
llibreria

No hi ha dubte que estem vivint una 
època de reviscolament del femi-
nisme. Davant la (nova) irrupció 
d’aquest moviment als carrers, a les 
notícies i a les converses de cafè, ens 
fem preguntes i busquem respostes 
però, en massa ocasions, ens trobem 
davant falsedats i mitges veritats. La 
politòloga Sílvia Claveria ens con-
vida a un viatge per la història del 
feminisme en què coneixerem d’on 
sorgeix el moviment, quina és la seva 
necessitat actual i cap a on anem. 
Un llibre amable i molt divertit, que 
anima tothom a participar en la lluita 
feminista.

El feminismo lo cambia todo
Sílvia Claveria
Paidós

Barcelona, 2018

En aquesta biografi a, la historiadora 
Jeanne Theoharis explora magis-
tralment sis dècades de militància 
política d’una dona rebel que s’ha 
convertit en referent de les lluites 
pacífi ques contra la desigualtat i 
l’opressió. De Martin Luther King al 
Black Power, d’Alabama a Detroit, 
de les difi cultats econòmiques a les 
amenaces de mort, el trajecte vital 
de Rosa Parks explora el context i la 
dimensió del moviment pels drets 
civils als EUA que continua plena-
ment vigent.

La vida rebel de Rosa Parks
Jeanne Theoharis
Sembra Llibres

València, 2018
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Aquest assaig respon les grans 
qüestions plantejades per una crisi 
d’època d’abast global. A escala ca-
talana, cal deixar enrere la temptació 
essencialista identitària i la concepció 
obsoleta dels estat-nació. Vivim una 
època on d’una banda, no es veu mar-
ge de maniobra dins l’Estat espanyol; 
de l’altra, les tradicionals elits cata-
lanes no semblen tenir un projecte 
específi cament català. Tot i l’impàs 
en què vivim, l’independentisme té un 
amplíssim suport, perquè connecta 
amb les línies de fons d’aquest canvi 
d’època, que aquest llibre analitza i al 
qual vol donar resposta.

Obertura republicana. Catalunya 
després del nacionalisme
Joan Manuel Tresserras i Enric Marín
Pòrtic

Barcelona, 2019

Aquesta obra narra, analitza i contex-
tualitza, des de la perspectiva del nucli 
de col·laboradors més íntim d’Oriol 
Junqueras, el rerefons de la tardor 
catalana: des de la precipitació del 
20-S i el referèndum de l’1-O, fi ns les 
eleccions del 21-D i els entrebancs per 
confi gurar un nou Govern, passant per 
l’onada repressiva o l’estratègia d’ERC 
per eixamplar la base independentista. 
Però, més enllà del relat i la informació 
inèdita d’aquest període transcenden-
tal, hi ha la voluntat de reivindicar i fer 
justícia a la fi gura i el treball d’Oriol 
Junqueras: un homenatge i un nou 
clam per exigir el seu alliberament.

Oriol Junqueras. 
Fins que siguem lliures
Sergi Sol
Ara Llibres

Barcelona, 2018

Una genealogia històrica dels diver-
sos discursos nacionalistes espa-
nyols a l’edat contemporània, sense 
oblidar els seus precedents. Tots ells 
coincideixen en la indivisibilitat de la 
sobirania: Espanya seria un subjecte 
sobirà únic i indivisible, i no tindria 
acta fundacional en la Constitu-
ció espanyola de 1978, ni en la de 
1812, sinó que posseiria fonaments 
històrics i culturals anteriors. Una 
obra cridada a ser de referència en 
l’estudi d’un fenomen: el naciona-
lisme espanyol, l’existència del qual 
és negada per bona part dels seus 
propis protagonistes. p

Suspiros de España. 
El nacionalismo español 1808-2018
Xosé Manoel Núñez Seixas
Crítica

Barcelona, 2018
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