
La Hisenda catalana és un dels pilars 
a partir del qual es desenvolupen les 
estructures d’estat. És possible fer-la 
dins del marc autonòmic? Quants 
funcionaris són necessaris? A partir 
d’estudis comparats els autors 
exposen models que poden servir 
d’exemple per a Catalunya, analitzen 
els reptes i les difi cultats que hi pot 
haver per tirar endavant aquesta 
institució, i resolen les 100 preguntes 
més comunes referents a la Hisenda 
pròpia. A més, repassen qui són els 
impulsors del projecte i per què és 
necessari un model fi scal català. 

I tot això com es paga? Cent claus 
per entendre la Hisenda catalana
Ferran Casas i Roger Tugas 
Ara Llibres
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Si les lliçons polítiques i la mirada 
de Tucídides serveix per entendre 
les relacions internacionals actuals, 
aquest llibre de Vicenç Pedret ser-
veix per entendre Tucídides. A partir 
de les relacions entre ciutats i els 
equilibris de poders que se’n deriven, 
s’introdueixen aquelles regles políti-
ques que van fer d’aquest historiador 
i militar grec un dels personatges 
més importants de l’època i un dels 
autors imprescindibles per l’anàlisi 
de les relacions de poder des d’una 
mirada realista. 

Les lliçons polítiques de la història 
Vicenç Pedret 
Acontravent

Barcelona, 2017

llibreria

França, quina identitat nacional?
Anne-Marie Thiesse
Afers

Catarroja, 2017

Existeix el mite de que el diner és 
neutre políticament i econòmica. 
Però no és així. Actualment la gran 
majoria de moviments de capital 
es fan via internet. És l’escletxa per 
on les grans corporacions i la gran 
banca mouen els capitals de forma 
descontrolada, fet que els permet 
portar les regnes de l’economia 
mundial. De forma didàctica, aquest 
llibre explica les claus per entendre 
críticament com funcionen els grans 
generadors de diner i fa una crida 
per democratitzar el poder de la ban-
ca i les fi nances. 

Anàlisi a partir d’articles publicats 
als mitjans sobre diferents aspectes 
que incideixen en el procés cap a la 
independència (2010-2017) tant en 
relació amb la pràctica institucional 
de les democràcies actuals com en 
relació amb la teoria sobre les rela-
cions i el xoc entre legalitat i legitimi-
tat, drets individuals i drets col·lec-
tius, democràcia i estat de dret, o 
sobre la legitimitat de les secessions 
en sistemes liberal-democràtics. El 
llibre s’estructura en quatre blocs 
temporals i afegeix un repàs breu de 
l’àmbit internacional.

La producción del dinero
Ann Pettifor 
Libros del Lince

Barcelona, 2017

El tren de les 17.14
Ferran Requejo 
Tibidabo Ediciones 

Barcelona, 2017

L’Estat francès respon perfectament 
al model d’estat nació predominant 
durant els últims segles. De fet, és el 
país que millor exemplifi ca aquest 
concepte. Ara, però, es troba davant 
del mirall i no s’hi reconeix. Les dues 
dècades del segle XXI l’estan en-
frontant a les seves contradiccions 
en àmbits culturals, d’integració i 
d’identitat; a com afronta la glo-
balització i com hi encaixa el propi 
projecte nacional. Unes tensions que 
l’autora, l’especialista francesa més 
reconeguda en qüestions nacionals, 
despulla trencant els mites de l’es-
tat-nació modern per excel·lència. p
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