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Assaig

Les files de l’Exèrcit Roig 
durant la Segona Guerra 
Mundial estaven plenes de 
dones. Aleksiévitx en reuneix 
els testimonis, que recorden la 
lluita i el seu anhel per canviar 
un sistema i una manera de 
pensar. La premi Nobel de 
literatura evidencia de nou la 
seva capacitat per copsar les 
vivències de les protagonistes i 
traslladar-les al paper en aquest 
assaig coral, en què reflexiona 
sobre el conflicte bèl·lic i les 
seves conseqüències des d’un 
prisma femení i, fins ara, 
invisibilitzat.  

LA GUERRA NO TÉ  
CARA DE DONA 
Svetlana Aleksiévitx 
Raig Verd 
Trad. Miquel Cabal 
416 pàg. 21,90 €

Immigració i pobresa formen 
un còctel en què els estereotips 
campen lliurement. L’activista 
Míriam Hatibi ho denuncia en 
un llibre en què desmunta 
tòpics relacionats amb els 
estrangers i argumenta que el 
racisme cap a la migració està 
determinat, en gran part, per la 
classe social. A partir de la seva 
pròpia experiència, Hatibi 
convida a reflexionar sobre 
qüestions que poden passar per 
alt i posa damunt la taula les 
discriminacions invisibles que 
viuen els immigrants o els seus 
fills a Catalunya.

MIRA’M ALS ULLS 
Míriam Hatibi 
Rosa dels Vents 
144 pàg. 
15,90 € 

Feia segles que el cristianisme 
no estava tan perseguit. La 
periodista Pilar Rahola detalla 
en aquest assaig les 
persecucions de milers de 
creients en Jesús arreu del 
món. “El pitjor país és Corea 
del Nord”, afirma l’autora, que 
exposa les situacions de coptes, 
assiris, siríacs, ortodoxos, 
protestants i catòlics. Rahola 
explica que tots formen part de 
comunitats desvinculades del 
poder i critica el silenci de la 
societat occidental, que, segons 
diu, viu immersa en una 
cristianofòbia subtil. 

S.O.S. CRISTIANS 
Pilar Rahola 
Columna 
464 pàg. 
20 € 

La literatura ha acompanyat 
Suso de Toro al llarg de tota la 
seva vida, ja sigui com a 
escriptor o com a lector. 
L’autor fusiona ara les dues 
experiències per parlar dels 
seus referents, entre els quals 
hi ha Rosalía de Castro i 
Romero Otero Pedrayo. El 
cànon literari, la relació entre 
llengua i literatura, la dialèctica 
entre creació i mercat i la figura 
social de l’escriptor són algunes 
de les qüestions que 
emergeixen a l’assaig, que 
reivindica el poder de la 
literatura i de la lectura.

LA LITERATURA,  
DES DE DINS 
Suso de Toro 
Gregal 
140 pàg. 15 € 

Monolingüe confés, Derrida 
construeix un fals diàleg per 
atacar idees consolidades com 
ara les de llengua materna, 
pròpia o natural. Des d’una 
aparent ingenuïtat, Derrida 
posa damunt la taula qüestions 
com el fet que els seus pares 
hagin perdut l’hebreu i que ell, 
malgrat tenir el francès com a 
primera llengua, sigui 
assenyalat sempre pel seu 
accent. També carrega contra 
els nacionalismes imposats i la 
càrrega política, cultural i 
identitària que s’amaga en cada 
idioma.

EL MONOLINGÜISME  
DE L’ALTRE 
Jacques Derrida 
Publicacions de la UB 
Tr. F. Martí-Jufresa i A. Mora 
108 pàg. 14 €

La deslleialtat és inherent a la 
condició humana, però és 
també èticament reprovable. 
Partint de la idea de traïció, 
Margalit s’endinsa en les 
relacions a través de casos 
paradigmàtics i de personatges 
coneguts com Bernard Madoff i 
José Mourinho. Amb claredat i 
concisió, el filòsof parla 
d’adulteri, de l’apostasia i de la 
deslleialtat política reflexionant 
sobre els lligams consistents i 
sòlids per defensar que amb 
una traïció no fem mal a una 
persona sinó a la relació que 
tenim amb ella.

DE LA TRAÏCIÓ 
Avishai Margalit 
Arcàdia 
Trad. Josefina Caball 
424 pàg. 
27 €

Què hem après els catalans en 
les dues últimes dècades? S’ho 
pregunta Marina Garcés amb 
un assaig en primera persona i 
fortament arrelat a Barcelona. 
La filòsofa elabora una crònica 
de la capital catalana en què 
analitza les lluites socials i 
culturals des del 1996 fins al 
2017, passant pels moviments 
de la Barcelona postolímpica, el 
15-M i l’1-O. A través d’aquestes 
lluites, Garcés reflexiona sobre 
les eines que els ciutadans hem 
desenvolupat per entendre el 
present i sobre la conversió de 
Barcelona en una marca global.

CIUTAT PRINCESA 
Marina Garcés 
Galaxia Gutenberg 
256 pàg. 
16,90 € 

En temps de confusió i combat, 
Josep Maria Terricabras 
confegeix un manual per a la 
supervivència personal que 
omple amb els pensaments i les 
reflexions que l’han ajudat a 
observar la realitat. El filòsof 
parla dels drets i els deures 
socials, la llibertat i la 
hipocresia política, però també 
de qüestions com la mort, la 
felicitat, l’absència i el 
llenguatge. Amb franquesa i 
convicció, el llibre s’allunya de 
l’autoajuda i convida a 
exercitar, en paraules de 
l’autor, “la defensa personal”.   

ALLÒ QUE SOM 
Josep Maria Terricabras 
Edicions de 1984 
192 pàg. 
16 € 

Títols per reflexionar sobre el feixisme, la transformació 
de Barcelona, la bondat humana i l’activisme 

“L’assaig de Josep Maria 
Esquirol sobre la vida 
humana és un bany de 
realisme ple d’esperança, 
de vida autèntica”  
Ignasi Aragay

LA CRÍTICA HA DIT

Els “infinitus essencials” de 
l’ésser humà són, segons 
Esquirol, viure, pensar i 
estimar. Amb aquest punt de 
partida, el filòsof dona peu a 
una teoria sobre la necessitat 
que ens cuidem els uns als 
altres i, alhora, parla de 
generositat i generació. “Un 
dels problemes del present 
són les situacions 
d’indiferència, en què no ens 
sentim interpel·lats pel que 
passa al voltant”, afirma 
Esquirol en una entrevista a 
l’ARA. Amb aquest assaig, el 
filòsof vol reivindicar la 
sensibilitat i la bondat de 
l’ésser humà. 

LA PENÚLTIMA BONDAT 
Josep Maria Esquirol 
Quaderns Crema 
176 pàg. 
14 € 

“El dia que admetem que 
el feixisme ha tornat al 
món occidental, podrem 
començar a pensar en 
com lluitar-hi i com 
combatre’l”

L’AUTOR HA DIT

El feixisme no s’acaba mai de 
derrotar. Ho constata el 
fundador i president del 
Nexus Institute, Rob 
Riemen, amb un assaig clar i 
directe sobre l’auge dels 
populismes i la crisi 
democràtica d’Occident. A 
través de dos assajos, el 
pensador alerta del canvi de 
rumb de la política, que ha 
abandonat la humanitat i les 
arts i s’ha deixat endur pels 
sentiments irracionals. 
Malgrat el to fosc que 
impregna el llibre, Riemen 
deixa un espai a l’esperança i 
defensa que el retorn del 
feixisme no és inevitable.

PER COMBATRE 
AQUESTA ÈPOCA 
Rob Riemen 
Arcàdia 
Trad. Auke Oosterhoff 
152 pàg. 16 €

arallegim


