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Historia mundial del pueblo. 
Desde la Edad de Piedra 
hasta el nuevo milenio
Chris Harman

Mort certa, hora incerta.
De l'edat mitjana 
a la societat digital
Ernest Benach i Miquel Pueyo

Un tiempo de rupturas. 
Sociedad y cultura 
en el siglo XX
Eric Hobsbawm

Akal

Madrid, 20113

Ambiciós, provocatiu i estimu-

lant treball que esdevé un sever 

correctiu a la història tradicional 

a través del qual es denuncia el 

control social que hi ha darrera 

de les històries oficials. Un relat 

de la història de la humanitat que 

pren com a protagonistes totes les 

persones —els éssers anònims 

que formen societats complexes— 

que posa en evidència l'auto-

complaent reduccionisme del 

capitalisme contemporani. 

Pagès editors

Lleida, 2013

Sempre hem regulat la memòria 

i l'herència dels difunts. Ara, a 

principis del segle XXI, immer-

ses en la societat xarxa, milions 

de persones s'han dotat d'una 

identitat digital tan potent com 

la real que porta als autors a fer 

una proposta sobre com hauríem 

de gestionar la mort, la memòria 

i l'oblit digitals. Una reflexió que 

afronta el tabú de la mort i que 

es va merèixer el Premi d'Assaig 

Josep Vallverdú 2012. 

Crítica

Barcelona, 2013

Anàlisi de l'impacte en el món de 

les arts i la producció cultural de 

la revolució científica i tecnolò-

gica i de la societat de consum i 

de masses. Una gran aportació a 

la història de la cultura del segle 

XX que ens convida a reflexionar 

sobre un present convuls, incert, 

on mirem el demà amb perplexitat, 

sense guies que ens orientin cap a 

un futur desconegut. 
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Madrid és una illa 
Oscar Pazos

Los libros del lince

Barcelona, 2013

Al llarg dels segles, Madrid ha 

absorbit i monopolitzat la política, 

la banca, les grans empreses, les 

comunicacions, els partits, els sin-

dicats, la universitat, la premsa... 

i ha creat la burocràcia i les lleis 

que asseguren el seu domini a tot 

el territori. La conseqüència de tot 

això ha estat l'organització d'un 

estat burocràtic, judicialitzat i fun-

cionaritzat que viu d'esquena a la 

ciutadania i que és el seu principal 

enemic. 

La izquierda necesaria. 
Contra el autoritarismo 
posdemocrático
Josep Ramoneda

RBA

Barcelona, 2012

En plena crisi econòmica, política, 

social, cultural i moral, sembla 

que no hi hagi alternativa a l'aus-

teritat i a la desregulació. L'es-

querra oficial s'adapta a les exi-

gències del poder financer mentre 

creix la cultura de la indiferència 

en una democràcia que evoluciona 

ràpidament cap a l'autoritarisme. 

Segons l'autor, és més necessària 

que mai una idea de l'esquerra 

com afirmació i no com a nega-

ció, que basteixi una alternativa. 

Perquè sense alternativa no hi ha 

democràcia. 

Podem ser independents? 
Els nous estats del segle XXI
Joan Ridao

RBA

Barcelona, 2012

Per quina via es podrà convocar 

un referèndum en el qual Cata-

lunya decideixi ser un nou Estat 

d'Europa? Podrà l'Estat espanyol 

aturar un procés democràtic 

només amb la Constitució a la 

mà? Quina actitud adoptaria la co-

munitat internacional? Preguntes 

que han deixat l'àmbit acadè-

mic i polític per centrar el debat 

ciutadà i que s'intenten respondre 

per aproximar-nos a la probable 

evolució immediata del país. 
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