LLIBRES DE GUERRILLA
per despertar el pensament crític
La Biblioteca Just M. Casero recomana, cada setmana en un
expositor a la biblioteca mateix, un llibre d'un pensador o
pensadora contemporània per estimular una visió crítica del
món actual. Ara us oferim deu títols dels que han estat
exposats, i us convidem vivament a llegir-los. Bona lectura!

Desobeir, de Frédéric Gros
Barcelona: Angle, 2018
El filòsof Frédéric Gros ens interpel·la
amb un assaig profund i viu, on
qüestiona els motius i les arrels de
l’obediència i reivindica l’actitud
insubmisa com potser l’últim reducte
personal i íntim de llibertat de l’ésser
humà.

#FakeYou: Fake news i
desinformació: un projecte dirigit
per Simona Levi
Barcelona : Raig Verd, 2019
#FakeYou exposa investigacions
que desmunten els mites en els
quals es recolza l’onada de
legislacions lliberticides que patim
en l’actualitat. Aquest llibre es
planteja com una eina de defensa
contra les retallades de les llibertats
fonamentals i una arma contra les
noves formes de manipulació,
mentida i falsificació.

El poder de los introvertidos: en un
mundo incapaz de callarse, de
Susan Cain
Barcelona: RBA, 2012
Les persones introvertides
prefereixen escoltar més que no pas
parlar, treballen millor soles que en
equip i solen ser més discretes
respecte als seus mèrits i èxits. En
un món que potencia l'ideal
extravertit, cal reivindicar les virtuts
de la introversió, fonamentals
perquè la societat progressi.

Hacia un futuro vegano: un
enfoque pragmático, de Tobias
Leenaert
Pozuelo de Alarcón: Plaza y
Valdés, 2018
Tobias Leenart en aquest llibre
aborda les estratègies, els
objectius i les eines
comunicatives del moviment
vegà i animalista des d’un nou
prisma. Argumenta que, en
aquesta societat tan dependent
de l’ús dels animals, cal tenir un
enfocament molt pragmàtic. El
llibre conté moltes idees i
perspectives que són útils tant
per a activistes i líders
d’organitzacions com per a
emprenedors.

Vigilància permanent, d'Edward Snowden
Barcelona: Columna, 2019
L’any 2013, Edward Snowden, responsable de la filtració
d’intel·ligència més gran de la història, va sacsejar el món
revelant que el govern dels Estats Units tenia la capacitat de
llegir cada correu electrònic, escoltar cada trucada i entrar fins
als racons més secrets de la vida privada de tots els ciutadans
del món. A Vigilància permanent, Snowden desgrana per primer
cop per què ho va fer, com va ajudar a construir un sistema de
vigilància massiu i la crisi de consciència que el va portar a
destapar-ho tot i a posar contra les cordes el sistema.

La veu i el poder de les dones: dues
conferències, de Mary Beard
Barcelona: Arcàdia, 2017
No ens agrada que ens facin callar. Ni en
l'àmbit públic ni en el privat. A l'Odissea,
Telèmac censura la seva mare Penèlope i
deixa clar que mythos (referint-se al fet de
parlar en públic i amb autoritat) és cosa
d'homes. L'eco d'aquest moment clàssic
homèric encara ressona. Mary Beard parteix
de l'exabrupte de Telèmac per analitzar
l'exclusió de les dones de l'esfera pública en
les societats occidentals, a l'antinguitat grega
i romana i als nostres dies. En aquestes
dues conferències, a més, explora els
fonaments culturals de la misogínia en la
política i en la vida laboral, i demostra com
una certa idea de poder (i també de
coneixement, d'experiència, d'autoritat...) ha
exclòs, o ha tendit a excloure, les dones.

El temps regalat: sobre l'espera, d'Andrea Köhler
Barcelona: Angle, 2018
«Esperem una trucada, la fressa de la clau al pany, el proper acte i la rialla
després de la broma. Esperem que cessi un dolor i que la son ens
rendeixi o que el vent amaini. Ociositat, marrades o avorriment… En el
plec de condicions de les hores mal planejades, l’espera és una pàgina en
blanc que hem d’omplir. I que, en el millor dels casos, ens recompensarà
amb llibertat.» Una reflexió sobre la societat actual, on el control del
temps va en detriment de la llibertat personal.

21 lliçons per al segle XXI, de Yuval Noah Harari
Barcelona: Edicions 62, 2018
Què passa ara mateix al món d'avui? Quins són els desafiaments més
grans d'avui en dia? En què ens hauríem de fixar per damunt de tot? Què
hauríem d'ensenyar als nostres fills? Després que Sàpiens examinés
profundament el passat de la humanitat i Homo Deus rumiés sobre la
nostra existència en un futur impulsat pel designi intel·ligent, 21 lliçons
per al segle XXI se centra en les qüestions més importants del moment
present. Desentranya qüestions polítiques, tecnològiques, socials i
existencials, i destaca l'impacte que tenen en les vides quotidianes dels
éssers humans.

Canviem el món: #vagapelclima, de Greta Thunberg
Barcelona: Destino, 2019
Quan la Greta Thunberg va prendre consciència del desastre que
suposarà per a la humanitat el canvi climàtic, va decidir començar
a lluitar per aturar-lo. L’agost del 2018 va iniciar una vaga escolar
que ara com ara ja segueixen centenars de milers d’estudiants a
tot el món. Des de llavors ha aconseguit cridar l’atenció mediàtica i
parlar davant dels líders mundials amb un missatge molt clar: els
adults han d’actuar, perquè quan els joves d’avui siguin grans ja
no hi haurà marxa enrere. La Greta, que té un trastorn
d’Asperger, és candidata al Premi Nobel de la Pau. Aquest volum
és un recull de tots els seus discursos.

Silencio administrativo: la pobreza en el laberinto burocrático,
de Sara Mesa
Barcelona: Anagrama, 2019
És la història real d’una dona sense llar, discapacitada i malalta
que intenta sol·licitar la renda mínima a la qual té dret segons els
missatges optimistes de l’administració i els mitjans. Però el
laberint burocràtic i la crueltat d’un sistema que exigeix més a qui
menys té desemboquen en la desesperació. Mentrestant, la
ciutadania es queda amb la impressió contrària: hi ha massa
prestacions i ajudes per als més pobres, i els prejudicis
s’acumulen. Aquest és un dels orígens de l’aporofòbia: l’odi al
pobre.

