
El que ens nou, el que ens fa viure. 
Aquelles petites grans coses impres-
cindibles. Carles Capdevila amb el 
seu estil inconfusible, amb la seva 
persistent intenció de fer un periodis-
me del dia a dia, allunyat del soroll de 
la immediatesa de l’actualitat, retrata 
els moments i els elements claus de 
la vida. En aquest recull d’articles que 
publicava diàriament al diari Ara, es 
mostra tot l’univers Capdevila on par-
la d’educació, de tenir cura els uns 
dels altres, de sanitat, de la condició 
humana i les contradiccions... i altre 
cop d’educació. Càpsules vitals per a 
descobrir-se a si mateix. 

La vida que aprenc
Carles Capdevila
Arcàdia

Barcelona, 2017

Durant la Segona Guerra Mundial 
més de tretze milions de nens van 
morir a causa del confl icte. Però 
a més, milers i milers van quedar 
orfes. Els relats d’aquests nens orfes 
és la matèria amb què es confi gura 
aquesta obra inèdita de la Premi 
Nobel de Literatura Svetlana Alexie-
vich. Un llibre carregat d’emoció per 
narrar una de les majors tragèdies 
de la història recent d’Europa. 

Últimos testigos. Los niños 
de la Segunda Guerra Mundial
Svetlana Alexievich 
Punto de Lectura

Barcelona, 2017

llibreria

De llibres sobre Joan Fuster n’hi ha 
hagut molts i n’hi haurà més. No 
en va, és un dels personatges més 
importants del pensament al nostre 
país. Però aquest volum té quelcom 
de particular. Són més de cent noms 
i visions de dones que parlen de 
l’escriptor de Sueca. Més de cent 
maneres d’entendre’l i d’analitzar-lo. 
Les autores, d’arreu dels Països 
Catalans, en parlen fent referència 
al llegat de Fuster i la seva presèn-
cia en el pensament contemporani, 
dibuixant un personatge imprescin-
dible per a entendre el present i el 
futur del nostre país. 

Nosaltres les fusterianes
Diverses autores
3i4

València, 2017

Enmig d’una crisi econòmica que no 
ha fet més que potenciar les desi-
gualtats socials arreu del planeta 
i enfortir els grans poders econò-
mics, pot resultar sorprenent que es 
plantegin propostes a contracorrent. 
És en aquest moment, però, quan 
més necessàries són. Aquest llibre 
pretén exposar el perquè la renda 
bàsica no només és un mitjà positiu 
en qualsevol situació econòmica 
—ja que garanteix poder cobrir les 
necessitats materials al conjunt de la 
població— sinó que en temps de crisi 
és una mesura imprescindible per no 
deixar a ningú enrere. 

En aquest llibre, el Nobel d’Economia 
Joseph Stiligtz situa la desigualtat 
com la gran problemàtica per fer 
sostenible la prosperitat. Com es pot 
mantenir un creixement econòmic 
a llarg termini si els ingressos de 
la gran majoria de ciutadans no els 
ofereix la possibilitat de cobrir les 
necessitats bàsiques? L’autor defen-
sa que creixement i equitat no són 
incompatibles i que una economia al 
servei general i una democràcia més 
justa són possibles. p

La renta básica en la era 
de las grandes desigualdades
David Casasses i Daniel Raventós
Ediciones de Intervención Cultural

Vilassar de Dalt, 2017

La gran brecha. Qué hacer 
con las sociedades desiguales
Joseph Stiligtz
Punto de Lectura

Barcelona, 2017
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