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Idees perilloses
Oriol Illa

Economia de l'absurd
Josep Burgaya

«Els Països Catalans.
Assaig». Mirmanda, 
número 8

Els Llums
Barcelona, 2014

Progrés, democràcia, llibertat, 
laïcitat o bé comú són conceptes 
prou coneguts però amenaçats 
per la postmodernitat que ho 
relativitza tot. Però en canvi és 
un fet que aquestes idees poden 
participar intensament en la 
construcció de la felicitat de les 
persones tant en el vessant mate-
rial com emocional o espiritual. El 
combat ultraconservador contra 
aquestes idees perilloses és frivo-
litzar-les, relativitzar-les i deixar 
a nivell de conjuncions atzaroses 
els avenços tècnics, socials i hu-
manístics que aquests conceptes 
ens han aportat. 

3i4
València, 2014

El «miracle» de la globalització fa 
que ens puguem canviar de roba 
cada dia perquè el preu d’uns 
pantalons a Zara és irrisori, o bé re-
dissenyar cada any «la república in-
dependent de casa nostra», perquè 
les prestatgeries i els sofàs d’Ikea 
tenen uns preus que semblen de 
broma. Dissortadament, tot plegat 
té uns quants efectes col·laterals 
no desitjats i resulta que allò que 
aparentment és barat ens acaba 
sortint, col·lectivament, una mica 
car. Amb la lògica productiva i eco-
nòmica d’aquest sistema, ens anem 
quedant sense feina o amb feines 
cada vegada més precàries. 

Afers
Catarroja, 2014

Parlar de Països Catalans és un 
fet natural per la revista Mirman-
da —editada per l'associació 
homònima transfronterera, amb 
seus a Figueres i el Soler—, la 
qual, en tots els seus números, 
en parla de forma transversal 
aportant una perspectiva fresca 
i innovadora del país. Però en el 
darrer volum, la publicació aborda 
directament la realitat de la 
nostra nació en una obra coral que 
transita des del vessant cultural 
al polític. Un bon espai de reflexió 
i un punt de trobada necessari per 
a tots aquells que, d'una manera o 
altra, fan Països Catalans. 
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Marta Rovira, 
cada dia més a prop
Eva Piquer

Pòrtic
Barcelona, 2014

Qui és aquesta vigatana discreta 
que fa tàndem amb Oriol Junque-
ras? Com i per què ha arribat fins 
aquí? Què pensen d'ella els qui la 
coneixen més enllà de la faceta 
política? Com combina respon-
sabilitat pública i maternitat? La 
periodista Eva Piquer ha radio-
grafiat Marta Rovira, secretària 
general d'Esquerra Republicana, 
copsant la dona que respira i ba-
tega darrere la líder política que té 
un paper clau en el procés cap a la 
independència de Catalunya. 

Construint un Estat nou. 
Memòries polítiques
Miquel Sellarès

Angle
Barcelona, 2014

Al llarg d'aquestes memòries 
Miquel Sellarès —un dels noms 
imprescindibles per entendre la 
lluita antifranquista, la transició i 
el procés de rearmament ideològic 
del catalanisme— repassa els 
moments cabdals dels darrers 
50 anys sense defugir els afers 
polèmics que han marcat la seva 
trajectòria: des de la creació dels 
Mossos d'Esquadra a la seva ex-
pulsió de Convergència Democrà-
tica de Catalunya per la denúncia 
que va fer de la corrupció dels 
sectors vinculats als negocis. 

Els set pecats capitals
de la justícia
Santiago Vidal

Ara Llibres
Barcelona, 2014

La doctrina Parot, el cas Nóos, el 
tancament del diari Egunkaria, el 
cas Gürtel, el cas Palau, els GAL, 
les detencions d'independen-
tistes a Barcelona 92... A partir 
d'aquests casos i molts altres, 
Santiago Vidal fa una anàlisi va-
lenta i entenedora de com treballa 
la justícia actual, de quines coses 
funcionen i quines han fracassat 
estrepitosament, proposant un 
nou model de justícia per al futur 
del país. 
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