Gustau Muñoz

El vertigen dels dies.
Notes per a un dietari

Aquest dietari s’interroga sobre el present en clau
històrica i sobre el passat en clau de present. Amb el
teló de fons del trajecte accidentat del País Valencià
en les últimes dècades, aquestes notes tenen un
abast d’indagació col·lectiva, en el terreny polític i
social, però també tenen un sentit d’indagació
personal, amb un visible component autobiogràfic.

EL LLIBRE
Sobre el teló de fons dels vint anys (1995-2015) en què el País Valencià fou sotmès a una prova
molt dura, Gustau Muñoz, des de la preocupació política i la militància cultural i cívica, evoca en
aquestes notes un seguit de personatges, de situacions i d’ambients que conformen un retrat de
grup, intel·lectual i polític, de tota una generació. Al costat d’evocacions personals com la de Carmen
Alborch, hi ha una mirada propera i informada sobre Catalunya i el “procés”, així com una reflexió
sobre un món on la democràcia està amenaçada per fenòmens com els de Bolsonaro o Trump.
«El sentit de fons d’aquests textos —d’aquestes notes per a un dietari— és la interrogació. La
indagació sobre el present en clau històrica i sobre el passat en clau de present. Tenen un abast
d’indagació col·lectiva, en el terreny polític i social, però també tenen un sentit d’indagació
personal. Un component introspectiu o autobiogràfic marcat, que el lector copsarà de seguida».

L’AUTOR
Gustau Muñoz (València, 1951) és economista, assagista i traductor, a més d’un activista cultural i
cívic. És codirector de la revista L’Espill, fundada per Joan Fuster i publicada per la Universitat de
València, i col·laborador de L’Avenç, Caràcters i altres publicacions periòdiques. Durant anys, i fins
a la seva jubilació, va ser editor a Publicacions de la Universitat de València. Ha traduït més de
quaranta llibres al català i al castellà, d’autors com Jacob Burckhardt, Max Horkheimer, Rudolf
Hilferding, Johann Wolfgang Goethe, Alain Touraine i Ernest Gellner. Ha publicat estudis d’història
del pensament, i ha reivindicat el llegat intel·lectual i polític de Joan Fuster. És autor dels llibres
Intervencions. Entre cultura i política (1998), A l’inici del segle. Un dietari de reflexions (2002),
Herència d’una època (2006) i Corrents de fons. Cultura, societat, política (2019).
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