
Aquest llibre aborda el confl icte Cata-
lunya/Estat espanyol des d’un punt de 
vista que difereix de la gran majoria 
de les interpretacions actuals. Aques-
ta crisi es fonamenta en l’escalada 
de tensió entre Barcelona i madrid i 
els seus territoris d’infl uència, en un 
context en què les grans tendències 
mundials són cada vegada més deter-
minants. Així observem un problema 
que va més enllà del duel entre me-
tròpolis i de la pugna sobre identitats 
nacionals. És una crisi de l’Estat, de 
caràcter estructural, sobre defi cièn-
cies institucionals i falta d’equilibris 
territorials en la presa de decisions.

Barcelona, Madrid y el Estado: 
Ciudades globales y el pulso 
por la independencia en Cataluña
Jacint Jordana
Catarata / madrid, 2019

La caritat sempre ha estat plena de 
bones intencions però mai no ha 
deixat d’expressar una relació de 
desigualtat. Avui, aquesta disposició 
a fer el bé envers els més desafa-
vorits, canalitzada a través d’ins-
titucions i empreses, i gratifi cada 
fi scalment o en termes d’imatge, no 
fa més que agreujar la divisió entre 
la minoria rica i la gran majoria 
pobra. Aquest llibre argumenta que, 
si volem que la llibertat, la justícia 
i la dignitat regeixin la vida de tota 
la humanitat, hem d’abandonar la 
caritat i reivindicar el dret d’una 
existència materialment possible.

Contra la caritat. 
En defensa de la renda bàsica
Daniel Raventós i Julie Wark
Bridge

Barcelona, 2019
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Rafael Ramis, home de confi ança 
de Francesc macià, va ser un home 
de valors i ideals. un home que va 
treballar al servei del republicanis-
me, del socialisme i del catalanisme, 
sempre amb la voluntat de construir 
un país millor i més just. malgrat tota 
la feina feta, en els seus tres espais 
vitals, Figueres, París i Barcelona, 
la seva fi gura i obra han caigut en 
l’oblit. Aquest llibre vol contribuir a 
recuperar i divulgar la seva trajec-
tòria i ajudar a completar algun dels 
buits que, per desgràcia, encara 
presenten els relats sobre la història 
recent del nostre país. p

Rafael Ramis (1880-1936). 
Catalanista, republicà, 
socialista i maçó
Joan Armangué Ribas
Cal·lígraf / Figueres, 2018

Seguir el desig, compartir el plaer. 
Sembla fàcil, oi? I, tanmateix, vi-
vim sexualitats condicionades per 
expectatives, pressupòsits i tabús 
que ens fan complicat escoltar-nos. 
Aquest llibre explora els camins que 
ens poden portar a sexualitats més 
humanes, a relacions més plaents. 
L’autora reivindica totes les opcions 
d’una vida sexual que sigui saludable, 
inclusiva i respectuosa, i ho fa fent 
un retrat de la societat actual, situant 
noves maneres d’entendre el sexe i 
la sexualitat que sorgeixen a partir de 
l’explosió del moviment feminista i de 
comunitats com la queer.

Follem? De què (no) parlem 
quan parlem de sexe sexualitats
Bel Olid
Bridge

Barcelona, 2019

El tribunal de Contrafaccions, únic a 
l’Europa del seu temps, va funcionar 
amb radical bilateralitat entre el rei i 
la terra, entre octubre de 1702 i juny 
de 1713, i va tractar almenys dinou 
casos. El tribunal va constituir el cim 
de la cultura pactista de Catalunya, 
la culminació de l’estructura polí-
tica i jurídica que els catalans van 
defensar aferrissadament durant la 
Guerra de Successió i que el Decret 
de Nova Planta de Felip V va triturar 
l’any 1716.

La defensa de les constitucions 
de Catalunya. 
Josep Capdeferro i Eva Serra
Rafael Dalmau Editor  

Barcelona, 2019

setembre 2019 | eines 35 |  133


