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Com actuem davant les onades d’im- 
migrants que rebem? Es possible 

integrar-les sense posar en perill la nos- 
tra cultura i la nostra llengua? El rep
te de la integrado incideix en aquests 
aspectes des d’un plantejament nou 
prestat de la psiquiatría. Partint d’un 
paral-lelisme entre els transtorns de 
la personalitat i unes malaldes socials 
eventuals que ens fan actuar d una ma
nera narcisista, paranoica i histriónica, 
identifica els vicis que tenim com a col- 
lecdu en la rebuda deis immigrants i 
que en dificulten la integració.

Corominas empra una mirada in
cisiva per a dir-nos que factitud de la 
societat no és l’adequada. La demonit- 
zació deis fluxos migratoris fa perfilar 
el camí cap a una societat madura que 
siga tolerant amb la diferencia i estiga 
disposada a fer concessions. Aquest és 
el gran repte d una obra imprescindi
ble per la seua actualitat i per la cruesa 
d’un tema que ens afecta a tots. O
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í yjariners que solquen el cel és un 
J.. V I  compendi breu de tot el que sa- 
bem sobre astronomia, dona una visió 
àmplia de la matèria i narra la trajectó- 
ria deis científics que hi ha darrere deis 
conceptes, tal com destaca en el pròleg 
de l’obra Eduard Salvador, catedrátic 
de la Universität de Barcelona.

Vicent J. Martínez descriu l’evolu- 
ció de la cosmologia a partir de ques
tions que han sorgit observant el cel 
—per qué la nit es fosca?, qué son els 
cometes?, com es calculen les distanci
es al cosmos?— i a través de les teories 
deis astrónoms, que han contribuït a 
crear la imatge de cel que hui tenim.

Tothom coneix pels mitjans de co
municado els últims avanços en cos
mologia, des de les noves imatges de 
Mart fins a la recent exclusió de Plutó 
de la llista de planetes. Hi ha, per tant, 
interés per la matèria, una rao més per 
a gaudir amb l’obra tant com ho ha fet 
fautor mentre la confeccionava. O
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L horror de la Guerra Civil aboca 
Sebastià a embarcar-se en el Neu- 

quén. En aquest bue fuig cap a l’Ar
gentina, juntam ent amb molts altres 
exiliáis, en un viatge pie d’esperança 
i incerteses. Ho ha perdut tot, però el 
nou país està pie d’oportunitats que 
el jove sabrá aprofìtar. Ara bé, quasi 
quaranta anys després, l’ombra d’una 
altra dictadura -ara  del general Vi- 
dela— torna a enfosquir la seua vida 
a partir de la desaparició de la filia. 
Envaït per la ràbia i la impotència, 
és sorprés pels fantasmes del passât 
i, amb aquests, un desassossec l’em- 
peny a tornar a l’Alacant de la seua 
joventut dominât per un sentiment: 
la venjança.

En aquesta novel-la intensa i pu- 
nyent, Hernández Xulvi passeja el lector 
pel Buenos Aires de Gardel a ritme de 
tango, però també l’arrossega de la má 
de Las Madres de Mayo, amb un crit 
perqué el temps no esborre les atrocitats 
comeses a ambdós costats de l’oceà. O
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