’un amor
qualsevol, és la crònica directa i escrita en primera persona d’una parella que ha de fer
front als problemes generats
pel fet que ell és un marroquí
i professa la fe islàmica i ella
una noia catalana. Les difícils
relacions amb la família i els
amics, així com la polèmica
que envolta una mesquita
de la ciutat i els salafistes
(musulmans radicals) que la
controlen, són els eixos sobre els quals gira la seva vida i la dels seus tres fills.
Les dificultats de la seva lluita contra el fanatisme i el
rebuig representen per a tots dos un motiu d’unió.








El debut
literari
de Jordi
Guardiola

Un amor sense vel
Sense partit
Blanc bo busca negre pobre
Jocs de sorra, toros de fang
Futbol per la llibertat
WikiLeaks per dins

‘Blanc bo busca negre
pobre’, crítica a la
cooperació i a les ONG

Juliol de 1936. L’Associació Esportiva Lleida,
el Calaveres, necessita
guanyar l’últim partit de
Lliga per quedar campió.
L’Anastasi, davanter de
l’equip lleidatà i fill del forner Puigfarré, veurà com
el seu món s’ensorra i com les seves il·lusions canvien
d’un dia per l’altre per l’altre amb l’esclat de la Guerra
Civil, que farà suspendre aquell matx i començar-ne
un de molt més important per a ell: sobreviure a les armes i a la Lérida franquista. L’opera prima del periodista
Jordi Guardiola barreja personatges ficticis i reals, històries de famílies, d’amics, d’amants, que s’entrecreuen, jugadors d’un partit que no va guanyar ningú.

La crítica ha beneït aquest llibre. Així, Albert Sánchez
Piñol (Ara) el defineix com “un cop de destral contra aquesta impostura que anomenem cooperació per
al desenvolupament. El llibre hauria de servir perquè
l ’e s q u e r r a
d’aquest país entengués d’una
vegada quin gol ens han marcat els sense fronteres. Per la
seva part, Lluís-Anton Baulenas (Avui) afirma que és “una
de les novetats literàries més
interessants del moment.
Burxa a fons en la contradicció occidental”, mentre
Francesc Escribano (El Periódico) assegura que “de vegades un bon títol ho diu tot.
El contingut no defrauda.

Memòries de la Postguerra
L’autor d’aquest llibre, en Salvador Beltran, va néixer a Barcelona
l’any 1937, en plena Guerra Civil. Aquest és, per tant, un exercici
de memòria sobre fets que van passar ara fa més de seixanta anys
enrere. “Aquestes memòries són les de la meva infantesa però podrien ser les de molta gent de la meva edat”, diu el propi autor.

I, de fet, aquest llibre és una mirada retrospectiva a una època concreta de la nostra
història recent: la postguerra dels anys 40 i 50 del passat segle XX. Una mirada, per descomptat, subjectiva, però sens dubte fàcilment assumible per molts d’aquells que van
conèixer de manera directa o indirecta aquells anys: una època difícil, en la qual calien
cupons per a aconseguir menjar, i hi havia mancança de moltes coses.

L’esport en el combat per
la llibertat dels pobles i
contra el colonialisme

Principal col∙laborador
de Julian Assange
(WikiLeaks) durant anys

Futbol per la llibertat ens transporta al paper que aquest
esport ha jugat en el combat per la llibertat dels pobles i
contra el colonialisme, en la denúncia del feixisme i del
racisme, o en la seva aportació a la lluita per les llibertats
democràtiques i la justícia social. Tot amanit amb exemples
concrets que evidencien que el futbol, no només no sempre ha estat l’opi del poble sinó que ha servit amb passió
algunes de les moltes causes nobles i justes per les quals la
humanitat ha combatut al llarg de la seva història.

Daniel Domscheit-Berg va ser 2 anys el portaveu de
WikiLeaks, quan sota la batuta d’Assange van posar
en marxa una organització revolucionària. Els dos joves compartien la passió per una feina que aviat va
alarmar els governs i les empreses més poderoses del
món. Per això el Pentàgon va dedicar un equip de 120
persones a investigar el perill de la seva influència. La
gent té dret a saber què passa entre els bastidors del
poder. Ha arribat el moment de mirar entre els bastidors de WikiLeaks.
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