
«Feminitzar la política» s’ha conver-
tit en un lema en boca de tothom, 
però què implica a la pràctica? En 
aquest assaig es fa una crida a l’ac-
ció immediata per capgirar l’agenda 
política i aconseguir que les dones 
ocupin els espais, –tots!– on es 
prenen les decisions. Cada victòria 
aconseguida pel feminisme ha anat 
acompanyada de fortes resistències 
des de diversos espais de poder; 
és l’hora, segons Díaz, de donar la 
volta a aquesta situació i trencar 
amb el patriarcat a tots els espais 
de decisió. 

 Dona i poder
Jenn Díaz
Ara Llibres

Barcelona, 2020 

En un moment d’incertesa com l’ac-
tual, les preguntes transcendentals 
prenen més importància. En aquest 
nou assaig Garcés les centra en 
l’àmbit de l’educació i l’aprenentat-
ge: Com es vol que sigui l’educació? 
Quina societat es vol compartir i per 
tant com hi intervé el sentit d’apren-
dre? Amb una crítica al capitalisme 
cognitiu, la fi lòsofa refl exiona sobre 
la importància d’educar, defi nint-ho 
com l’art d’acollir l’existència, d’ela-
borar la consciència i de disputar els 
futurs. Dins i fora de les escoles. 

Escola d’aprenents
Marina Garcés
Galaxia Gutenberg

Barcelona, 2020
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En aquest treball es recopila l’estat en 
què va quedar Catalunya després de 
la derrota contra l’exèrcit d’ocupació 
borbònic el 1714. La fam, l’empo-
briment generalitzat, l’espoli fi scal a 
partir del cadastre i la repressió exer-
cida per les forces ocupants van ser 
una constant durant aquest període. 
A través de les denúncies fetes pels 
gremis es retrata l’estat de misèria i 
la corrupció, els abusos i el desgovern 
de l’administració borbònica fruit dels 
Decrets de Nova Planta. 

Misèria, poder i corrupció a la 
Catalunya borbònica (1714-1818)
Josep Maria Torras i Ribé 
Rafael Dalmau Editor

Barcelona, 2020

El deep state de l’Estat espanyol ac-
tua amb total impunitat perseguint 
la dissidència crítica amb el Règim 
del 78. El moviment independentis-
ta, l’esquerra rupturista i moviments 
socials diversos, s’han trobat enmig 
de causes judicials, sovint sota 
l’acusació de terrorisme, muntades 
per aquests aparells que confi gu-
ren les clavegueres de l’Estat i que 
compten amb la total connivència 
dels àmbits policials, judicials, po-
lítics i mediàtics. Una anàlisi a fons 
sobre com respon l’Estat espanyol 
quan se sent amenaçat. 

El 1714 les forces borbòniques van 
envair Catalunya, i des de fa 300 anys 
el Principat ha estat enmig de dos 
estats  que han desplegat algunes 
de les polítiques uniformadores més 
agressives i autoritàries de l’Europa 
occidental. Jordi Casassas explora 
l’obstinada i sorprenent pervivència 
de la nació catalana en aquest ame-
naçador paisatge de fons; una pervi-
vència aconseguida, a més, liderant 
les transformacions econòmiques del 
segle XIX i XX amb la revolució indus-
trial i esdevenint un pol de moderni-
tat i cosmopolitisme. p

Per raó d’Estat
Sara González
Ara Llibres

Barcelona, 2020 

Pervivència de Catalunya. 
La formació de la societat catalana i les 

seves identitats a l’època contemporània

Jordi Casassas i Ymbert
Editorial Afers - Barcelona, 2020
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