
La Guerra de Successió va compor-
tar la pèrdua de totes les institucions 
catalanes i la imposició del model 
de Castella a partir dels Decrets de 
Nova Planta. Una d’aquestes institu-
cions era el Tribunal de Contrafacci-
ons que servia per dirimir confl ictes. 
Aquest Tribunal també vetllava per 
mantenir a ratlla la monarquia i 
assegurar el compliment del pactis-
me propi del model català de relació 
entre la Casa Reial i les institucions 
catalanes. Aquest llibre recull els 
casos més importants entre 1702 i 
1713 d’aquest Tribunal pioner a tot 
Europa.

La defensa de les constitucions 
de Catalunya
Josep Capdeferro
Rafael Dalmau Editor

Barcelona, 2017

Entendre el drama que signifi ca la 
crisi humanitària que pateixen els 
milers i milers de refugiats a par-
tir d’històries en primera persona. 
Aquest és l’objectiu d’aquest llibre 
escrit per dues cooperants que 
han recollit les vides, les pors i les 
esperances de persones que s’han 
vist obligades a deixar enrere tot el 
que tenien en el seu país i empren-
dre l’aventura de la supervivència, 
passant per la fugida, la travessa pel 
mar, l’exili i els camps de concentra-
ció a Grècia. 

Veus sense refugi
Anna Cabot i Badia Bouia 
Editorial Males Herbes

Barcelona, 2017

llibreria

Etty Hillesun va escriure, a partir de 
1941, un diari durant l’ocupació nazi 
d’Holanda, uns textos que va seguir 
escrivint durant la seva estada als 
camps de concentració de Wester-
bork, on hi treballava com a assistent 
del Consell Jueu d’Amsterdam, i 
d’Auschwitz, on va ser assassinada 
la seva família i on ella moriria el 
1943. Els textos de Hillesun, que van 
ser publicats per primera vegada 
40 anys després de la seva mort, 
mostren la determinació d’una dona 
per la cerca de la pau i un exemple 
de resistència davant experiències 
extremes.

El cor pesant dels barracons
Etty Hillesun 
Angle Editorial

Barcelona, 2017

La crisi econòmica del 2008 va fer 
evident que el capitalisme entra en 
col·lapse i que qui en pateix les con-
seqüències és la ciutadania i no qui 
l’ha provocat. És possible una alter-
nativa a aquest sistema que sembla 
inevitable? En aquest llibre es posen 
de relleu diverses iniciatives, com les 
cooperatives, les xarxes de canvi, la 
banca ètica…, que situen el punt cen-
tral de l’economia no en l’especulació 
o la competència salvatge sinó en la 
generació de donar satisfacció a les 
necessitats humanes apostant per 
una economia més social.

En els últims anys s’ha generalitzat 
l’ús del referèndum en diferents 
països. Però, més enllà de ser un 
element de democràcia directa, aju-
den a resoldre confl ictes? O potser 
l’acusació de que són processos 
populistes o de manipulació ciuta-
dana tenen fonament? A partir de 
l’anàlisi de diferents casos, l’autor 
exposa que els referèndums poden 
ser un element per apropar la políti-
ca a la ciutadania i ajudar a resoldre 
assumptes polítics a més de repre-
sentar un fenomen d’apoderament 
ciutadà de primer ordre. p

Otra economía es posible
Manuel Castells 
Alianza Editorial

Madrid, 2017

Referéndums, 
una inmersión rápida
Jaume López
Tibidabo Ediciones

Barcelona, 2017
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