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Llibres d’ 
                assaig

Jordi Pigem ha dedicat gran 
part dels seus assajos a 
reflexionar sobre la ciència i a 
divulgar el pensament ecològic. 
Ara posa el focus en les 
complexitats que envolten la 
pandèmia contrastant les 
novel·les distòpiques d’Orwell i 
Huxley amb les propostes del 
Fòrum Econòmic Mundial i les 
decisions dels poders polítics i 
econòmics. Pigem es pregunta 
sobre la relació de les persones 
amb la tecnologia i la salut i 
reflexiona sobre la frustració i 
la por a la societat actual.

PANDÈMIA I  
POSTVERITAT 
Jordi Pigem 
Fragmenta  
144 pàg. 16,50 !

En un moment en què veus diverses han posat el 
focus en TV3 i han qüestionat el seu paper, el cap de 
Mèdia de l’ARA, Àlex Gutiérrez, presenta una anàlisi 
extensa sobre les funcions, les estratègies i el futur 
de la televisió pública catalana. A partir de desenes 
d’entrevistes i documentació inèdita, l’assaig posa 
damunt la taula tots els fets rellevants de la història 
de TV3, les seves mancances i les possibles 
solucions, exposades juntament amb anècdotes i 
curiositats de dins la televisió. 
Sobre el procés de creació del llibre, Gutiérrez 
explica que li ha implicat converses amb desenes de 
fonts i testimonis: “La redacció m’ha costat dos anys 
llargs de feina. Però no ho hauria pogut fer en aquest 
temps si no portés més de vint anys fent periodisme 
sobre mitjans. Sense això, la setantena de persones 
que he entrevistat no haurien acceptat quedar amb 
mi i tenir una conversa llarga i franca, traient-se la 
cotilla institucional. Que canviessin l’americana per 
roba més informal, per entendre’ns”.

Nosaltres, els valencians va ser 
el primer títol publicat al 
catàleg d’Edicions 62. Per 
commemorar els 100 anys del 
seu naixement i els 30 de la 
mort de Joan Fuster, el segell 
recupera un assaig que va ser 
fonamental per a la identitat 
dels catalans. Fuster hi planteja 
la idea dels Països Catalans i 
s’endinsa en l’autoconeixement 
dels valencians amb un text 
encara polèmic. El llibre s’ha 
convertit en imprescindible per 
al coneixement de la història i 
la cultura dels valencians.

NOSALTRES, 
ELS VALENCIANS 
Joan Fuster 
Edicions 62  
256 pàg. 19 !

El coreà establert a Alemanya 
Byung-Chul Han és un dels 
pensadors de referència de les 
últimes dues dècades. A 
Infocràcia es fixa en com el 
règim de la informació s’ha 
convertit en una nova forma de 
govern. La digitalització també 
afecta l’esfera política i provoca 
greus trastorns en el procés 
democràtic, explica Han. Les 
campanyes electorals són 
guerres d’informació que es 
lliuren amb tots els mitjans 
tècnics i psicològics 
imaginables.

INFOCRÀCIA 
Byung-Chul Han 
La Magrana / Trad. Z. Méndez 
i M. Hernández 
112 pàg./ 13,90 !

bell hooks va ser una escriptora  
nord-americana que va bolcar-
se en la defensa del feminisme i 
en estudiar les identitats i els 
sistemes d’opressió, dominació 
i discriminació. Fermament 
convençuda que l’educació és 
l’epicentre de la llibertat, en 
aquest assaig defensa que 
l’aprenentatge és la clau per 
defensar la diversitat, la igualtat 
i la democràcia. El llibre és 
l’eina indispensable per a 
tothom que busqui qüestionar 
els referents i els models 
educatius.

ENSENYAR PENSAMENT 
CRÍTIC 
bell hooks 
Raig Verd / Trad. Josefina 
Caball/224 pàg. / 19,90 !

OBJECTIU TV3 
Àlex Gutiérrez 
Ara Llibres  
464 pàg. 
21,90 !

Després d’anys de llegir, 
estudiar i ensenyar 
Shakespeare a l’Institut del 
Teatre, Jordi Coca volia 
explicar, en un to divulgatiu i a 
l’abast de tots els lectors, que el 
possible sentit que puguin tenir 
les obres de Shakespeare no 
passa pels grans temes 
universals, sinó per les 
circumstàncies concretes de 
l’època en què van ser escrites. 
Hi apareixen anàlisis 
reveladores d’obres com 
Macbeth, Hamlet i Titus 
Andrònic des d’aquesta mirada.

EL TEATRE DE SHAKESPE-
ARE EN EL SEU CONTEXT 
Jordi Coca 
Edicions de 1984  
864 pàg. 23,50 !

La catedràtica de literatura 
francesa i d’estudis de gènere 
Marta Segarra s’aproxima als 
trets en comú amb els animals 
i a les conseqüències de la 
relació amb ells, tant en 
l’àmbit filosòfic com també de 
la ciència i l’alimentació. 
Segarra exposa els arguments, 
les contradiccions i els tabús 
sobre el debat entre el que ens 
uneix i ens separa dels animals 
per replantejar qüestions 
ètiques i per reflexionar sobre 
la relació dels humans amb 
nosaltres mateixos.

HUMANIMALES 
Marta Segarra 
Galaxia Gutenberg  
240 pàg. 
21 !

!

FERRAN FORNÉ
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Durant dècades, el fotoperiodista Jordi Borràs s’ha dedicat a investigar l’extrema dreta a Catalunya 
i a Europa. Ara aboca el que ha descobert en un assaig sobre els hereus del feixisme a casa nostra, 
les aliances que han teixit i com han escalat a les institucions. El llibre pren forma de crònica 
personal i també relata les amenaces que l’autor ha rebut per part de la ultradreta, les dificultats 
per infiltrar-se en manifestacions a Polònia, Portugal i Grècia, i els perills que suposa l’auge del 
moviment. En una entrevista, Borràs es definia així: “No estic afiliat a cap partit i considero que 
tots, d’una manera o altra, fem política. Hi ha una màxima del feminisme que diu que el que és 
personal és polític. Segurament, tot va començar a casa, soc net d’un combatent republicà a la 
Batalla de l’Ebre. Em mouen motivacions personals, una escala de valors i ideologia, i entendre 
l’antifeixisme com una conseqüència de ser demòcrata, com una obligació de tot ciutadà”.

TOTS ELS COLORS DEL NEGRE 
Jordi Borràs Abelló 
Ara Llibres  
520 pàg. 
21,90 !

Aprofitant el centenari del seu 
naixement i el 50è aniversari de 
la seva mort, Comanegra edita 
un volum amb una selecció dels 
assajos de Ferrater que vol ser 
una altra porta d’entrada a la 
seva obra. Des dels textos sobre 
literatura catalana i estrangera 
fins a entrevistes, textos sobre 
art i pintura i algunes cartes 
públiques i privades, aquesta 
antologia és una mostra diversa 
de la producció assagística d’un 
dels grans noms de les lletres 
catalanes. Marina Porras n’ha 
fet un exhaustiu pròleg.

DONAR NOUS ALS NENS 
Gabriel Ferrater 
Comanegra  
398 pàg. 
24 !

Un any després d’analitzar les fèrtils relacions entre 
ciència i filosofia, Siri Hustvedt publica ara un 
assaig on combina feminisme i memòries familiars. 
L’escriptora transita amb comoditat entre les 
històries de la seva mare –també de l’àvia i la filla–, i 
les de les seves “mares artístiques” –Jane Austen, 
Emily Brontë i Louise Bourgeois– per arribar a 
significats més amplis sobre la maternitat, l’amor i 
l’odi familiars, els prejudicis i la crueltat en una 
cultura modelada per l’autoritat masculina i les 
seves fantasies. 
El llibre és una reflexió sobre la maternitat, que 
l’escriptora compara amb una camisa de força, tal 
com explicava en una entrevista a l’ARA: “Som una 
espècie que depèn dels altres. Quan ens convertim 
en pares, hi ha una part positiva, que consisteix en 
alliberar-te de l’egoisme pel bé del teu fill. Hi ha, 
també, una cara fosca. Per cuidar del teu fill se 
suposa que has de seguir uns patrons rígids. La 
maternitat té una part de camisa de força, la que et 
prohibeix dubtar i tenir sentiments contradictoris 
sobre la criança”.

La filòsofa Marina Garcés 
esbossa les bases del seu 
pensament en aquest assaig, 
que reflexiona sobre les idees 
de comunitat i identitat en 
l’època actual. Garcés fa una 
crida a descobrir el món comú 
en què ja estem, vulguem o no, 
implicats, per trobar també la 
veu pròpia de cada individu. 
Garcés reivindica la 
importància d’assumir 
individualment les lluites 
col·lectives per potenciar la 
col·laboració, la cooperació, el 
suport mutu i les resistències.

UN MÓN COMÚ 
Marina Garcés 
Tigre de Paper  
170 pàg. 
17 !

Lou Andreas-Salomé reflexiona 
en aquest text publicat el 1910 
sobre el significat i el propòsit 
del component eròtic en les 
nostres vides. L’autora d’origen 
rus també planteja com aquesta 
força primigènia que és el desig 
eròtic serveix per connectar-nos 
amb els aspectes més bàsics i 
alhora més transcendents de la 
nostra existència. Aconsegueix 
capturar l’essència de 
l’erotisme com una força 
unificadora que fonamenta la 
humanitat i que, en paral·lel, és 
un vehicle per a l’alliberament.

L’EROTISME 
Lou Andreas-Salomé 
Edicions de la Ela Geminada  
Trad. Anna Punsoda 
84 pàg. 14 !

En un món capitalista 
fortament marcat per les 
diferències entre classes 
socials, Thomas Piketty gira la 
mirada enrere i es pregunta per 
la història d’aquestes 
desigualtats. El resultat és un 
assaig divulgatiu a través del 
qual reflexiona sobre les lluites 
que, al llarg de dècades, han 
conduït la humanitat cap a 
buscar la igualtat. La seva 
perspectiva és optimista: 
defensa que existeix una 
tendència arrelada que 
condueix a la igualtat.

UNA BREU HISTÒRIA  
DE LA IGUALTAT 
Thomas Piketty 
Edicions 62 / Trad. Imma Estany 
Morros / 272 pàg. 18,95 !

MARES, PARES I MÉS 
Siri Hustvedt 
Edicions 62 / Seix Barral  
Trad. Imma Estany 
250 pàg. 
21,50 !

“L’alliberament de les persones 
trans milloraria la vida de 
tothom a la nostra societat”, 
escriu la periodista i escriptora 
Shon Faye. Aquest assaig busca 
conscienciar de la importància 
d’escoltar una minoria i fer 
evident que les seves lluites són 
universals. Per defensar-ho, 
Faye ha escrit una anàlisi 
exhaustiva i reveladora de 
l’experiència de les persones 
transgènere poblada 
d’arguments per aconseguir 
que les reivindicacions no es 
quedin, només, en la minoria.

TRANS 
Shon Faye 
Blackie Books  
Trad. Rosa María García 
384 pàg. 22,90 !

Si volem prevenir l’extinció del 
nostre món, cal fer una anàlisi 
atenta de diverses amenaces 
interconnectades, com ara la 
crisi climàtica, l’era nuclear i la 
pandèmia que hem viscut en 
els últims anys. A partir de la 
lectura d’obres de Günther 
Anders i la recuperació de 
termes propis de les ciències 
ambientals, Srecko Horvat 
porta els lectors a identificar 
els punts de no retorn 
irreversibles que posarien en 
qüestió la continuïtat de la vida 
al nostre planeta.

DESPRÉS DE L’APOCALIPSI 
Srecko Horvat 
Arcàdia  
Trad. Anna Llisterri 
256 pàg. 22 !
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