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La Barcelona d’inici del segle xx és
una ciutat que bull per l’impacte
de la industrialització. En aquest
magma destaquen un grup de dones
que van trencar estereotips, que van
assolir la capacitació i el reconeixement intel·lectual i que van lluitar per
la independència econòmica i laboral. Són les responsables de portar
a casa nostra l’espiritisme, que ja es
practicava a la resta d’Europa, entès
com una confrontació al sistema,
com una manera d’espiritualitat radical que capgira l’ordre social representat per l’església oficial i com un
primer pas cap al lliure pensament.
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Com eren i com van viure els grans
científics de la història? Com van fer
avançar la humanitat amb les seves
idees i teories? Com encaixava la
seva genialitat amb una societat que
sovint els prenia per bojos? Llorente
ens acosta a la ciència mitjançant
episodis significatius en les vides
dels científics, desmuntant mites
absurds al voltant d’ells, les seves
idees i els seus avenços.
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Montserrat Tura parteix de la història
del seu avi, Feliu Tura Valldeoriola,
per reivindicar la Unió de Rabassaires, el moviment dels pagesos que
s’organitzà per combatre l’impacte
de la fil·loxera i com els propietaris
van aprofitar la plaga per desposseir
de la terra als pagesos que tenien
camps arrendats pel contracte de
rabassa morta. Així neix un sindicalisme agrícola modern, massa sovint
oblidat, i que esdevé clau per l’eclosió del catalanisme progressista.

L’1 d’octubre quedarà marcat per
sempre a la història del país. Més de
dos milions de persones van participar en el referèndum per la independència desafiant les prohibicions de
l’Estat espanyol. Aquest llibre explica
com va ser possible aquest referèndum i les tensions i estira-i-arronsa
que va generar al si de la majoria
parlamentaria i del govern, mostrant
una nova visió d’aquella jornada
històrica. p
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La política ha entrat de ple en el món
de les sèries televisives. Des de The
West Wing fins a House of Cards,
per posar-ne només dos exemples,
que permeten analitzar des de tots
els punts de vista —comunicació,
estratègia, interessos personals...—
els diferents àmbits de la política.
Sovint, les sèries ho fan de forma tan
realista que fins i tot moltes vegades
hom no sap on comença la ficció.
Aquest llibre pretén mostrar una de
les dimensions des d’on s’explica
la política, en aquest cas, des de la
petita pantalla.
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