
Les desigualtats socials no són 
producte d’un sol element. La teoria 
de la interseccionalitat apunta a la 
relació entre diferents factors com 
poden ser la classe social, l’ètnia, 
l’origen, el gènere... En aquest llibre 
l’autora aprofundeix en aquesta 
teoria per introduir-hi el lloc i les 
emocions en l’anàlisi interseccio-
nal. Una proposta innovadora per 
entendre els confl ictes socials des 
d’òptiques més transversals.
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El Congrés de Cultura Catalana 
va signifi car la posada al dia d’un 
projecte de país. 40 anys després es 
recull en aquest volum l’anàlisi del 
que va signifi car aquell Congrés. El 
volum contextualitza el moment en 
què es va dur a terme el Congrés, 
a les acaballes del postfranquisme, 
i en destaca parts dels debats que 
s’hi van dur a terme, alhora que en 
fa una refl exió a partir de les experi-
ències viscudes pels participants. 
Un document clau per entendre la 
construcció de la Catalunya dels 
últims 40 anys, i per dibuixar la dels 
propers. 
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La història ha condemnat siste-
màticament les dones a l’oblit. Si 
a aquest fet s’hi suma l’oblit que la 
dictadura franquista i l’amnèsia de la 
transició van imposar sobre el perí-
ode republicà, la participació de les 
dones a la Guerra Civil espanyola no 
és d’estranyar que sigui un fet que 
ha passat per alt als llibres d’histò-
ria. Posar-hi remei és el que pretén 
aconseguir aquest llibre explicant 
la vida de milicianes, com Nativitat 
Yarza, que van posar la seva vida al 
servei dels ideals antifeixistes i la 
causa republicana.

Les combatents. La història oblida-
da de les milicianes antifeixistes
Gonzalo Berger i Tània Balló
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El judici contra els presos polítics per 
l’organització del referèndum de l’u 
d’octubre, ha estat el judici més deter-
minant dels últims anys a la història 
judicial espanyola. Aquest llibre recull 
els punts de vista de diferents experts 
sobre les conseqüències jurídiques, 
polítiques i de drets fonamentals que 
implica la sentència condemnatòria 
dels presos polítics.

La sentencia del procés: 
una aproximación académica
Joan Queralt (dir.)
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El camí cap a la República catalana 
necessita anàlisi i rigor. És el que 
aporten en aquest llibre dirigents 
que han dedicat la seva vida a «picar 
pedra» per sumar més i més gent al 
projecte independentista. On som? 
Quina és la correlació de forces 
actual? Com ens afecta el context in-
ternacional? Analitzar les fortaleses, 
oportunitats, amenaces i debilitats és 
clau per encertar l’estratègia. L’exi-
gència de la negociació, el diàleg i 
l’acció no-violenta confi guren el GPS 
necessari per seguir endavant. p

Picar pedra
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