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L'imperi de la llengua 
comuna
Juan Carlos Moreno Cabrera

No vamos a tragar
Gustavo Duch

El descubrimiento  
del futuro
Lucian Hölscher

Voliana
Argentona, 2014

No és fàcil trobar defensors de 
la diversitat lingüística de l'Estat 
espanyol fora de les nacions que 
tenim llengües minoritzades. I no 
parlem ja de veus que denunciïn 
l'imperialisme lingüístic espanyol 
com a eina per a construir la seva 
nació i reforçar el seu Estat. Des 
d'aquest punt de vista, Moreno Ca-
brera és un rara avis, però sobretot, 
és una lingüista de prestigi interna-
cional que s'ha alçat contra l'imperi 
de la llengua comuna. 

Libros del Lince
Barcelona, 2014

Contundent denúncia a una crisi 
econòmica que està sent aprofi-
tada pel pervers sistema agroali-
mentari mundial per causar més 
penalitats, alhora que advoca per 
la sobirania alimentària que passa 
per una agricultura relocalitzada 
i que retorni el protagonisme al 
sector primari. Un moviment de 
petits camperols que va començar 
a Amèrica Llatina i Àfrica i que sota 
la premissa de construir un món 
més just, a dia d'avui ja inunda les 
societats desenvolupades. 

Siglo XXI
Madrid, 2014

L'anàlisi del passat, la recerca 
historiogràfica, la Història en 
majúscules, ha alimentat una so-
cietat cada vegada més orientada 
envers el futur que mira enrere amb 
cofoisme perquè la història ens 
demostra que la humanitat avança 
de manera imparable. Però aquesta 
projecció optimista cap el futur avui 
s'ha trencat, ja sigui pel fracàs de 
les utopies o per la creixen crítica 
al progrés tecnològic. Així, Hölscher 
ens situa davant d'una societat que 
per primer cop en dècades no té ex-
pectatives davant del seu demà. 
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L'economia  
de les desigualtats
Thomas Piketty

El derecho a decidir.  
Una salida para Cataluña  
y España
Joan Ridao

Devots i descreguts
Adolf Tobeña

Edicions 62
Barcelona, 2014

La desigualtat és el problema que 
defineix els nostres temps i essen-
cialment és la conseqüència de la 
concentració del capital en unes 
poques mans. Com es pot establir 
una redistribució de la riquesa més 
justa i eficaç? Ens trobem davant 
d'una anàlisi brillant, lúcida i rigo-
rosa dels mecanismes socioeconò-
mics que provoquen les desigual-
tats i demostra que si aquestes 
augmenten és fruit d'opcions de 
política econòmica i no a factors 
estructurals de la societat.  

RBA
Barcelona, 2014

Sovint s'ataca el dret a decidir 
acusant-lo de ser un eufemisme del 
dret a l'autodeterminació, concepte 
jurídic que alguns limiten la seva 
aplicació als territoris colonials. 
Però per contra, el dret a decidir va 
molt més enllà, i partint de les ar-
rels de la democràcia, desenvolupa 
un cos doctrinal nou que apodera a 
la ciutadania perquè pugui escollir 
de forma col·lectiva com vol orga-
nitzar la seva convivència. Una eina, 
segons Ridao, que els catalans 
utilitzaran per decidir si volen ser 
un estat, i alhora, una oportunitat 
pels espanyols que volen deixar 
de ser tractats com a súbdits per 
esdevenir ciutadans de ple dret. 

PUV 
València, 2014

Què ens inclina a creure en Déu? O 
per contra, què fa que no tinguem 
fe? És obvi que hi ha factors com 
l'entorn familiar, la cultura majo-
ritària o la pròpia educació que hi 
ajuden. Però més enllà dels factors 
«ambientals», Tobeña ens presenta 
els engranatges del cervell que con-
dicionen la nostra aproximació a la 
religió. Un passeig per la neurobio-
logia de la religiositat que ens pot 
ajudar a entendre perquè «hi ha de 
tot a la vinya del Senyor». 
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