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WILL KYMLIKA
La política vernácula
Traducció de Tomás Fernández Aúz
i Beatriz Eguibar
Paidós

☛ Recull de setze articles sobre nacionalisme,
multiculturalisme i ciutadania de l’autor de
Ciutadania multicultural. Kymlika defensa l’exis-
tència de sistemes de nacionalisme autèntica-
ment liberals i revisa temes que ens són tan
propers com ara els drets de les minories naci-
onals, la necessitat de definir en termes més
justos la integració dels immigrants o, també,
la necessària reformulació del concepte de
ciutadania davant les creixents demandes de
reconeixement de la diversitat que plantegen
les minories ètniques i nacionals.

WALTER LAQUEUR
Una historia del terrorismo
Traducció de Tomás Fernández Aúz i Beatriz
Eguibar
Paidós

☛ Edició revisada després dels fets de l’11 de
setembre d’un llibre ja clàssic en què l’autor,
president del Consell d’Investigacions Interna-
cionals del Centre d’Estudis Estratègics amb
seu a Washington, es pregunta sobre l’autèntic
impacte del terrorisme en la política interna-
cional. Laqueur desmitifica el terrorisme sense
minimitzar la seva importància en un món que
prediu cada vegada més perillós.

JOSEP R. LLOBERA
Teoria social francesa i nacionalisme
Afers & Universitat de València

☛ Aquest llibre ofereix al lector de llengua
catalana un recull de textos publicats inicial-
ment per l’autor en diverses revistes angleses.
Llobera, autor del celebrat The God of Modernity,
presenta la teoria nacional desenvolupada pels
autors francesos, des de Durkheim, Mauss i
Renan fins als més recents Dumont i Schnap-
per. El lector hi descobrirà la puntual descrip-
ció dels fonaments teòrics d’aquests autors i
l’incisiu punt de vista de Josep R. Llobera.

J.L. MARTÍN RAMOS i GABRIEL PERNAU
Les veus de la presó
La Campana

☛ L’historiador José Luis Martín Ramos i el
periodista Gabriel Pernau ens acosten el testi-
moni personal de trenta-sis persones empreso-
nades pel franquisme. De Josep M. Huertas
Claveria a Enriqueta Gallinat i de Jordi Pujol a
Antoni Gutiérrez Díaz, les seves veus, que su-
men 145 anys de presó, representen les dife-
rents generacions de lluitadors antifranquistes
que van sacrificar una part de les seves vides pel
que consideraven un bé comú. Veus diferents,
però, unides pel fortíssim record de la por i
l’esperança compartides. El llibre recull el tes-
timoni dels protagonistes i també una anàlisi
historiogràfica a càrrec de Martín Ramos.

LLUIS NICOLAU D’OLWER
i FERRAN CUITO I CANALS
Epistolari de l’exili francès
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

☛ Un epistolari que recull 157 cartes, datades
entre el 1941 i el 1946, inèdites fins ara, en-
trecreuades entre l’hel·lenista, historiador i
polític Lluís Nicolau d’Olwer i l’enginyer in-
dustrial i polític Ferran Cuito. El lector podrà
resseguir el dia a dia de l’exili en la immediata
postguerra i també les opinions personals d’a-
quests dos polítics des del seu exili francès.

RAIMON PANIKKAR
El diàleg indispensable. Pau entre les religions
Edicions 62

☛ Una nova reflexió de l’autor de L’esperit de la
política i Benaurada senzillesa que ens parla de la
necessitat del diàleg intercultural i interreligi-
ós en un món en què la trobada de cultures i
religions és inevitable. Panikkar ha elaborat un
veritable manifest del diàleg que ens fa veure
que totes les cultures es necessiten les unes a
les altres per tal de restar fidels a la millor part
de si mateixes.


