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RICHARD WRANGHAM

LLUÍS LLORT

Filosofia per sortir de casa

En llamas

Pes mort

COLUMNA, 245 PÀGINES

CAPITÁN SWING, 264 PÀGINES

ALREVÉS, 184 PÀGINES

Per aprendre a observar el món
 Aquest text vol ser una reivindicació de
la filosofia com una activitat que exigeix
sortir de casa i acostumar-se a observar el
món des d’una certa itinerància i amb
inquietud. Tanmateix, l’obra no defuig el
rigor i la claredat intel·lectuals que són
condicions indispensables de qualsevol
pensar que vulgui ser entès.

Com la cuina ens va fer humans
 L’evolució dels éssers humans s’atribueix a
la nostra intel·ligència i adaptabilitat. Però el
reconegut primatòleg Richard Wrangham
presenta una alternativa sorprenent: l’èxit
evolutiu és el resultat de la cuina. En una
innovadora teoria, Wrangham mostra que el
canvi de consum d’aliments crus a aliments
cuits va ser el factor clau en l’evolució.

Una situació inesperada
 El matrimoni propietari d’un restaurant, la
neboda que fa de cuinera i el cambrer es
troben davant d’un conflicte quan un client
habitual provoca una situació inesperada.
Això desencadena la necessitat de prendre
decisions contra rellotge en un moment en el
qual es barregen diferents elements,
personalitats i trajectòries individuals.

ÁNGEL SANCHIDRIÁN

ELISENDA SOLSONA

PAUL PEN

50 sombras de Luisi

Satèl·lits

Un matrimonio perfecto

MINOTAURO, 192 PÀGINES

MALES HERBES, 219 PÀGINES

PLAZA & JANÉS, 352 PÀGINES

Les aventures d’una senyora intensa
 Les aventures sexuals de la Luisi amb
el seu Manolo es van publicar per primera
vegada el 2014. La Luisi és aquesta mestressa de casa que tots coneixem. Ni grassa ni prima, ni vella ni jove, la típica mare,
amiga o veïna que tots tenim i que no
s’avergonyeix de tapar-se el cap amb una
bossa del Carrefour quan plou.

Vuit històries sense lluna
 Una nit, sense previ avís, la lluna no surt.
Sota aquest cel inesperat transcorren vuit
històries íntimes sobre separacions i retrobaments. Històries com la dels amants que
es busquen per una estació d’esquí abandonada, o la del nen albí que espia el cel amb el
telescopi del seu veí o la de la noia a qui totes
les amistats li recomanen que se separi.

Un viatge que acabarà amb la perfecció
 Frank i Grace formen el matrimoni
perfecte. Però quan emprenen al costat
dels seus dos fills un viatge en autocaravana a través dels Estats Units, no poden
imaginar que es dirigeixen a una trobada
inesperada, capaç de destruir a la família
i posar les seves vides en perill mortal.
Els secrets trencaran la perfecció.
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LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA
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«Los sueños de Einstein» L’escriptor Alan Lightman s’aproxima al costat més humà d’Albert Einstein
amb una novel·la que ficciona la joventut i els primers passos de l’artífex de la teoria de la relativitat

Formes d’entendre el temps
ALAN LIGHTMAN

«Los sueños
de Einstein»
LIBROS DEL ASTEROIDE
148 PÀGINES

Tan fascinant com captivador, Alan
Lightman aconsegueix a Los sueños
de Einstein una seductora manera
d’explicar el costat més humà del
geni de la física, el dels somnis. Reeditat aquest mes per Libros del Asteroide, és una oportunitat de fer-se
amb aquesta meravella literària, traduïda a més de trenta idiomes.
MATÍAS CROWDER

■ Corre l’any  i Albert Einstein encara no és famós, encara no és premi
Nobel, encara treballa en una modesta
oficina de patents de Berna, capital de
Suïssa. Totes les seves idees encara estan pendents de ser bolcades al paper
i canviar per sempre el món creant
l’equació més revolucionària de la física moderna. És en aquest precís instant
al qual viatja en la ficció Alan Lightman,
autor de Los sueños de Einstein, quan
el pensament del científic es troba en
estat potencial, el qual el fa lliure
d’equivocar-se, de repensar, de tornar
el món de cap per amunt. En resum, de
somiar mons i universos diferents.
Una de les conclusions que emergeixen de la teoria de la relativitat
d’Einstein és que el temps és relatiu. És

la ment la que crea el temps. El temps
no existeix independentment de la percepció humana. Alan Lightman imagina en cada un dels relats un món diferent pres d’un tipus de temps diferent,
com s’ho imaginaria el mateix Einstein
en tornar relatiu el temps.
En un d’aquests mons el futur no
existeix, o almenys és tan impossible
d’imaginar-lo com que l’ésser humà sigui capaç de volar pel seu propi compte. En un altre món, el temps corre cap
enrere. En un altre, el temps passa a la
vegada en tres dimensions, de manera
que és possible fer tres accions alhora.
Cada un d’aquests temps, cada concepció que tenen els éssers que habiten
aquests mons, té conseqüències directes en les seves vides. En el qual el
temps és infinit, molts s’abandonen a
la ganduleria mentre que altres no deixen d’aprendre idiomes. En el qual el
temps té un nucli on aquest s’atura,
trien el moment més preuat de les seves vides per a romandre al costat
d’aquesta vivència per sempre.
Einstein mai va elaborar una estrafolària teoria matemàtica. Li agradava
pensar de forma visual, creant experiments en la seva ment i intentant solu-

Alan Lightman.

cionar-los al seu cap fins a poder veure
les idees i els principis físics amb una
claredat cristal·lina.
Alan Lightman aconsegueix aquesta
mateixa claredat explicant trenta mons
on el temps és una cosa diferent. I el
que és més important, acosta al lector

la possibilitat d’imaginar altres mons i
altres existències possibles. En els interludis relata petits fragments de la
vida del geni, successos simples en els
que conversa amb el seu amic íntim,
Michele Angelo Besso, amb qui el geni
de la física comparteix les seves idees.
Tot i que el temps en tots els relats
són «relatius», no deixen de portar la
data de , que és l’any miraculós per
a Einstein, quan va publicar a Annals
de la Física quatre articles destinats a
fer història. Max Planck, el pare de la
teoria quàntica, compararia llavors a
Einstein amb Copèrnic.
Alan Paige Lightman, l’autor
d’aquesta meravella literària, és un físic
nord-americà, escriptor, i emprenedor
social. Ha exercit a les facultats de Harvard i a l’Institut de Massachusetts de
Tecnologia (MIT), on és actualment
professor d’Humanitats. Los sueños de
Einstein, publicat per primera vegada
el , el llançarien a la fama com a
autor d’un best-seller internacional
que es traduiria a més de trenta idiomes. Adaptat a dotzenes de produccions teatrals independents, és un dels
«llibres comuns» més utilitzats en els
campus universitaris.

