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Estem davant d'una obra que té un doble interès. Per un costat pot ser llegida
com el relat d'unes vides concretes que es manifesten en un determinat espai
físic i temporal -que demostren que els éssers humans som éssers
adverbials- de l'existència i de l'experiència humanes, i per l'altra veure com
la Història escrita en majúscula intervé, com penetra per les esquerdes de la
història personal i la condiciona alhora que la seva interpretació es veu
condicionada per la manera de ser dels protagonistes. No hi ha res que
determini d'una manera definitiva, però sí que tenim graus diversos
d'influència. La nostra cultura va necessitada d'obres d'aquest tipus per arribar
a saber molt millor qui som i on volem adreçar-nos de manera individual i de
manera col·lectiva. [...] Un llibre, com diu l'autor, que és un procés. I també
com diu l'autor unes històries que ajuden a entendre la Història. I totes dues
concepcions absolutament necessàries.
[ Jaume Cela]
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Autor/s del Llibre

Jordi Casanova i Roca

Jordi Casanova i Roca (Barcelona, 1959). És biòleg. Actualment és Professor
de Recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques i membre de
l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Els seus treballs estan dedicats
a estudiar com els gens regulen el desenvolupament dels éssers vius. És
membre de l'Organització Europea de Biologia Molecular (EMBO) i de l'Institut
d'Estudis Catalans. Anteriorment ha publicat Petita història dels humans, on
reflexiona sobre les implicacions que tenen els nous coneixements científics
en la nostra manera de veure'ns com a éssers humans. Es defineix com a
ripollès de Barcelona o com a barceloní del Ripollès i ha publicat també
treballs sobre diferents aspectes d'aquesta comarca. Ara, en aquest llibre, ens
presenta en forma de relat la història de la família Casanova en el marc de la
història de la comarca i del país.
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