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Anàlisi del dret de secessió a partir 
de la filosofia política i del dret 
internacional i constitucional. En 
termes morals, Bossacoma planteja 
un contracte multinacional en virtut 
del qual estableix els requisits per 
validar la moralitat de la secessió, 
tot contrastant-los amb les diferents 
teories existents al respecte; alhora, 
explora el dret de secessió a nivell 
jurídic, desenvolupant una teoria 
constitucional de la secessió unila-
teral. Obra guanyadora del Vè Premi 
Josep Maria Vilaseca i Marcet de 
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern.
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Recopilació d’articles del prestigiós 
sociòleg Manuel Castells publicats a 
diferents mitjans analitzant com la 
crisi econòmica ha desembocat en 
una crisi política fonamentada en la 
deslegitimació del sistema i de les 
elits. Des de com han anat aflorant 
moviments socials i de protesta fins 
la creació de nous partits, passant 
per la consolidació del procés eman-
cipador català, com s’ha transformat 
la UE i l’impacte de les noves formes 
de comunicació a través de les 
xarxes. 
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Manual per conrear una relació se-
rena i positiva amb els fills. Un llibre 
que explica claus i maneres per aju-
dar els pares a actuar i educar sense 
cridar ni mostrar-se tensionats. Una 
recepta que Alba Castellví, educado-
ra i mediadora, exposa a partir de la 
seva experiència vital. Un llibre que 
tant serveix per als adults com per 
als infants, per millorar la convivèn-
cia i avançar en una educació serena 
cap a la llibertat i la responsabilitat. 

La Segona Guerra Mundial enca-
ra amaga molts passatges quasi 
oblidats. Un d’ells és la massacre de 
de Nanquín, durant la qual les tropes 
imperials japoneses van violar 
desenes de milers de dones i van 
assassinar 300.000 xinesos, civils en 
la seva immensa majoria. Aquesta 
obra, publicada en anglès el 1997 i 
ara traduïda per primer cop al cas-
tellà, va significar un gran salt en la 
recuperació de la memòria d’aquest 
holocaust oblidat, que continua sent 
obviat pel govern japonès. 

Com si es tractés de l’actualitat i es 
parlés de les portes giratòries, l’his-
toriador Borja de Riquer reconstrueix 
la vida de Francesc Cambó, líder de 
la Lliga Regionalista, a l’Argentina. Ho 
fa analitzant la seva faceta d’em-
presari al capdavant de la Compañía 
Hispano Americana de Electricidad, 
la seva relació amb la corrupció i el 
seu enriquiment personal. Un nou 
volum de l’historiador català que 
més s’ha endinsat en la vida del líder 
de la dreta catalana de les primeres 
dècades del segle XX. p

Educar sense cridar
Alba Castellví
Angle

Barcelona, 2016

La Violación de Nanking. 
El holocausto olvidado 
de la Segunda Guerra Mundial
Iris Chang
Capitán Swing

Madrid, 2016

Cambó en Argentina. 
Negocios y corrupción política
Borja de Riquer
Edhasa

Barcelona, 2016




