
El capitalisme ha vingut per que-
dar-se, i és ara mateix l’únic sistema 
econòmic al món. Lluny de pers-
pectives fatalistes o idealitzadores, 
l’assaig aporta una anàlisi dels 
diferents models capitalistes actuals 
i com es poden aprofi tar les virtuts 
del sistema per fer-lo més just.

Capitalismo, nada más
Branko Milanovic
Taurus

Madrid, 2020

El confl icte entre Catalunya i l’Estat 
espanyol ha posat en entredit els 
consensos de la Transició espanyola. 
L’autor llança un avís per aquells 
qui no veuen que la judicialització i 
les retallades de drets, també poden 
acabar perjudicant-los a ells. L’autor 
també planteja la irrupció d’un canvi 
generacional que capgiri el model 
monàrquic i avanci cap a un horitzó 
republicà. 

Carta a un republicano español
Jordi Serrano
Edicions Bellaterra

Manresa, 2021
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Un cant al present i al futur, una 
crida a encarar els debats que ens 
encaminaran cap a una societat 
millor. Pensaments sobre el com-
promís social i polític, el republica-
nisme, la importància del diàleg, el 
canvi climàtic, la igualtat i el pes de 
la història s’enllacen amb refl exions 
personals durant el quasi quatre 
anys de presó.

Contra l’adversitat
Oriol Junqueras
Ara Llibres

Barcelona, 2021

L’autora relata com la mineria de da-
des és utilitzada als EUA com a font 
per decidir a qui se li donen recur-
sos, i a qui no. La presa de decisions 
en l’era digital ha anat decantant-se 
cada vegada més cap als algoritmes 
i sistemes predictius, unes eines que 
mal utilitzades debiliten la demo-
cràcia i empobreixen la societat. 
Aquest llibre és una crida a evitar 
que la tecnologia i la ciència es facin 
servir per a empitjorar el drama de 
la desigualtat. 

L’autora posa en valor els ideals que 
van fonamentar la República al segle 
XX, tot commemorant els 90 anys de 
la seva proclamació. Un repàs sobre 
la perseverança d’una generació que 
va lluitar per un somni compartit: la 
transformació del país a través dels 
pilars que van donar peu a l’etapa 
republicana. Un aprenentatge sobre 
aquest passat col·lectiu que serveix 
també per a projectar el futur. p

La automatitzación 
de la desigualdad
Virginia Eubanks
Capitán Swing

Madrid, 2021

República a Catalunya: 
ciutadania i autogovern
Montserrat Duch
Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2021
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