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A Swing, swing, swing, Jordi Martí-Rueda ens ofereix un vibrant mosaic
de relats entrellaçats que evidencien que el swing i el lindy hop van ser
molt més que una música i un ball. Un apassionant viatge que recorre indrets com Lousiana, Nova York, Chicago, la França ocupada o
l’Alemanya nazi per reviure les extraordinàries històries dels homes i
les dones que van revolucionar les pistes de ball mentre desafiaven el
racisme, el feixisme i el masclisme. Vides de jazz, rebel·lia i ball que ens
han deixat un llegat extraordinari: com obrir escletxes d’esperança en
temps de foscor.
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Memòries d’una vaca
Bernardo Atxaga
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Memòries d’una vaca és un dels llibres més reconeguts i traduïts de Bernardo Atxaga. Una novel·la màgica i absolutament captivadora que ens
endinsa en el paisatge vegetal, animal i humà del País Basc. Una història
meravellosa sobre la necessitat d’explicar qui som i d’on venim. Un gran
clàssic d’un dels grans autors de la literatura basca, Premi Nacional de
Narrativa i Premi Euskadi de Literatura entre d’altres, que presentem
amb les noves il·lustracions d’Helga Ambak.
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Swing, swing, swing.
Vides de jazz, rebel·lia i ball
Jordi Martí-Rueda

Novetats
Primavera
2021

Les nostres noves llavors.
Primavera 2021
Aigua passada
Kopano Matlwa
Traducció d’Elisabet Ràfols Sagués
Febrer 2021
978-84-16698-58-5
168 pàgines
17,90 €

Després de la gran acollida de Florescència i Coconut, Kopano Matlwa
ens presenta Aigua passada, una colpidora novel·la sobre les relacions
encara trencades a la Sud-àfrica d’avui. Matlwa ens posa en la pell de
la generació que va arribar a la majoria d’edat a l’era postapartheid i va
topar amb una realitat incapaç d’erradicar les desigualtats. Però també
ens parla de la generació que els va precedir: la de Mohumagadi, una
directora brillant d’una escola per a alumnes negres, i Bill, un predicador blanc caigut en desgràcia, que es retroben dècades després d’una
història d’amor infantil que els va expulsar de les seves comunitat. Una
al·legoria bella i punyent del seu país que ho és, també, del món en què
vivim: la d’uns infants que es rebel·len per la falta d’una esperança promesa i els seus mestres, que continuen pagant el preu d’un passat feridor.

I ara jo què faig?
Com véncer la culpa i passar
a l’acció
Andreu Escrivà

Tot per l’aire.
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Aquesta història havia de començar com ho fan les millors històries.
Amb un autobús escolar caient del cel. Però ningú se’n va adonar. Estaven massa atrafegats parlant de mocs, pispant unes monedes, patinant
amb l’skate, aprenent a caure, fent-se els valents, planejant una manera
d’escapar, fent bromes, xocant-la de mil maneres, untant-se amb crema
o trobant un refugi. I, sobretot, tornant cap a casa.
Amb la seva escriptura carregada d’empatia, humanitat i realisme,
Jason Reynolds ha esdevingut un dels grans autors de la literatura
juvenil nord-americana actual. A Tot per l’aire ens colpeja amb una història explicada en deu cantonades d’un barri popular de Nova York. Un
relat absolutament divertit i tendre sobre el que passa quan s’acaben
les classes
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Què entenem per sexualitat? Com s’ha configurat al llarg de la història?
Com es construeix el desig? Les dones es masturben menys? Hi ha una
manera de follar bé? El porno té conseqüències en la sexualitat? Què és
el consentiment? Què hem de fer per millorar la comunicació en una
trobada sexual? Com em puc responsabilitzar millor de la meva salut
sexual? Quina importància té la relació amb el cos en la vivència de la
sexualitat?
A Sexualitat en joc, Laura Arcarons i Carlota Coll, de la cooperativa
Mandràgores, responen sense tabús a aquests i altres interrogants i ens
conviden a abordar alguns dels mites existents al voltant de la sexualitat. A partir de la revisió de les nostres pròpies experiències, aquest
manual bàsic i didàctic ens redescobreix l’educació sexual des de l’autoconeixement, la diversitat i el plaer. Un llibre necessari i ple de claus per
transformar el model de sexualitat, combatre violències i ampliar drets
i llibertats personals i col·lectives.
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La crisi climàtica és un dels reptes més grans a què ens enfronte. Cada
dia ens arriben desenes de notícies alarmants i sovint confuses: informes catastròfics, missatges apocalíptics, fenòmens meteorològics
extrems… Enmig d’aquesta allau ens sentim culpables i desorientats. I
sempre arribem a la mateixa pregunta: i ara, jo què faig?
Andreu Escrivà ens ofereix en aquest llibre bàsic un manual per a
entendre l’arrel del problema i prendre partit desde l’activisme quotidià. Un llibre ple de preguntes i també d’eines per a guanyar un futur
d’esperança, encara possible.

Què és la intel·ligència artificial? Com es va originar? Com ha passat a
ser tan important en el nostre dia a dia? Què tenen a veure Black Mirror
i l’aplicació Radar COVID? Per què Google Photos va classificar de
manera racista una selfie d’una parella de joves afroamericans? Pot un
software perseguir presumptes delinqüents? És ètic que una aplicació
seleccione personal? Acabarem fent match amb un robot? Per què són
tan opacs i poderosos els algorismes d’Amazon, Google o Netflix?
En aquest llibre bàsic i necessari, Enric Senabre i Vicent Costa ens
situen davant els reptes urgents que ens planteja la intel·ligència artificial. A partir d’exemples quotidians, ens ofereixen eines per a reflexionar sobre les implicacions socials i morals dels algorismes que ja condicionen les nostres vides. Un llibre imprescindible per a prendre partit
en una lluita desigual però apassionant de la guerrilla democràtica contra el control de les grans corporacions tecnològiques.

Si durant segles només l’imperialisme i el patriarcat occidental ens han
explicat el món, quantes formes valuoses i necessàries d’entendre’l ens
han amagat? Què hi ha més enllà del racisme i el masclisme eurocèntric que ha colonitzat i dominat el planeta? Quin coneixement hi ha a
l’altra banda de la muntanya? L’autora del premiat blog MsAfropolitan,
Minna Salami, obre aquests interrogants en aquest llibre inspirador
que explora qüestions centrals de la nostra societat com ara el feminisme, l’empoderament, el racisme o la descolonització, a més de l’art,
la filosofia, la sexualitat, la mitologia africana o la cultura popular. El
resultat és un mosaic d’assajos escrits amb la naturalitat d’una narradora d’històries. Una nova i potent veu literària que ens ofereix una alenada d’esperança en un món en crisi, a partir del diàleg entre la saviesa de
les cultures ancestrals i els moviments emancipadors contemporanis.

