
Imperio y resistencias
Noticias desde Rusia, Ucrania, 
Kazajistán, Bielorrusia

Dejuni digital
Autoajuda col·lectiva 
per canviar-ho tot

Negre d’ossos
Records d’infantesa

de CrimethInc & Descontrol Editorial

de Sergi Onorato

de bell hooks

Este libro urgente no pretende dar una conclusión 
clara, más bien buscamos aportar algunas informa-
ciones que permitan avanzar hacia ella. Conocer las 
últimas actuaciones del imperialismo ruso tanto en el 
interior de su país como en las poblaciones aledañas 
puede ayudarnos a salir de la visión maniquea de un 
bando bueno y un bando malo.

Els aparells de telefonia mòbil i totes les aplicacions 
que els acompanyen i que han monopolitzat la nostra 
atenció han provocat que l’aïllament i la solitud siguin 
els nostres companys de viatge vital. Pretenem i volem, 
doncs, amb el Dejuni Digital donar-li la volta, consci-
enciar-nos i aconseguir retornar a una humanitat més 
sana, més humana, més “natural”.

Mitjançant una escriptura imaginista, miro de conjurar 
un món ric i màgic de la cultura negra del Sud, que de 
vegades era paradisíac i de vegades horrorós. És fàcil 
que les narracions de la vida familiar que comparteixo 
siguin qualificades de desestructurades. Tanmateix, de 
fet, això mai alterarà la màgia i el misteri que regnaven: 
tot plegat sustentava i afirmava la vida profundament.
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Edades de tercera
Historia y presente 
de una vieja desigualdad

de Juan Cruz López

En una sociedad en la que las tasas de población mayor 
de 65 años no paran de crecer y donde buena parte de 
nuestra vida estará condicionada por ciertos niveles de 
dependencia severa, preguntarnos qué mecanismos 
sociales, culturales y políticos operan en la devalua-
ción de la vida de los ancianos debería ser fundamen-
tal para afrontar los retos que tenemos por delante.
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