
Detingut l’any 1962 i condemnat enmig 
d’una brutal campanya del govern 
sud-africà contra els seus opositors, 
Nelson Mandela va passar 27 anys 
en diverses presons. Durant aquells 
anys, el futur líder del país va escriure 
incomptables cartes a les autoritats i a 
polítics, a companys de lluita i, natural-
ment, a la seva coratjosa esposa Winnie 
i als seus cinc fi lls. Aquest volum 
està constituït per 255 cartes, la gran 
majoria inèdites, que aporten una visió 
excepcional sobre com Mandela, tot i 
viure aïllat, va saber mantenir les seves 
profundes conviccions i el seu compro-
mís amb la lluita contra l’apartheid.

Cartes des de la presó
Nelson Mandela
Angle

Barcelona, 2018

Del 27 al 30 de maig del 1976, se 
celebraren a Barcelona les primeres 
Jornades Catalanes de la Dona. Aquest 
és el punt de partida d’aquest llibre de 
la historiadora Meritxell Ferré Baldrich. 
Des d’aquella data i fi ns al cap de deu 
anys, el 1985, quan se celebren les III 
Jornades Estatals Feministes a Barce-
lona, l’autora ens presenta una anàlisi 
acurada, rigorosa i documentada sobre 
diferents aspectes de la lluita feminis-
ta a Catalunya durant aquesta dècada 
que són fonamentals per a entendre el 
període de la Transició des del punt de 
vista de les dones i, també, el moment 
present.

El Maig de les dones. El moviment 
feminista a Catalunya durant la Transició 
Meritxell Ferré Baldrich
Universitat Rovira i Virgili i Arola Editors

Tarragona, 2018 
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A partir de la seva pròpia experiència, 
Míriam Hatibi relata, en primera perso-
na, el descobriment de «ser diferent» i 
la construcció d’una identitat plural. En 
un to proper, amb enorme intel·ligència 
i agudesa, desmunta tòpics i estere-
otips sobre la diversitat, i refl exiona so-
bre les idees d’integració, assimilació, 
tolerància i convivència. En un moment 
en què les identitats són sacsejades 
per una profunda crisi, la crida de 
l’autora a obrir els ulls i a descobrir a 
l’altre —i alhora a nosaltres mateixos— 
és més necessària que mai. Perquè és 
urgent començar el diàleg que perme-
trà que tots ens entenguem. p

Mira’m als ulls
Miriam Hatibi
Rosa dels Vents

Barcelona, 2018

En aquesta exploració de la proposta 
de la Renda Bàsica, Casassas sug-
gereix pistes per fer de les grans 
transformacions que estem vivint 
una oportunitat per prendre el control 
de les nostres vides. El gir neoliberal 
del capitalisme ha aprofundit en la 
dinàmica desposseïdora d’aquest 
sistema. Ens trobem, davant d’una 
nova sacsejada vinculada al desen-
volupament tecnològic, que amenaça 
amb la destrucció de milions de llocs 
de treball. Com podem, en aquest 
context, pensar-nos i actuar com a 
subjectes i col·lectivitats que tracen 
els seus propis camins?

Libertad incondicional
David Casassas
Paidos Ibérica

Barcelona, 2018

Ramón Zallo i Txema García han 
volgut contribuir al debat i a l’anà-
lisi del que ha passat durant l’últim 
i intens curs polític a Catalunya, 
i de quins poden ser els camins 
que s’obren en aquest futur imme-
diat. I ho han fet entrevistant en 
profunditat i donant veu a disset 
personalitats de criteri reconegut 
i d’espectre ideològic ampli, tant 
de Catalunya, com del País Basc i 
de l’Estat espanyol, amb la inten-
ció d’extreure lliçons de futur, tant 
dels encerts com dels errors, d’un 
Procés que encara és viu i que con-
tinua endavant.

Mirades sobre el Procés. 
Del tauler català a la cruïlla basca
Ramón Zallo i Txema García (eds.)
Sidillà

La Bisbal d’Empordà, 2018
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