
Europa no acaba de consolidar la 
seva aposta per la unió política. 
Malgrat conviure enmig de diverses 
crisis, segueix sent un projecte ne-
cessari, l’únic que pot donar resposta 
als reptes que les nacions europees 
tenen en comú. Com encarar una 
resposta a aquest context des d’una 
visió europeista és un repte que l’es-
querra no pot deixar passar. 

Europa, la utopia practicable
Adam Majó Garriga
Icària

Barcelona, 2022

Aquest assaig fa una aproximació 
al constitucionalisme, des dels seus 
orígens que es troben en les revolu-
cions francesa i americana de fi nals 
del segle XVIII, fi ns a l’actualitat; tot 
fent un repàs rigorós i accessible so-
bre l’evolució dels conceptes que for-
men part d’aquesta branca del dret 
essencial per a tot sistema democrà-
tic. Un treball de dret comparat que 
analitza diferents models actuals de 
constitucionalisme, per tal de refor-
çar la consciència democràtica. 

Constitucionalismos. 
Una inmersión rápida
Joan Ridao Marín
Tibidabo Edicions

Barcelona, 2022
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Una anatomia d’un dels problemes 
socials més greus de la nostra soci-
etat: la violència masclista.  Aquest 
llibre aporta una visió general sobre 
com combatre les violències mas-
clistes així com sobre els reptes als 
que cal fer front en aquest sentit. 
L’autora parla sobre com identifi car 
les violències i com donar suport a 
les persones que en són víctimes, a 
partir de la recuperació i la repara-
ció, la identifi cació de les necessitats 
i els serveis a la seva disposició.

Trencar en cas d’emergència
Carla Vall
Univers llibres

Barcelona, 2022

«Ciutadans de Catalunya, ja sóc 
aquí!». Segurament aquesta és la 
frase més cèlebre de Josep Tarra-
dellas, president de la Generalitat. 
Però la complexitat d’aquesta fi gura 
cabdal per a la història de Catalunya 
del segle XX és molt més polièdrica 
i global. Aquesta biografi a de més 
d’un miler de pàgines aporta una 
anàlisi exhaustiva de la trajectòria, 
pensaments i vida de Tarradellas. 

La repressió del règim franquista va 
tenir moltes cares. Un de les més 
desconegudes és l’espoli patrimo-
nial que van sofrir partits, sindicats 
i el teixit associatiu de Catalunya. 
Aquest treball minuciós posa llum a 
la foscor d’aquest passatge de la his-
tòria, per tal d’explicar com el règim 
dictatorial va planifi car aquest espoli 
amb l’objectiu de tallar de soca-rel la 
xarxa cívica i social del país. p

Tarradellas, 
una certa idea de Catalunya
Joan Esculies
Pòrtic
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L’espoli franquista 
dels ateneus catalans
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L’Avenç

Barcelona, 2022

juny 2022 | eines 43  161


