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 Utopía para realistas / Rutger Bregman (2016). Topogràfic: 

304.9 Bre  
 

Assentat sobre l'estudi de fets històrics contrastats i l'anàlisi de milers 

de treballs de recerca, aquest llibre és el resultat d'un exercici 

d'imaginació, lliure i sense prejudicis. L’autor no proposa receptes 

miraculoses ni fórmules magistrals. Reconeix les dificultats que 

comporta un canvi profund del model social, i està convençut que 

aquest no sorgirà d'arrelar en la consciència col·lectiva la idea que un 

altre model és possible i beneficiós per a tots . Es tracta d’una 

aportació molt ben argumentada al debat sobre com resoldre la gran paradoxa del 

nostre temps: que en l'era de l'abundància, milions de persones pateixin escassetat. 

 

 Ressenyes: 

 

Dougal Jeffries a The British journal of general practice 67 (660) 

 

 

  

 City, street and citizen : the measure of the ordinary 

/ Suzanne Hall (2012). Topogràfic: 316.334.56 Hal  
 

Aquest llibre ofereix una noció alternativa de "multiculturalisme" lluny 

del marc ideològic de la nació i lluny del imperatiu moral de la 

comunitat. Es presenta un relat sobre les realitats viscudes de 

l'adscripció, participació i pertinença a partir d'un carrer multiètnic al 

sud de Londres: Walworth Road. Un carrer de la ciutat constitueix un 

intercanvi i, per tant, ens proporciona un espai útil per considerar la 

significació social i política més àmplia del contacte en la vida 

quotidiana de les ciutats multiculturals. 

 

 Ressenyes: 

 

Emma Jackson a International Journal of Urban and Regional Research 37 (2) 

Sharon Zukin a British Journal of Sociology 64 (2) 

Tim May a Symbolic Interaction 36 (2) 

 

 

Núm. 24 
setembre 2017 

https://cataleg.uab.cat/record=b2004254~S1*cat
http://bjgp.org/content/67/660/319
https://cataleg.uab.cat/record=b2004378~S1*cat
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12016_2/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.12022_4/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/symb.57/full
http://www.netvibes.com/centre-de-documentacio#PRESENTACIO
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 Gentrifier / John Joe Schlichtman, Jason Patch i Marc Lamont 

Hill (2017). Topogràfic: 316.334.56:711.5 Sch  
 

Aquest llibre enceta un nou diàleg sobre la gentrificació, un diàleg que 

va més enllà de les estadístiques i dels clixés, i examina tots els 

vessants d’un tema controvertit i profundament personal. Els autors 

analitzen els factors socioeconòmics i les decisions individuals que hi 

ha darrere la gentrificació i les seves implicacions per al desplaçament 

dels residents amb baixos ingressos. A partir d'una àmplia varietat de 

perspectives presenten entrevistes, casos d'estudi i anàlisis en el 

context dels recents estudis acadèmics en àmbits com la sociologia urbana, la 

geografia, la planificació i les polítiques públiques. Una inquietant qüestió resta oberta: 

I si els qui blasmen la gentrificació fossin gentrificadors, ells mateixos? 

 

 Ressenyes: 

 

Daniel Brook The New York Times Review of Books 7/07/2017 

 

 

  

 Planetary gentrification / Loretta Lees, Hyun Gang Shin i 

Ernesto López-Morales (2016). Topogràfic: 316.334.56:711.5 Lee  
 

Sempre sota un enfocament crític de l'economia política i tot basant-

se en el nou urbanisme comparatiu i la literatura sobre la urbanització 

planetària, els autors realitzen una anàlisi transurbana molt 

necessària. Mirant més enllà dels sospitosos habituals de gentrificació 

a Europa i Amèrica del Nord, cap a casos no occidentals, des de la 

gentrificació de les barraques fins als megadesplaçaments, els autors 

mostren que la gentrificació s'ha desenvolupat a escala planetària, 

però no ha assumit una trajectòria nord a sud o d'occident a oriental: la història és 

molt més complexa que això. Tot presentant gran quantitat casos empírics, però de 

gran abast, aquest llibre trasbalsa les nocions occidentals del desenvolupament urbà.  

 

 Ressenyes: 

 

Matías Garretón a EURE 43 (128) 

Georgia Alexandri a Íconos. Revista de Ciencias Sociales (56) 

Kasey Zapatka a City & Community 16 (2) 

Wouter van Gent a Journal of Economic & Social Geography 107 (5) 

Lena Simet a Housing Studies 32 (4) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/record=b2004330~S1*cat
https://www.nytimes.com/2017/07/07/books/review/gentrification-four-books.html?mcubz=3
https://cataleg.uab.cat/record=b2004256~S1*cat
http://www.scielo.cl/pdf/eure/v43n128/art13.pdf
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2383
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cico.12237/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tesg.12220/epdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2017.1305699
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 Doughnut economics : seven ways to think like a 

21st century economist / Kate Raworth (2017). Topogràfic: 

33:504 Raw  
 

En aquest llibre, Kate Raworth, identifica set maneres crítiques en què 

l'economia dominant ens ha portat pel mal camí i estableix un full de 

ruta per portar la humanitat a un lloc dolç que satisfà les necessitats 

tothom dintre de les capacitats del planeta. En el recorregut, 

deconstrueix l’"home econòmic racional" i explica el que realment ens 

motiva. Analitza com una obsessió per l'equilibri ha deixat indefensos 

als economistes per entendre l'economia del món real. Destaca els perills d'ignorar el 

paper dels recursos energètics i de la naturalesa, i les implicacions de gran abast del 

creixement econòmic quan les tenim en compte. 

 

 Ressenyes: 

 

Jerry Diethelm a She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 2 (4) 

Herman Daly a Ecological Economics 141 

 

 

 

  

 Basic income : a radical proposal for a free society 
and a sane economy / Philippe Van Parijs i Yannick 

Vanderborght (2017). Topogràfic: 330.59 Par  
 

En aquest llibre, Philippe Van Parijs i Yannick Vanderborght propugnen 

la renda bàsica universal com l'esperança més realista d'abordar la 

inseguretat econòmica i l'exclusió social al segle XXI. Els autors 

combinen la filosofia, la política i l'economia a la perfecció a mesura 

que comparen la idea d'un ingrés bàsic amb idees rivals passades i 

presents per a la protecció contra la pobresa i l'atur. Rastregen la seva 

història, aborden les objeccions econòmiques i ètiques contra un ingrés incondicional, i 

exposen com una idea tan aparentment poc plausible podria ser viable econòmicament 

i assolible políticament. Finalment, consideren la rellevància de la proposta en una 

economia cada vegada més globalitzada. 

 

 Ressenyes: 

 

Aaron Reeves a Nature 543 (7645) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/record=b2004380~S1*cat
http://ac.els-cdn.com/S2405872617300618/1-s2.0-S2405872617300618-main.pdf?_tid=677c2f26-99f3-11e7-995f-00000aab0f01&acdnat=1505465815_c0e6049cb130a69a0bbf1ae1324e6c8a
http://ac.els-cdn.com/S0921800917307516/1-s2.0-S0921800917307516-main.pdf?_tid=bb5bfb6c-99f3-11e7-8b06-00000aab0f6b&acdnat=1505465955_e002cd88d330a12ff340103731a2df8a
https://cataleg.uab.cat/record=b2004164~S1*cat
https://www.nature.com/nature/journal/v543/n7645/pdf/543312a.pdf
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 Política social : una introducción / Teresa Montagut (4a 

edició 2014). Topogràfic: 351.83/.84 
 

Quarta edició actualitzada (i ampliada amb una anàlisi dels efectes de 

la crisi sobre el model polític i les condicions de vida dels ciutadans) 

d’aquesta introducció lúdica i completa a un camp de coneixement 

l’estudi del qual és fonamental per a tots els qui s’interessen per 

l’esdevenir de les nostres societats. Aquest llibre analitza de manera 

sistemàtica els diversos problemes que es plantegen amb la posada en 

marxa de la política social, i les complexes relacions que s’estableixen 

entre els estats assistencials i les societats civils respectives, tot tenint en compte les 

condicions econòmiques, les ideologies i les diverses pressions polítiques a què estan 

sotmesos. 

 

 

  

 The upcycle : beyond sustainability, designing for 

abundance / William McDonough i Michael Braungart 

(2013). Topogràfic: 504 McD  
 

De William McDonough i Michael Braungart, els autors de Cradle to 

Cradle, potser el manifest ecològic més conseqüent del nostre temps, 

presenten una crida evocadora per reimaginar la societat humana: un 

pla pràctic i provocador per pensar més enllà de la sostenibilitat cap a 

un món en el qual cada acte humà es converteix en benefici i 

abundància. 

 

 Ressenyes: 

 

Nadjia C. Kunz a Science 345 (6194) 

 

 

  

 The Urban politics reader / Elizabeth A. Strom i John H. 

Mollenkopf (eds.) (2007). Topogràfic: 711.4 Urb   
 

Aquest llibre aplega els escrits clàssics i contemporanis que millor 

il·luminen les qüestions bàsiques de la política urbana: com els 

interessos confien en el poder sobre la distribució dels recursos i per 

què alguns guanyen, mentre que altres perden. Les contribucions de 

Martin Shefter, Clarence Stone, Rufus P. Browning i Saskia Sassen 

s'inclouen entre les trenta-dues cuidades seleccions. Strom i 

Mollenkopf il·lustren com pensar en les ciutats és fonamental per a la 

nostra comprensió de la democràcia i la ciutadania. 

 

 Ressenyes: 

 

Hartmut Häussermann a Journal of Economic & Social Geography 99 (3) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/record=b2004154~S1*cat
https://cataleg.uab.cat/record=b2004163~S1*cat
http://science.sciencemag.org/content/345/6194/258.2
https://cataleg.uab.cat/record=b2004162~S1*cat
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9663.2008.468_3.x/epdf
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 Remaking post-industrial cities : lessons from North 

America and Europe / Donald K. Carter (ed.) (2016). 
Topogràfic: 711.4 (4+7) Rem   
 

Aquest llibrte s’ha desenvolupat a partir del influent Congrés 

“Remaking Cities” celebrat en 2013 a Pittsburg. El president del 

congrés, Donald K. Carter, ha reunit deu estudis de cas de ciutats 

d'Amèrica del Nord i d’Europa, que documenten la seva recuperació de 

1985 a 2015. Cada capítol tracta la història de la ciutat, la seva 

transformació i les perspectives de futur. El llibre també tracta temes 

crucials per a la resiliència de les ciutats postindustrials: la sostenibilitat; fer més amb 

menys; el compromís públic; i l'equitat (social, econòmica i mediambiental), el 

problema més important que enfronten les ciutats avui i en un futur previsible. 

 

 Ressenyes: 

 

Silvia Saccomani a Urban Research & Practice 10 (1) 

W. Paul Farmer a Journal of the American Planning Association 83 (3) 

 

 

  

 Ciudades : una ecuación impossible / Mireia Belil, Jordi 

Borja y Marcelo Corti (eds.) (2012). Topogràfic: 711.5 Ciu  
 

Aquest llibre coral argumenta la ”equació impossible” de la ciutat 

postmoderna: compatibilitzar competitivitat econòmica, cohesió social, 

sostenibilitat ambiental, governs democràtics i participació ciutadana. 

S’hi analitza críticament com l'economia de mercat (un mercat poc o 

mal regulat en el territori), la creixent desigualtat i exclusió socials, els 

costos ambientals i el malbaratament de recursos bàsics, la 

inexistència o debilitat de governs locals adequats als nous territoris 

urbans o metropolitans i la democràcia reduïda als seus aspectes procedimentals i a les 

pràctiques tecnocràtiques i caracteritzada per la confusió institucional, fan que no 

quadri l’equació, que no s’esdevingui la ciutat com a àmbit de ciutadania ni la 

democràcia real. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/record=b2004264~S1*cat
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17535069.2017.1281029
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01944363.2017.1323514
http://cataleg.uab.cat/record=b1906692~S1*cat
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 Doreen Massey : un sentido global del lugar / Abel 

Albet y Núria Benach (2012). Topogràfic: Espacios críticos/02  
 

Aquest llibre és un assaig crític sobre Doreen Massey i la seva obra 

que inclou, a més, una selecció de textos fonamentals i un article 

inèdit. Massey és una de les geògrafes més influents del nostre temps. 

La seva obra ha estat fonamental per a la configuració de la Geografia 

Humana actual i ha impulsat fortament la reflexió sobre l'espai en 

totes les disciplines socials. Ha exposat brillantment la importància de 

conceptualitzar adequadament l'espai i el lloc per poder entendre, 

interpretar i transformar el món. Els seus diversos interessos relacionats amb la teoria 

de l'espai i del lloc inclouen: la visió crítica de la globalització, el desenvolupament 

regional desigual, la rellevància del que és local, i el compromís polític de l'anàlisi 

geogràfica.  

 

 Ressenyes: 

 

Diego Sánchez González a Perfiles latinoamericanos 43 

Perla Zusman a Investigaciones geográficas 81 

José Ignacio Vigil a Revista de Geografía Norte Grande 55 

Soledad A. Martínez Rodríguez a Biblio 3W 1023 

 

 

  

 Horacio Capel : pensar la ciudad en tiempos de crisis 

/ Núria Benach, Ana Fani Alessandri Carlos (eds.) (2016). 
Topogràfic: Espacios críticos/07  
 

Horacio Capel és un dels màxims exponents de la geografia espanyola. 

Encara avui, transcorreguts cinquanta anys des de l'inici del seu camí a 

la Universitat de Barcelona continua sent un referent obligat per la 

geografia iberoamericana. A més de la seva amplíssima i diversa obra 

escrita, Horaci Capel ha destacat per ser un presentador incansable de 

la recerca i el debat a través de la seva tasca editorial, que va iniciar 

gairebé paral·lelament a la seva vida acadèmica. Aquest llibre és un assaig crític sobre 

l'autor i la seva obra amb especial èmfasi en la seva dedicació als temes urbans que, 

des dels anys 1970, ha influït poderosament en la geografia urbana espanyola i 

internacional. L'obra inclou una selecció de textos fonamentals i un article inèdit. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1872304~S1*cat
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532014000100011
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112013000200015
http://www.redalyc.org/pdf/300/30028714013.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1023.htm
http://cataleg.uab.cat/record=b1979327~S1*cat
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 Neil Brenner : teoría urbana crítica y políticas de 

escala crisis / Álvaro Sevilla Buitrago (ed.) (2017). Topogràfic: 

Espacios críticos/09  
 

Aquest volum desenvolupa una anàlisi crítica del periple biogràfic i 

intel·lectual del professor de teoria urbana a Harvard Neil Brenner, i 

ofereix al lector textos clau per entendre el seu treball, incorporant 

traduccions, articles inèdits i entrevistes. Aquest politòleg i geògraf 

crític, és, malgrat la seva joventut, un dels pensadors de referència en 

el camp dels estudis urbans crítics. El seu treball cobreix un ampli 

ventall de problemàtiques: de la posició de la ciutat global en els processos de 

mundialització al seu rol en la reestructuració neoliberal de l'Estat i el territori, de la 

transformació postfordista de la governança urbana a l'anàlisi de la seva articulació 

amb les polítiques d'escala, de la reflexió sobre el paper de la teoria urbana en un 

escenari de desmantellament de l'Estat de benestar a l'exploració de les noves 

geografies de la urbanització planetària. 

 

 

  

 La metròpoli en 100 indicadors: l’AMB en xifres 2016 
/ IERMB (2017). Topogràfic: Xifres/16  
 

Publicació de l’IERMB que s’inscriu en la trajectòria de les quatre 

edicions anteriors de l’AMB en Xifres, i és alhora una proposta 

d’innovació tant en el model com en el format de presentació dels 

indicadors. Una plataforma de 100 indicadors metropolitans, 

vertebrada en set dimensions temàtiques, amb un tractament 

compartit que dota d’unitat a la publicació. Cada indicador es presenta 

en una pàgina pròpia on es pot trobar en tots els casos un breu resum 

informatiu, més un tractament en forma de gràfics i taules per mitjà de les quals es 

visibilitzen dinàmiques evolutives de cada indicador. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1999210~S1*cat
https://cataleg.uab.cat/record=b1984922~S1*cat

