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“El 1930 John Maynard Keynes 
va predir que a finals de se gle la 
tecnologia hauria avançat fins a 
tal punt que en paï sos com el 
Regne Unit o els Estats Units la 
jornada laboral s’hauria pogut 
reduir fins a les quinze hores set-
manals. [...]
Per què la utopia que ens va pro-
metre Keynes no s’ha acabat de 
materialitzar mai? [...] És ben bé 

com si en algun lloc hi hagués 
algú que s’anés inventant feines 
inútils només per tenir-nos ocu-
pats. [...]
Si algú hagués dissenyat un siste-
ma laboral amb l’objec tiu precís 
de mantenir el poder del capital 
financer, no se m’acut de quina 
manera ho hauria pogut fer mi-
llor.”
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NOTA DE PREMSA 
 

Llançament de Feines absurdes de David Graeber 
en català 

Ja està disponible en llibreries en de tots els Països catalans i per Internet el llibre Feines 
absurdes, Una teoría de David Graeber.

¿La seva feina no té cap sentit per a la societat? A la primavera de 2013, David Graeber va fer aques-
ta pregunta en un assaig lúdic i provocatiu titulat “Sobre el fenomen dels treballs absurds”. L’article es 
va fer viral. Després d’un milió de visites online en disset idiomes diferents, la gent segueix debatent 
la resposta.

Hi ha milions de persones: consultors de recursos humans, coordinadors de comunicació, investi-
gadors de telemàrqueting, advocats corporatius,… els quals les seves feines són inútils, i ells ho saben. 
Aquestes persones estan atrapades en treballs absurds. Oblideu a Piketty o a Marx; es Graeber , un dels 
antropòlegs i activista més influent del moment, qui diu alt i clar que moltes tasques que es realitzen 
en una economia d’esclaus assalariats són una forma de feina mancada de sentit, tan innecessària i tant 
perniciosa que ni tant sols el propi treballador és capaç de justificar la seva existència i tot i així se sent 
obligat a fingir que no és així.

La crítica social que persegueix el llibre és solida i aguda, especialment quan introdueix categories 
tant refinades com els “treballs d’apedaçador”. Que realitzen determinades feines com per exemple, 
mantenir en funcionament màquines velles i estalviar-li a l’empresa la compra de nova maquinària. 
No deixa de tenir la seva lògica, ja que, com va dir Orwell, “una població que està ocupada treballant, 
encara que sigui en tasques inútils, no té temps per a fer molt més”. D’aquí, doncs,  en conclou Graeber, 
que el què tinguem sigui una absurditat permanent.

Descontrol Editorial es complau de poder publicar finalment aquest text. I per donar-lo a conèixer 
ens posem a la vostra disposició per facilitar la realització d’entrevistes amb l’autor. Per concertar 
lloc i hora exacta, preguem contactin prèviament.

Sergi   editorial@descontrol.cat 93 422 37 87

Atentamente
Descontrol Editorial      Barcelona 1 de novembre de 2019

Descontrol Editorial & Impremta SCCL
93 422 37 87 / editorial@descontrol.cat / distribucio@descontrol.cat

www.descontrol.cat / @descontrolEd

c/Constitució 19, recinte Can Batlló Bloc 11, Nau 85-90, 08014  Barcelona  
de lunes a viernes de 10 a 14h y de 15:30h a 18:30h
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David Graeber
 

Sóc antropòleg, i de vegades ocupo coses i 
tal. No veig l’anarquisme com una iden-
titat, així que no em digueu l’antropòleg 
anarquista.

Nascut i criat a Nova York. Graduat en An-
tropologia el 1984 al Purchase College i doc-
torat el 1996 per la Universitat de Chicago. 

Entre l’acadèmia i l’activisme, una vida de-
dicada a dues carreres paral·leles: l’escriptura i 
la investigació. L’una és contrastada per les es-
tudioses i l’altra té l’objectiu d’establir diàlegs 
amb les que lluiten per canviar aquest món. 
Les dues vessants s’entrecreuen i s’influencien 
de formes infinites. 

Tot i que des de l’adolescència té pensa-
ments llibertaris, no és fins a l’any 2000 que 
comença a ser actiu en el moviment antiglo-
balització, i des d’aleshores tot el seu treball 
s’emmarca en la relació entre la recerca antro-
pològica intel·lectual i els intents pràctics de 
crear una societat lliure, si més no, de capi-
talisme, patriarcat i burocràcies estatals coer-
citives. 

Altres títols de David Graeber
Fragments d’una antropologia anarquista (2004)
Persones Perdudes: Màgia i el llegat de l’esclavitud 
a Madagascar (2007)
Acció directa: Una etnografia (2009)
En deute (2011)
El Projecte Democràcia (2013)
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EL NOU  ESCLAVISME. 
PASSAR-SE LA VIDA  
TREBALLANT EN 
COSES TOTALMENT 
I N N E C E S S À R I E S .
FEINES ABSURDES, 
TREBALLAR PERQUÈ SÍ. 

QUÈ ÉS UNA FEINA ABSUR-
DA? DE QUINS TIPUS N’HI 
HA? PER QUÈ LA GENT 
AMB FEINES ABSURDES 
SOL SER INFELIÇ? QUINES 
CONSEQÜÈNCIES POLÍTI-
QUES COMPORTA AQUEST 

FET?


