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La historia falsa 
y otros escritos
Luciano Canfora

Anatomia 
d'un desengany
Germà Bel

El peso 
de la responsabilidad
Tony Judt

Capitan Swing
Madrid, 2013

Guerra i política, Orient i Occident, 
ideologia i poder, llibertat i jus-
tícia, són alguns dels temes que 
trobarem en aquesta antologia de 
textos que conformen una lúcida 
reflexió sobre la nostra actualitat i 
ens ajudaran a entendre el signifi-
cat correcte del vocabulari polític 
dels nostres dies. Partint del món 
clàssic i fins arribar a l'actual crisi, 
s'aborda el problema de la veritat, 
la incertesa i la mentida que 
s'amaguen en tota la reconstruc-
ció històrica. 

Destino
Barcelona, 2013

Ha deixat una part important dels 
catalans de considerar la reforma 
d'Espanya com a opció viable per 
assolir un encaix acceptable de 
Catalunya en el marc de l'Estat 
espanyol? La resposta a aquesta 
pregunta és la tesi que defensa 
l'autor, per a qui la percepció d'un 
menú limitat a dues posicions 

—assimilació o secessió— és la 
raó per la qual cada cop són més 
els que prefereixen la segona 
alternativa. 

Taurus
Madrid, 2014

Albert Camus, Raymond Aron 
i Léon Blum tenen en comú la 
valentia d'haver defensat les 
seves conviccions enfront la versió 
dogmàtica dominant de l'esquerra. 
Judt se serveix d'aquestes figures 
per aproximar-se als grans dile-
mes morals del pensament polític, 
criticant a polítics i intel·lectuals 
per la seva manca d'integritat i 
independència, i per la seva servil 
complaença ideològica i per la 
falta de valentia moral i responsa-
bilitat pública. 
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Educacionari 
Joan Manuel del Pozo

Edicions 62
Barcelona, 2014

Una anàlisi aprofundida de la 
situació actual de l'educació que 
assenyala desorientacions, de-
tecta encerts i proposa finalitats i 
valors que l’omplin de sentit. Una 
invitació a l’exercici d’una serena 
reflexió a través de la definició de 
60 conceptes vinculats al món de 
l'educació. Cada entrada és un 
petit assaig autònom en ell mateix, 
però entre totes construeixen un 
discurs rigorós, coherent i profun-
dament argumentat. 

Sociofobia. El cambio 
político en la era digital
César Rendueles

Capitan Swing
Madrid, 2013

Amb l'enfonsament de la uto-
pia neoliberal, el gran consens 
ideològic del nostre tremps és la 
capacitat de les tecnologies de la 
comunicació per induir dinàmi-
ques socials positives. Però la 
ideologia de la xarxa ha generat 
una realitat social disminuïda, no 
augmentada. Senzillament, ha 
rebaixat les nostres expectatives 
sobre allò que esperem de la 
intervenció política o les relacions 
personals. 

Contra la corrupció
Joan Ridao

Angle
Barcelona, 2013

Examen de la corrupció al llarg de 
la història que reflexiona sobre els 
tòpics amb què es parla del feno-
men. Un assaig que no es limita 
a introduir un paisatge desolat 
per la corrupció que es passeja a 
diari pels jutjats, sinó que apunta 
les accions polítiques, adminis-
tratives i legislatives que podrien 
aturar aquesta xacra social. 
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