L’APARADOR
Yayo HERRERO. Los cinco elementos
Barcelona: Arcadia, 2021, 140 p., 16 €

L’antropòloga Yayo Herrero (Madrid, 1965)
és consultora, investigadora i professora en
els àmbits de l’ecologia política, els ecofeminismes i l’educació per a la sostenibilitat. Formada com a antropòloga social i cultural, la
seva trajectòria investigadora s’ha centrat en
la crítica al model de producció i desenvolupament capitalista, entès com una amenaça
per al planeta i per a la vida mateixa. També
és una activista present a diversos mitjans de
comunicació, i ha escrit en coautoria diversos
llibres sobre ecologia, medi ambient i canvi

Toni PADILLA. El historiador en el estadio
Madrid: Principal de los Libros, 2021, 334 p.,
19,90 €

El periodista i historiador Toni Padilla (Sabadell, 1977) és cap d’Esports del diari Ara
i un dels fundadors de la revista de futbol
Panenka, a més de col·laborador de diversos
mitjans audiovisuals. Amb un bagatge que
inclou els estudis d’Història a la UAB, Padilla ha escrit el que qualifica d’«assaig sobre
la geopolítica del futbol», confegit després
d’anys viatjant per estadis de futbol de tot el
planeta, en un llibre que combina la crònica
de viatge, el reportatge i l’assaig personal.
Partint de la premissa que la política i el futbol han anat sempre de la mà, ja que guarden «una inextricable relació» des del

Giovanni C. CATTINI. L’aixecament de Prats de
Molló. Barcelona: Rosa dels Vents, 2021,
302 p., 18,90 €

Dins la col·lecció «Dies que han fet Catalunya» que dirigeix Agustí Alcoberro, apareix
ara el volum dedicat als fets de Prats de
Molló. El 4 de novembre de 1926, la gendarmeria francesa va avortar un projecte d’invasió armada del Principat des de Prats de
Molló, a la comarca del Vallespir. Hi participaven alguns centenars d’independentistes
catalans i també un grup nodrit d’antifeixistes
italians, que tenien uns suports incerts a l’interior de Catalunya, entre els quals hi havia
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climàtic. De fet, aquest assaig pedagògic (subtitulat «Una cartilla de alfabetización ecológica») és el seu primer llibre en solitari, on
Herrero analitza la creixent desestabilització
global dels escosistemes i dels cicles naturals
del planeta com a conseqüència d’una economia extractiva i orientada al creixement
il·limitat. Per fer-ho, l’autora utilitza cinc elements: aigua, aire, terra, foc i vida. Tot plegat,
amb l’objectiu de fer un món sostenible a partir del fet de «compartir quasi tot» sota els
principis de suficiència, repartiment, cures i
precaució. D’aquesta manera, el breu assaig
és alhora una invitació a l’activisme i un cant
a la vida.

naixement del futbol com a fenomen de masses, el llibre fa un recorregut pels cinc continents per conèixer i entendre com funciona
la geopolítica del futbol a través de les històries de quaranta clubs d’arreu del món, en
un ventall que va dels grans clubs europeus
com el Bayern de Munic a un club com el
Dick, Kerr’s Ladies F.C., creat durant la Primera Guerra Mundial per un grup d’obreres
angleses i que és considerat l’origen del futbol femení. De fet, cada una de les històries
de club està relacionat amb un conflicte polític, des de la Guerra Civil espanyola al colonialisme britànic, passant pel Hong Kong
enfrontat a la Xina i tants altres. D’aquesta
manera, Padilla il·lumina les complexitats de
l’anomenat «esport rei» i el seu fort impacte
polític, social i econòmic.

militants destacats de la CNT. Al capdavant
d’aquell projecte llargament planejat, però
molt modest en termes militars, hi havia un
home de seixanta-set anys, ja gran, amb una
àmplia carrera que l’havia portat de ser tinent
coronel de l’exèrcit espanyol a líder del naixent moviment «separatista» català. Es deia
Francesc Macià. El seu judici posterior, a
París, va proporcionar un ampli ressò internacional a la causa catalanista. L’autor del
llibre, Giovanni C. Cattini, és professor agregat de la Universitat de Barcelona, membre
del Grup d’estudis d’història de la cultura i
dels intel·lectuals (GEHCI) i especialista en
el nacionalisme català.

