
Joseph Stiglitz denuncia en aquest 
assaig la dominació de l’economia 
mundial per unes poques empreses 
que, actuant com monopolis i oligopo-
lis, provoquen l’augment de desigual-
tats socials i un creixement econòmic 
innecessàriament lent. Alhora, però, 
situa una possible agenda de canvi 
orientada a construir el que anomena 
«un capitalisme progressista», que 
promogui una prosperitat compar-
tida, i permeti les classes populars 
conquerir una vida digna. Davant del 
capitalisme neoliberal, dibuixa un 
camí per avançar cap a societats més 
justes i igualitàries. 

El poder, el poble i els benefi cis
Joseph Stiglitz
Edicions 62

Barcelona, 2020

U n dels episodis més importants de 
la història recent de Catalunya va 
ser l’arribada de centenars de milers 
de persones de diversos territoris, 
sobretot del sud de l’Estat espanyol, 
durant la segona meitat del segle 
XX. En aquest llibre s’analitzen els 
motius i les raons que les van portar 
a emprendre aquest camí fugint no 
només d’una pobresa descarnada, 
sinó també d’una repressió política i 
social brutal. 

Andalucía y Catalunya. 
Dictadura y emigración
Angelina Puig i Valls 
i Teresa M. Ortega López
Edicions Bellaterra - Barcelona, 2019
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Junqueras i Rovira repassen els èxits 
i les derrotes de l’independentisme, 
i es posen deures a ells mateixos i 
a tot el moviment amb l’objectiu de 
superar les mancances i sostenen 
que la millor forma d’enfortir-se per 
guanyar és sumar més gent amb la 
que compartir el projecte republicà.” 
---> “Junqueras i Rovira repassen els 
èxits i les derrotes de l’independentis-
me; es posen deures a ells mateixos 
i a tot el moviment amb l’objectiu de 
superar les mancances; i sostenen 
que la millor forma d’enfortir-se per 
guanyar és sumar més gent amb la 
que compartir el projecte republicà. p

Tornarem a vèncer (i com ho farem)
Oriol Junqueras I Marta Rovira
Ara Llibres

Barcelona, 2020

El politòleg Jordi Muñoz fuig del 
soroll de l’actualitat immediata per a 
presentar-nos aquest assaig sobre 
els èxits i els fracassos del procés 
sobiranista 2012-2017, tot identifi cant 
elements de crítica i situant un camí 
a seguir des de l’independentisme. 
Muñoz planteja que per poder conti-
nuar en el camí cap a la República cal 
una major legitimació social i política 
del moviment independentista, amb 
l’objectiu de superar les mancances 
visibilitzades la tardor de 2017.

Principi de realitat. Una proposta 
per a l’endemà del procés
Jordi Muñoz
Edicions L’Avenç

Barcelona, 2020

Avui dia, acostumem a associar la pa-
raula «llibertat» al liberalisme. Aquest 
important assaig exposa el concepte 
republicà de la llibertat; un concepte 
que els teòrics del liberalisme solen 
ignorar, però que va tenir un paper 
fonamental en la creació i popularitza-
ció de les idees que van conduir a les 
revolucions democràtiques dels segles 
XVIII i XIX. L’autor convida a pensar 
la dominació, la llibertat i la igualtat, 
posant al centre la idea de la llibertat 
civil nascuda a l’antiguitat grecollatina, 
redescoberta durant el Renaixement 
italià, i adaptada a l’actualitat per cada 
cop més pensadors. 

La llibertat abans del liberalisme
Quentin Skinner
Edicions de la ela geminada

Barcelona, 2020
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