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A partir d’exemples concrets franco-
catalans, hispanolusitans i italians, 
aquesta obra coral fa una reflexió 
transversal sobre la relació entre 
guerra, fronteres i identitats. El tre-
ball demostra com les experiències 
de guerra van conformar identitats 
territorials i polítiques mitjançant 
mecanismes propis dels conflictes 
bèl·lics com la creació de noves 
fronteres, fet que modifica la forma 
d’entendre, pensar i interactuar amb 
el territori.

Guerra, frontera i identitats
Antonio Espino i Òscar Jané (eds.) 
Afers

Catarroja, 2015

llibreria

L’arraconament institucional de la 
filosofia, que l’expulsa de les escoles 
i universitats, té com a contrapartida 
una nova vitalitat, un desig col·lectiu 
de qüestionar radicalment la nostra 
manera de viure i d’aprendre de nou 
a pensar. Com viure? Com pensar? 
Com actuar? A partir d’aquestes pre-
guntes, la filosofia no és útil ni inútil. 
És necessària. Necessària per a la 
nostra pròpia vida i per a les socie-
tats en crisi que ens envolten. Lluny 
de ser preservada com una peça de 
museu, la filosofia s’ha de practicar.
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A partir de l’aparició, a finals de la 
dècada de 1990, del líder jihadista 
Abu Mussab al Zarqauí, Estat Islàmic 
s’ha transformat en una imponent 
empresa que trastoca les fronteres 
dels països del Pròxim Orient i impo-
sa la seva brutal interpretació de la 
xaria a l’extensa superfície territorial 
que controla. Napoleoni, especialista 
en terrorisme internacional, demos-
tra com, malgrat que els mitjans oc-
cidentals ens ensenyen una imatge 
devaluada d’Estat Islàmic, l’autèntic 
plantejament de l’organització és un 
nou model de nacionalisme. 

Crònica política i sentimental del 
procés d’independència de Catalunya 
a partir de la consulta del 9N. L’as-
saig reflexiona sobre els darrers deu 
anys i mira de captar l’electricitat de 
l’ambient, els rumors, el nerviosisme, 
la violència oculta, les contradiccions 
i la incertesa que plana sobre el 
panorama polític del país. A partir 
d’anècdotes, records i reflexions, Vila 
destria el gra de la palla i intenta 
determinar si el procés d’aquests da-
rrers mesos ha sigut l’últim cant del 
cigne del sobiranisme o al contrari, 
l’inici d’un procés de renaixement 
autèntic del país. 

Relat equilibrat, complet i sense pre-
cedents dels camps de concentració 
nazis, des dels seus inicis el 1933 
fins la seva extinció a la primavera 
de 1945. Analitzant exhaustiva-
ment la seva perllongada evolució 
i descrivint la vida quotidiana dels 
que van viure-hi —tant víctimes com 
botxins—, Wachsmann ens ofereix 
una obra de referència sobre un 
dels temes de la història del Tercer 
Reich que encara presenta impor-
tants llacunes. Un retrat unitari del 
règim i els seus camps inèdit fins al 
moment. p
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