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La Federació d’Associacions de Veïns 
de Barcelona va ser un dels molts 
moviments ciutadans nascuts als 
barris que participen de la lluita 
antifranquista i garanteixen durant el 
procés de transició a la democràcia 
la defensa dels interessos de les 
classes subalternes. Marc Andreu 
Acebal repassa la trajectòria de la 
FAVB des del tardofranquisme, quan 
aconsegueix imposar la seva agenda 
política amb importants conquestes 
urbanístiques, socials i culturals, fins 
al desencís de la dècada de 1980, 
quan xoca amb els vells poders 
econòmics i els nous actors polítics.
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La sensació que la justícia no és 
igual per a tothom està molt estesa 
entre la ciutadania. Jutges i fiscals 
tenen dificultats per mantenir la seva 
independència, mentre els poderosos 
perpetuen la seva impunitat. Elisa 
Beni, exdirectora de comunicació del 
Tribunal Superior de Justícia de Ma-
drid, fa un anàlisi de la situació que 
viu el poder judicial espanyol, entrant 
a fons en com es forja una connivèn-
cia entre política i justícia que esdevé 
un dels principals dèficits democrà-
tics de l’Estat.

La justicia sometida 
Elisa Beni
Catarata

Madrid, 2015
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Emparada per l’IEC, i dins un projecte 
de l’European Science Foundation, 
aquesta obra col·lectiva de recerca 
històrica renova la visió del sorgi-
ment de la identitat catalana a partir 
de vectors com la convergència de 
trets socioeconòmics, la percepció 
externa, el desenvolupament insti-
tucional i la representativitat polí-
tica; analitza l’adequació, represa i 
formulació de la identitat catalana 
dins de l’Espanya contemporània fins 
a la fi del franquisme, i atén la funció 
transmissora d’uns eixos transver-
sals al llarg del temps com poden 
ser la llengua, el dret i l’art.

Recull de textos de John Maynard 
Keynes els quals sintetitzen el pen-
sament polític d’un dels economistes 
més influents del segle XX. Des de 
«Las consecuencias económicas de 
la paz», on critica el Tractat de Ver-
salles per les condicions imposades 
a Alemanya i que li donà fama inter-
nacional, a textos sobre qüestions 
polítiques i econòmiques plenament 
vigents com «El final del laissez 
faire», «¿Soy liberal?», «Liberalismo 
y laborismo» i «Las posibilidades 
económicas de nuestros nietos».

A partir d’una base de dades mo-
numental i en permanent actualit-
zació, l’economista Thomas Piketty 
demostra que la desigualtat s’ha 
intensificat al llarg de les darreres 
tres dècades sobretot per les dife-
rents reformes impositives que han 
alleugerit les càrregues tributàries 
dels sectors més rics de la societat. 
El missatge central de l’obra és que, 
més enllà dels principis de la justícia 
social, cal redistribuir millor perquè 
la desigualtat és un obstacle pel 
desenvolupament dels països i les 
societats. p
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