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Aquesta selecció bibliogràfica, realitzada des de l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) i amb la 
col·laboració i aportacions de l’Escola Cultura de Pau, FundiPau, Creart,  té com a objectiu oferir a la ciuta-
dania una sèrie de monografies que ajudin a entendre la construcció de pau i tots els seus vessants.

La tria ofereix diversos enfocaments de la resolució de conflictes, fent èmfasi en els processos de pau i la 
negociació i transformació d’aquests conflictes. També s’ofereix una visió alternativa a la seguretat tal i com 
l’entenem avui en dia. La presència de referents en el camp de la pau, amb els discursos i els pensaments que 
donen una base per construir societats més justes i igualitàries. Constructors i constructores de pau que han 
esdevingut models per a la societat. També es fa èmfasi en el paper de les dones en la construcció de pau i en 
la necessitat de repensar el conflicte i la món des d’una perspectiva feminista.
 
Per últim també s’ha procurat oferir els grans clàssics de la literatura antibel·licista.

Molts dels llibres apuntats corresponen a les col·leccions impulsades des de l’ICIP i coeditades amb diferents 
editorials perquè tenen l’objectiu de difondre la cultura de pau entre la ciutadania i entre el públic acadèmic. 
La decisió de traduir-los i d’editar-los, precisament, és fruit d’una tria molt pensada i que s’ajusta plenament 
a la voluntat de fer una bibliografia acurada, transversal sobre la temàtica. D’aquesta manera, les col·leccions 
presenten una diversitat d’autors i autores de tot el món que aporten pensament consolidat en el camp de la 
construcció de pau. 

En definitiva, l’objectiu és que a partir d’aquesta bibliografia especialitzada, la ciutadania pugui accedir a un 
seguit de publicacions que permetin tenir una visió global, positiva i acurada sobre la construcció de pau i la 
resolució de conflictes. S’ha intentat oferir un llistat de fàcil accés per a biblioteques i lectura àgil per un públic 
generalista, no necessàriament especialitzat. 

Introducció
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Aquest llibre proposa una nova explicació sobre per 
què les intervencions de pau internacionals no solen 
arribar a assolir el seu màxim potencial. Basat en 
molts anys d’investigació etnogràfica en zones de 
conflicte arreu del món, el llibre demostra que els 
elements quotidians – com els hàbits socials dels 
expatriats i les aproximacions comuns per entendre 
les seves àrees d’operació- tenen una gran influèn-
cia en l’efectivitat del procés de construcció de pau.

Divulgació Construcció de pau i resolució de conflictes

AUTESSERRE, Séverine.
Peaceland: la resolución de 
conflictos y las políticas
cotidianas en las intervencio-
nes internacionales. 
Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau, 2018.
(Paz y Seguridad, 13). 

ENTELMAN, Remo F.
Teoría de conflictos: hacia 
un nuevo paradigma. 
Barcelona: Gedisa, 2009. 
ISBN: 9788474329445

El conflicte sempre ha estat un tema d’interès tant 
pel pensament històric com pel polític i un objecte 
prioritari de la recerca en diverses branques de les 
ciències socials. Però els estudis realitzats a les 
diferents àrees han tractat els enfrontaments entre 
grups o individus com a conflictes específics –socie-
taris, familiars, socials, racials o interpersonals– sen-
se analitzar el que és comú a ells. En aquest llibre, 
Remo Entelman desenvolupa i prova per primera 
vegada la hipòtesi d’un gènere de conflicte que 
transvasa els coneixements i les experiències de les 
diverses espècies d’enfrontament, mostrant com es 
poden aplicar a les altres. Així, brinda instruments 
conceptuals que permeten aprofitar de forma univer-
salitzada els resultats valuosos obtinguts per separat 
en cadascuna de les àrees de conflictes específics.

Un procés de pau és un esforç per assolir un acord 
que posi fi a la violència, així com per implemen-
tar-ho, mitjançant negociacions que poden requerir 
la mediació de tercers. Aquestes negociacions, a 
més, es basen en el principi d’assolir un acord sa-
tisfactori per a totes les parts, de manera que ningú 
no perdi i tots guanyin. Països com El Salvador, 
Sud-àfrica, Guatemala, Tadjikistan, Irlanda del Nord, 
Angola, Serra Leona, Libèria, Indonèsia (Aceh), Sud 
del Sudan, Nepal o Burundi han aconseguit acords 
de pau en els últims anys, posant fi a dècades de 
conflicte mitjançant el diàleg i la negociació. Aquest 
llibre explica, de manera didàctica, el funcionament i 
els reptes dels processos de pau.

FISAS, Vicenç.
¡Alto el fuego!: manual de 
procesos de paz.
Barcelona: Icaria, 2010. 
ISBN: 9788498882667
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Encara que alguns conflictes armats del present 
semblen irresolubles, la veritat és que, en les darre-
res tres dècades, quatre de cada cinc dels conflictes 
armats que han finalitzat ho han fet en una taula de 
negociació i amb un acord de pau, i no pas mitjan-
çant una victòria militar d’una de les parts. Gairebé 
la meitat dels conflictes actuals, però, segueixen 
actius, per la qual cosa plantegen un repte seriós a 
les diplomàcies de pau que intenten reduir els nivells 
de violència en aquests conflictes i canalitzar-los 
cap al camí de la negociació. Aquest llibre, basat 
en l’observació d’un gran nombre de negociacions 
i en la pròpia experiència de l’autor, posa l’accent 
en aquelles metodologies que resulten més útils 
per garantir la bona marxa dels processos de pau i 
superar les nombroses crisis que apareixen a el seu 
transcurs.

Escrit per dos dels principals professionals de 
l’àmbit de la construcció de pau i ofereix teories i 
exercicis que s’han provat en alguns dels conflictes 
més difícils d’arreu del món. Els 101 exercicis con-
tinguts en aquest llibre ajuden a estimular el diàleg 
productiu i a navegar per qüestions sensibles com 
l’exclusió social, els prejudicis i la discriminació, les 
desigualtats socials, les relacions de desconfian-
ça, els temes de justícia, el sectarisme, el racisme 
i la violència. Eficaços tant en situacions formals 
com informals, aquests exercicis es poden utilitzar 
amb grups locals, nacionals o internacionals. Estan 
dissenyats per augmentar la comprensió i conduir a 
acords sostenibles sobre què pot facilitar societats 
més pacífiques.

FISAS, Vicenç.
Diplomacias de paz: negociar 
con grupos armados.
Barcelona: Icaria, 2015.
ISBN: 9788498886856

FITZDUFF, Mari; WILLIAMS, Sue.
Dialogue in divided societies: 
skills for working with groups 
in conflict. 
[Siem Reap]: Centre for Peace 
and Conflict Studies, [2018].

GALTUNG, Johan.
Tras la violencia 3R:
reconstrucción,
reconciliación, resolución: 
afrontando los efectos 
visibles e invisibles de guerra 
y la violencia.
Bilbao: Bakeaz, 1998.
En línia

Un clàssic dels estudis per a la pau, aquest llibre, 
escrit per després de la violència, ens indica que 
l’alto el foc, la treva, tot i ser important, no ho és tot. 
Més encara, que pot ser enganyós en la mesura que 
el “després de la violència” pot esdevenir fàcilment 
un “abans d’una (nova) violència” si no s’entén que 
per sota de la violència visible i directa hi ha sempre 
violència estructural (conflicte, injustícia, contra-
dicció) i una cultura de la violència o una violència 
cultural que no desapareixen mecànicament amb la 
signatura del tractat de pau i que poden continuar 
sent font de la violència visible.

https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2020/05/RG06completo.pdf 


Bibliografia temàtica:
Construcció de la pau
i resolució de conflictes

Biblioteques
Públiques
de Catalunya

6

HAMBER, Brandon.
Transformar las sociedades 
después de la violencia polí-
tica: verdad, reconciliación y 
salud mental.
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau, 2011.
(Paz y Seguridad, 1).

LEDERACH, John Paul. 
Transformació de conflictes: 
petit manual d’ús. 
Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau; Icària, 
2010.

Parteix de la premissa que la forma de tractar 
l’impacte de la violència política és inseparable del 
context social. S’intenta demostrar que per molts 
supervivents d’una traumatització política extrema, 
la curació està directament relacionada amb els 
conceptes interpedendents de veritat, justícia i repa-
racions, i també amb els propis intents de configurar 
la societat. Aquest enfocament ampli amb respecte 
a la salut mental espera promoure un replanteja-
ment útil tant pels professionals de la salut mental 
com pels qui treballen en la justícia en períodes de 
transició.

J.P. Lederach argumenta la seva elecció de l’ex-
pressió “transformació de conflictes” que considera 
més adient que “resolució” o “gestió” de conflictes, 
perquè aporta profunditat. La pràctica de la trans-
formació de conflictes no solament es pregunta com 
acabar amb una situació no desitjada, també com 
construir quelcom que desitgem; no solament es 
planteja com afrontar les crisis immediates, tam-
bé com abordar les situacions a llarg termini. La 
pràctica de la transformació de conflictes requereix 
solucions i canvi social.

El llibre de Mitchell reprèn els grans temes de la 
teoria i la pràctica de la resolució de conflictes que 
ell mateix va ajudar a desenvolupar. Segons el propi 
autor, hi ha menys possibilitats de que les comuni-
tats i els seus líders estableixin relacions positives en 
el futur si romanen atrapats en conflictes prolongats 
i intractables en el present. Tant la transformació de 
conflictes com la consolidació de la pau depenen, 
sens dubte, de la resolució prèvia i eficaç d’aquests 
conflictes.

Com poden treballar plegats els soldats, els diplo-
màtics i els treballadors humanitaris en situacions 
de conflicte? Les situacions d’afectació bèl·lica 
sempre comprometen l’ajuda? Com mesurem l’èxit? 
Aquests són alguns dels dilemes actuals sobre el 
paper moral, legítim i pràctic de l’ajuda internacional 
dins l’agenda sobre conflicte i desenvolupament. 
L’anàlisi que fa Eleanor O’Gorman a l’obra Conflicte i 
desenvolupament avança començant per la cobdí-
cia, el greuge i la pobresa, a través del gènere, per 
abastar els temes més amplis de la construcció de 
la pau i la construcció de l’estat, oferint-nos una 

O’GORMAN, Eleanor. 
Conflicte i desenvolupament. 
Barcelona: Institut Català Inter-
nacional per la Pau, 2015. (Eines 
de Pau, Seguretat i Justícia, 3).
En línia 

MITCHELL, Christopher. 
La naturaleza de los conflic-
tos intratables: resolución de 
conflictos en el s. XXI. 
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau, 2016. 
(Paz y Seguridad, 9).

https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2021/01/151124-EINES16-FIN.pdf
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POWELL, Jonathan.
Dialogar con terroristas: cómo 
acabar con los conflictos 
armados. 
Barcelona: Institut Català Inter-
nacional per la Pau, 2021.
(Paz y Seguridad, 16).

A partir de les lliçons apreses en diferents contextos, 
Powell sosté que qualsevol conflicte, per sanguina-
ri, antic o difícil que sigui, es pot resoldre amb l’art 
de la paraula, amb paciència i lideratge polític. Per 
això defensa que, si bé dialogar sempre serà difícil i 
moralment arriscat, és necessari. El llibre repassa les 
experiències viscudes per representants de go-
verns i grups armats en diferents converses de pau, 
des d’Irlanda del Nord, País Basc, Pròxim Orient, 
Sud-àfrica, Indonèsia, Colòmbia, El Salvador o Sri 
Lanka, amb l’objectiu d’establir el per què de l’èxit o 
el fracàs en cada context. I, quan es compleixen vint 
anys de la guerra contra el terrorisme islàmic, Powell 
continua defensant la necessitat que els governs 
occidentals tinguin converses amb els talibans i rei-
vindica canviar d’actitud i buscar una sortida política 
a la violència.

introducció clau als principals aspectes de la relació 
entre el desenvolupament i el conflicte internacionals 
contemporanis.

RAMSBOTHAM, Oliver; WOOD-
HOUSE, Tom; MIALL, Hugh.
Resolución de conflictos:
la prevención, gestión y 
transformación de conflictos 
letales. 
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau, 2011. 
(Paz y Seguridad, 2).

La resolució i transformació dels conflictes, la 
prevenció de conductes violentes i les polítiques de 
construcció de la pau són termes familiars en els 
mandats i en els objectius d’un gran nombre d’or-
ganitzacions i projectes internacionals a les últimes 
dècades. A més, a la postguerra freda i en particular 
després de l’11-S, nous conflictes i nous temes, 
com ara la lluita contra el terrorisme han estat objec-
tes de debat públic. Pels autors, la investigació per a 
la pau i dels conflictes forma part d’un discurs i una 
pràctica emancipadores, vinculats a la conversió i 
transformació a llarg termini dels conflictes i de les 
relacions socials entre els actors enfrontats.

ESPINOSA, Javier; PRIETO, 
Mónica G.
Siria, el país de las almas 
rotas.
[Barcelona]: Editorial Debate, 
2016.
ISBN 9788499925967

Quan la revolució es va estendre per Síria el març 
del 2011, pocs podien esperar que manifestacions 
pacífiques fossin reprimides amb bombardejos 
aeris, armes químiques i una acurada estratègia per 
fomentar l’odi sectari que va avivar les diferències 
religioses consagrant el país al conflicte civil i fent de 
Síria un tauler de jocs per al món. Conscients de la 
dimensió del problema, Javier Espinosa i Mónica G. 
Prieto van cobrir des dels primers dies els secrets 
de la tragèdia, creuant il·legalment fronteres i expo-
sant-se a la salvatge repressió del règim de l’Assad 
fins que l’extremisme va devorar la revolució i el 
segrest de un d’ells, a mans de l’ISIS, va elevar fins 
al punt insuportable el seu nivell d’implicació. Inquie-
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SCAHILL, Jeremy.
Guerras sucias.
[Barcelona]: Ediciones Paidos, 
2013.
ISBN: 9788449328909 

Jeremy Scahill, autor del bestseller Blackwater, ens 
endinsa en les noves guerres encobertes dels Estats 
Units. Els soldats que lliuren aquestes batalles 
actuen dins i fora dels EUA complint les ordres de 
la Casa Blanca, i fa tot el necessari per perseguir, 
capturar o matar aquells individus que el president 
consideri enemics.  Aquesta obra ens mostra les 
conseqüències de la declaració segons la qual «el 
món és un camp de batalla» i, amb això, Scahill 
revela la trama més important de la política exterior 
nord-americana de la nostra època. L’autor ens 
informa des dels diversos fronts que abasta la seva 
transcendent investigació ja sigui des de l’Afganis-
tan, el Iemen, Somàlia o altres escenaris.

tant i estremidor, aquest vibrant relat desembutxaca 
les complexes dinàmiques subjacents al conflicte 
civil sirià, exposant un tema de total i trista actualitat, 
comptat des del terreny i des de dins.

És realment el terrorisme internacional l’amenaça 
més gran contra la seguretat mundial? Les amena-
ces contemporànies es troben interconnectades: 
el terrorisme internacional o els conflictes armats 
no es poden tractar aïlladament dels problemes de 
pobresa extrema o de la degradació mediambien-
tal. Aquest llibre senyala i descriu les autèntiques 
amenaces que ha d’acarar el nostre planeta i la 
seva població: el canvi climàtic, la competència pels 
recursos, la marginació de la major part del món i la 
militarització global.

ABBOTT, Chris; ROGERS, Paul; 
SLOBODA, John.
Més enllà del terror: la veritat 
sobre les autèntiques
amenaces contra el nostre 
món.
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Icària, 
2011. (Eines de Pau, Seguretat i 
Justícia, 3).

Divulgació Repensar la seguretat 

BATALLÉ, Olga; BAKER, Teddy; 
i TEODORO, Francesc.
Un marc alternatiu per a la 
seguretat. 
Barcelona: Institut Català Inter-
nacional per la Pau, 2022. (Eines 
de Pau, Seguretat i Justícia, 27).
Disponible
En línia

Els discursos sobre la seguretat han estat tradici-
onalment lligats a la defensa de la integritat esta-
tal i l’estabilitat política. Malgrat tot, al llarg de les 
darreres dècades, corrents crítiques han vist l’arrel 
de la inseguretat en altres problemes: la desigual 
distribució de recursos, la discriminació per sexe o 
raça, el canvi climàtic, etc. Encara més, es conside-
ra que les versions més tradicionals de la disciplina 
sovint agreugen la situació de violència a la qual 
es vol fer front. Com a resultat, s’han anat gene-
rant una sèrie de teories alternatives que han obert 

https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2022/05/EINES27_catala.pdf
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CALVO RUFANGES, Jordi 
(coord.). 
Políticas de seguridad para la 
paz: otra seguridad es posible 
y necesaria.
Barcelona: Icaria, 2018. 
ISBN: 9788498888775

Publicació col·lectiva, realitzada per membres i 
col·laboradors del Centre Delàs d’Estudis per la Pau 
i la Universitat Internacional per la Pau, que pretén 
contribuir des d’una anàlisi rigorosa i compromesa a 
la creació de noves narratives de seguretat. A través 
de divuit capítols es mostra una primera aproximació 
a visions crítiques amb les polítiques de seguretat 
tradicionals, de caràcter militarista, que conformen la 
seguretat actualment hegemònica i es fa una reflexió 
sobre possibles alternatives locals i globals de la 
seguretat. Pretén ser una contribució a construir 
una altra seguretat tan necessària com possible, per 
donar valor a polítiques de pau i seguretat realment 
coherents amb la cultura de pau i la seguretat hu-
mana.

noves perspectives sobre la seguretat, així com dels 
mitjans necessaris per proveir-la. Aquesta eina té 
per objectiu apropar entre elles aquestes teories que 
són crítiques amb una seguretat purament estatal 
i armada, i així reduir la distància entre els seus 
plantejaments i exposar un mínim comú per a la 
transformació. Alhora, pretén contribuir a flexibilitzar 
els límits dicotòmics entre «teoria» i «pràctica».

CASADO DA ROCHA, Antonio. 
Thoreau. Biografia essencial. 
Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau; Angle, 
2020. (Clàssics de la pau i la 
noviolència, 19).

A Henry David Thoreau se’l considera un dels pares 
fundadors de la literatura nord-americana, profeta 
de l’ecologia i l’ètica ambiental, i inventor de la de-
sobediència civil. Intel·lectual original i pioner, el seu 
pensament abraça temes i preocupacions que han 
anat adquirint importància molts anys després de 
la seva mort. Sens dubte, la seva oposició als nous 
valors d’una societat en creixent industrialització el 
van convertir en un personatge sovint incomprès 
pels seus contemporanis.

Divulgació Actors de pau 
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Construir la paz /
HEFFERMEHL, Fredrik S. (ed.). 
Barcelona: Icaria, 2003. 232 p.
ISBN: 9788474266504

CORTRIGHT, David (ed.).
Buscadors de la veritat: veus 
per la pau i la noviolència.
Barcelona: Institut Català In-
ternacional per la Pau; Angle, 
2017. (Clàssics de la pau i de la 
noviolència, 14).

Dalai Lama, Kate Dewes, Richard Falk, Jostein Ga-
arder, Tulle Elster, Mijaíl Gorbachov, Sheikh Hasina, 
Nelson Mandela, Federico Mayor Zaragoza, Howard 
Zinn i 25 autors més. Aquest llibre està dirigit a tots 
els que anhelen que la interminable escalada de do-
lor, mort, pèrdua i destrucció del planeta arribi al final 
algun dia i confien que «tant de bo sigui possible». 
Els autors, tots notables pacifistes, ens ensenyen 
a través de la seva pròpia experiència originada en 
una gran varietat d’escenaris i perspectives, que no 
hi ha dubte que «la pau és possible». 

Amb Buscadors de la veritat, David Cortright ha ela-
borat una antologia definitiva sobre els personatges 
i els moviments socials més influents a favor de la 
pau i la noviolència. Des de Gandhi, el gran pioner, 
i Martin Luther King, fins al despertar d’Àfrica (amb 
Mandela i Tutu) i el laberint d’Orient Mitjà, passant 
per múltiples campanyes pacifistes, la lluita pels 
drets civils, la influència de les religions o la veu de 
les dones.

Pau Casals: escrits i discur-
sos: pau, pau i sempre pau! /
FIGUERES, Josep M. (ed.). Bar-
celona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle, 
2010. (Clàssics de la pau i de la 
noviolència, 2).

Aquesta edició presenta un recull dels seus textos 
més compromesos a favor de les llibertats i contra 
la intolerància. L’historiador Josep Maria Figueres ha 
compilat un centenar de cartes, escrits i parlaments 
que mostren la trajectòria pública, social i musical de 
l’etapa madura de Casals, dels anys vint a la seva 
mort, centrant-se especialment en l’exili.

SHARP, Gene. 
De la dictadura a la democrà-
cia: un marc conceptual per a 
l’alliberament.
Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau, 2014. 

El llibre From Dictatorship to Democracy es pot 
considerar un referent teòric clàssic de l’acció novio-
lenta que ha inspirat moviments dissidents arreu del 
món, des de Birmània a Bòsnia, Estònia i Zimbawe. 
Aquesta obra breu i pràctica va ser així mateix un 
referent per a les revoltes de la primavera àrab. El 
llibre condensa en poques pàgines més de quaranta 
anys de recerca i escriptura de l’autor sobre lluita 
noviolenta, moviments de resistència, dictadures, 
règims totalitaris, teoria política, anàlisi sociològica i 
altres camps.
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TOLSTOI, Lev. 
Contra la guerra i la violència. 
Barcelona: Institut Català In-
ternacional per la Pau; Angle, 
2018. (Clàssics de la pau i de la 
noviolència, 16).
ISBN: 9788417214265

XIRINACS, Lluís Maria.
El valor humà de la pau i altres 
textos inèdits. 
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle, 
2012. (Clàssics de la pau i de la 
noviolència, 5). 
ISBN: 9788415307075

OLIVER, Pedro.
La utopia insumisa de Pepe 
Beúnza. 
Barcelona: Virus Editorial, 2001. 
174 p.
ISBN: 9788488455086

Aquesta és la primera antologia en català de textos 
pacifistes de Lev Tolstoi, un autor que ocupa un lloc 
destacadíssim en la història del pensament pacifista, 
sobretot per la influència profunda que va tenir sobre 
Mahatma Gandhi —el seu gran deixeble— i sobre 
altres escriptors, pensadors i activistes de la no-vio-
lència.

Aquesta obra recull vuit textos (articles, cursos i con-
ferències) i dos testimonis inèdits del filòsof i pacifis-
ta català en els quals queda palès el seu activisme 
en favor de la pau i la noviolència. El seu compromís 
per Catalunya i la societat en general, la influència 
de la lluita noviolenta de Gandhi, l’humanisme i l’alli-
berament personal i col·lectiu són els temes princi-
pals d’aquests escrits.

El final de servei militar obligatori acaba amb dos 
segles de reclutament forçós que s’han vist jalonats 
per nombroses revoltes. La dictadura franquista 
havia ofegat tota oposició i, per descomptat, també 
qualsevol discurs crític contra l’exèrcit, pilar de la 
croada nacional catòlica. Només uns quants Testi-
monis de Jehovà es negaven a fer el servei militar, 
mentre que l’oposició d’esquerres considerada 
fora de lloc qualsevol discurs que prengués com a 
eix essencial la no-violència. En aquest context es 
prepara la campanya de suport al que seria el primer 
objector de consciència de caràcter antimilitarista 
del franquisme. El valencià Pepe Beunza, el 1971, 
seria el primer que introduiria a l’Estat espanyol una 
forma de lluita contra l’exèrcit, la desobediència civil, 
que aviat es convertiria en un referent nacional i in-
ternacional al seu moment, i que establiria les bases 
del que més tard seria el moviment d’insubmissió.
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ARENDT, Hannah.
Sobre la violència. 
2a ed. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle, 
2022. (Clàssics de la pau i de la 
no-violència, 4). 

BANDA, Alfons.
L’ombra de la pau.
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Fundi-
Pau; Angle, 2015. (Clàssics de la 
pau i de la noviolència, 9). 232 p. 
ISBN: 9788416139279

BURGUET, Marta; BUENO, 
David.
Educació per a una cultura de 
pau: una proposta des de la 
pedagogia i la neurociència.
Barcelona: Universitat de Barce-
lona, 2014. 200 p.
ISBN: 9788447538744

Hannah Arendt se sentí interpel·lada pels esdeve-
niments i debats de la dècada dels anys seixanta 
i reflexionà entorn del lloc de la no-violència i de la 
retòrica de la violència en les revoltes dels estudi-
ants, els moviments a favor dels drets civils, la Nova 
Esquerra i el Black Power. En aquest llibre ho fa 
tenint en compte el rerefons de la Gerra Freda i l’alt 
nivell de desenvolupament tècnic que havien assolit 
els instruments de la violència.

L’ombra de la pau recull vuitanta-dos textos breus 
que permeten conèixer l’esperit del pensament d’Al-
fons Banda. Des de la democràcia fins a la gestió 
de conflictes, passant pels drets humans, l’educació 
per la pau, les arrels militars i econòmiques del sis-
tema actual, l’opinió pública o el procés sobiranista 
de Catalunya, Banda va tractar tots els temes que 
marquen el camí per assolir una cultura de pau.

Educació per a una cultura de pau fa una proposta 
innovadora en aquest camí, que sorgeix del diàleg 
reposat i meditat, i alhora viu i dinàmic, entre una 
ciència social com és la pedagogia i una d’empírica 
com és la neurobiologia. Fruit d’aquest diàleg, la pau 
esdevé un important actiu de la humanitat i una via 
per gestionar els conflictes de les nostres idiosin-
cràsies culturals i biològiques. Aquestes àrees de 
coneixement convergeixen en una mirada integrado-
ra de l’educació per a una cultura de pau, des de la 
convicció que la pau s’ha de comprometre tant amb 
les injustícies més estridents i mediàtiques com amb 
les més silenciades.

Divulgació Construir la pau des del pensament,
l’educació i la filosofia
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BUTLER, Judith.
Marcs de guerra. Quines vides 
plorem?
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle 
Editorial, 2019. (Clàssics de la 
pau i la noviolència, 18). 272 p. 
ISBN: 978-8417214906

Filosofía de la paz / FERNÁN-
DEZ BUEY, Francisco (coord.). 
Barcelona: Icaria, 2010. 336 p. 
ISBN: 9788498882193

Judith Butler, una dels intel·lectuals més influents del 
món, explora com en un context bèl·lic Occident de-
termina quines vides mereixen ser plorades -les prò-
pies- i quines no -les dels exèrcits enemics. I critica 
que siguin els mitjans de comunicació, esdevinguts 
part activa de la guerra, els que ho presentin així, 
cosa que afavoreix l’hostilitat sense remordiments 
cap als països que no s’ajusten a la norma occi-
dental d’allò que és humà, ja que en certa manera 
deshumanitza els habitants d’aquells països.

Amb aquest llibre es pretén promoure la filosofia de 
la pau a partir de la presentació i l’anàlisi del pen-
sament i l’acció d’alguns dels autors principals que 
han escrit sobre la guerra, la pau, el pacifisme, la de-
sobediència civil i la no-violència. Els autors tractats 
són els següents: Immanuel Kant, Henry D. Thoreau, 
Lev Tolstoi, Bertha von Suttner, Rosa Luxemburg, 
Mahatma Gandhi, Virgínia Woolf, Simone Weil, Han-
nah Arendt, Albert Einstein, Bertrand Russell, Martin 
Luther King, Edward P. Thompson, Petra Kelly, Sean 
McBride i Noam Chomsky.

LEDERACH, John Paul.
La imaginación moral: el arte 
y el alma de la construcción 
de paz.
Bilbao: Bakeaz; Gernika-Lumo: 
Gernika Gogoratuz, 2007.
ISBN: 9788488949851 

Com transcendim els cicles de violència que sub-
juguen a la nostra comunitat humana quan encara 
hi estem vivint? La construcció de la pau és tant 
una tècnica apresa com un art. Per trobar aquest 
art cal un canvi en la cosmovisió. Els professionals 
de la resolució de conflictes han d’imaginar la seva 
feina com un acte creatiu, fent un exercici del que 
Lederach anomena «imaginació moral». Aquesta 
imaginació, però, ha de sorgir de les dures realitats 
dels assumptes humans. El llibre està organitzat a 
partir de quatre històries que apunten a la imagina-
ció moral, però que estan incompletes. Lederach 
pretén entendre què va passar en aquests casos 
particulars i de quina manera són rellevants per a un 
canvi a gran escala.
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MARTÍNEZ GUZMÁN, Vicent. 
Els pacifistes som els realis-
tes: selecció de textos.
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle, 
2019. (Clàssics de la pau i de la 
noviolència, 17). 240 p. 
ISBN: 9788417214791

MULLER, Jean-Marie. 
La noviolència a l’educació. 
Barcelona: Institut Català Inter-
nacional per la Pau, 2013. (Eines 
de Pau, Seguretat i Justícia, 9). 
En línia

NODDINS, Nel.
Educació per la pau. Com 
arribem a estimar i a odiar la 
guerra. 
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Pagès, 
2016. (Noviolència i lluita per la 
pau, 9). 224 p. 
ISBN: 9788499757476

«Perquè tenim alternatives, tenim responsabilitat.» 
Aquesta és una de les sentències que recorre els 
set texts del filòsof Vicent Martínez Guzmán recollits 
en el llibre, amb els quals es vol posar l’èmfasi en el 
compromís públic de la filosofia. Un compromís que 
s’aborda des de la proposta de la filosofia per fer 
les paus de l’autor, per tal d’endinsar-se en l’anàlisi 
i reflexió d’una sèrie de qüestions rellevants en les 
societats actuals.

Els conceptes que ordenen i estructuren el nos-
tre pensament deixen poc espai a la noció de la 
noviolència, mentre que la violència conforma una 
part del nostre univers de pensament i de la nostra 
conducta. La noviolència ve a trasbalsar els nostres 
punts de referència. Per tant ens queda per endegar 
tot un treball pedagògic que transformi de debò les 
mentalitats dels mestres i dels nens. En definitiva, es 
tracta d’educar els nens a la noviolència, però, per 
això, la primera condició és que l’educació s’inspiri 
ella mateixa en els principis, les regles i els mètodes 
de la noviolència.

Nel Noddings és una de les introductores de l’ètica 
de la cura en l’àmbit de l’educació per la pau, una 
aportació renovadora a la cultura de pau procedent 
del feminisme. A l’obra Educació per la pau: com 
arribem a estimar i a odiar la guerra, l’autora analit-
za els factors psicològics que sustenten la guerra, 
entre d’altres: el nacionalisme, l’odi, la masculinitat i 
l’extremisme religiós.

LUTHER KING, Martin.
El crit de la consciència. 
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle, 
2016. (Clàssics de la pau i de la 
noviolència, 12). 112 p.
ISBN: 978-8415307266

El crit de la consciència aplega les conferències 
radiofòniques que Martin Luther King va fer entre 
novembre i desembre de 1967 per la Canadian 
Broadcasting Corporation, que li va demanar explí-
citament que hi parlés dels temes que considerés 
més importants no per als negres, no per als Estats 
Units, sinó per a tot el món. Constitueixen en certa 
manera una síntesi del seu pensament, formulat 
pocs mesos abans de morir assassinat i podríem 
considerar-lo el seu testament.

https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2021/01/icip_eines-9.pdf
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RICHMOND, Oliver P. 
Pau: una molt breu introduc-
ció.
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau, 2017. 
(Eines de Pau, Seguretat
i Justícia, 20).
En línia

ROLLAND, Romain.
Mahatma Gandhi. 
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle, 
2010. (Clàssics de la pau i de la 
noviolència, 1).

Sovint es pensa que la guerra és l’estat natural de la 
humanitat i que la pau és quelcom de fràgil i fugaç. 
Aquest llibre qüestiona aquest punt de vista. En les 
seves diverses formes, la pau ha estat l’experiència 
més habitual per a la humanitat, tal com indiquen 
els registres arqueològics, etnogràfics i històrics. 
Aquesta obra exposa la història de l’evolució de la 
pau, tant en la teoria com en la pràctica, des de la 
perspectiva del Nord global. L’Occident ha encap-
çalat el desenvolupament del que avui es coneix 
com “pau liberal”, en la qual s’ha basat l’arquitectura 
internacional posterior a la Segona Guerra Mundial 
i a la Guerra Freda, i des de principis del segle XXI 
s’ha imposat gradualment una pau neoliberal.

L’obra de Romain Rolland Mahatma Gandhi, escrita 
el 1923, va suposar la presentació de Gandhi a Oc-
cident i s’ha convertit en un clàssic. L’edició actual 
reprodueix la que l’any 1930 va fer la desapareguda 
editorial Políglota. El llibre incloïa diversos apèndix 
i fins i tot un pòrtic de Francesc Macià. Un clàssic 
que ens endinsa a la filosofia de Gandhi per mitjà de 
les converses que Romain Rolland va mantenir amb 
el líder espiritual.

PARIS, Sonia.
Filosofía de los conflictos: una 
teoría para su transformación 
pacífica. 
Barcelona: Icaria, 2009. 184 p. 
ISBN: 9788498880809

La interpretació que solem fer dels conflictes és 
negativa a causa de les conseqüències perjudicials 
que té l’ús de la violència. Sembla que només dis-
posem d’eines violentes per afrontar les situacions 
conflictives que vivim, malgrat que posseïm prou ha-
bilitats per fer-ho per mitjans pacífics, i que gaudim 
de força capacitats per aprendre aquests mitjans. 
La transformació pacífica dels conflictes es conver-
teix en una metodologia per a la seva regulació que 
ens aporta una nova imatge de cada conflicte en 
entendre’l com una situació inherent a les relacions 
humanes amb què s’ha d’aprendre a conviure. 

https://www.icip.cat/ca/publication/pau-una-molt-breu-introduccio-oliver-p-richmond/
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FREIXAS, Txell. 
Dones Valentes. 
Ara Llibres, 2020. 176 p. 
ISBN 9788417804329

GRUP D’ESTUDI SOBRE
FEMINISME I NOVIOLÈNCIA. 
Lliguem caps: feminisme i 
noviolència.
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau, 2017.  
(Eines de Pau, Seguretat 
i Justícia, 21 ).
En línia 

La mirada de la periodista Txell Feixas Torras, cor-
responsal de TV3 i Catalunya Ràdio a l’Orient Mitjà, 
és sensible a les històries de les dones valentes i 
anònimes que potser no troben espai als informa-
tius, però que commouen, empoderen i expliquen 
millor que cap altra notícia els canvis que vindran 
i que fa temps que truquen a la porta dels països 
àrabs.

Lliguem caps: feminisme i noviolència es va escriu-
re en un moment d’apogeu del moviment pacifista 
europeu. Eren temps d’urgència. La Guerra freda 
enfrontava a dos blocs sota l’amenaça d’un atac 
nuclear. Les sigles en anglès de l’estratègia de 
Destrucció Mútua Assegurada (MAD), reflectien bé 
la bogeria del poder instituït del moment. Els quatre 
capítols que l’estructuren analitzen el món, la guerra, 
les institucions que sostenen i reprodueixen la 
violència; exposen les bases teòriques i els mètodes 
d’acció del feminisme i la noviolència; fan una crida 
a prendre les regnes de les nostres vides i marquen 
un horitzó cap al qual ens podem dirigir. 

Divulgació Dones i construcció de pau

RUSSELL, Henry.
Que regni la llibertat. Paraules 
de Nelson Mandela. 
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle, 
2018. (Clàssics de la pau i de la 
noviolència, 15). 160 p. 
ISBN: 9788417214432

L’11 de febrer de 1990, Nelson Mandela va ser alli-
berat després de 27 llargs i duríssims anys de presó. 
Quatre anys després es va convertir en president 
en les primeres eleccions realment democràtiques 
a Sud-Àfrica. És un referent universalment venerat 
en la lluita per la llibertat, la concòrdia i la igualtat. La 
seva peripècia i la seva fama sovint oculten l’home 
que bategava darrere el mite. Aquest llibre revela 
l’autèntica naturalesa d’aquest home a través de les 
seves paraules. Una extraordinària capacitat oratò-
ria i unes conviccions inamovibles van ser les eines 
decisives en la seva lluita contra l’apartheid i en la 
creació d’un projecte nacional inclusiu per a tots els 
sud-africans, blancs i negres. 

https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2021/01/EINES-21-PDF.pdf
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Las mujeres y las guerras / 
COHN, Carol (ed.).
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau, 2015. 
(Paz y Seguridad, 8). 488 p. 
ISBN: 9788472907133

Víctimes i resistents, desplaçades i refugiades, 
guerrilleres i constructores de pau. Tradicionalment 
les experiències de les dones han estat ignorades 
en els estudis sobre conflictes armats. Les seves 
veus han estat silenciades, fet que ha donat lloc a 
una visió esbiaixada i parcial del que signifiquen les 
guerres.

LEATHERMAN, Janie L.
Violencia sexual y conflictos 
armados. 
Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau, 2013. 
(Paz y Seguridad, 6). 237 p. 
ISBN: 9788472906501

La violència sexual com a arma de guerra ha estat 
absent durant molt de temps en l’aproximació als 
conflictes armats, malgrat haver estat incorporada a 
l’agenda de pau i de la seguretat internacional en els 
darrers anys. Janie Leatherman analitza en aquest 
llibre de quina manera es creen les condicions que 
propicien la violència sexual en els conflictes armats, 
quines en són les conseqüències i possibles respos-
tes a la mateixa. L’autora examina com les estructu-
res de l’economia política global estan involucrades 
en la guerra i en els actes de violència sexual que 
comporta.

L’obra il·lustra que optar per la inclusió de les dones 
i les seves activitats amplia la percepció del món i el 
transforma. L’obra aporta una valuosa reflexió sobre 
conceptes, debats i propostes sobre què significa 
construir la pau, a més de revisitar temes clau per 
restaurar societats trencades, com ara el diàleg, 
l’escolta, la memòria, la veritat o la reconciliació.

PORTER, Elisabeth.
Construir la paz: la experien-
cia y el papel de las mujeres 
en perspectiva internacional. 
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau, 2012.
(Paz y Seguridad, 4). 392 p. 
ISBN: 9788472906020

SÖDERBERG JACOBSON, 
Agneta.
Repensar en femení! Manual 
per a una pau sostenible.
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Icària, 
2011. (Eines de Pau, Seguretat i 
Justícia, 2).

Aquest manual mostra les connexions entre el 
desenvolupament sostenible vers la pau i la partici-
pació de les dones en els processos de pau i presa 
de decisions. L’estudi apropa el que hauria de ser un 
model holístic per a la construcció de pau, un model 
on la igualtat de gènere constitueixi un instrument 
indispensable per a la sostenibilitat.
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ABAD FACIOLINCE, Hector. 
El Olvido que seremos. 
Barcelona: Seix Barral, 2007. 
280p.
ISBN: 9788432212420

Aquesta novel.la narra l’assassinat del seu pare, 
Héctor Abad Gómez, enmig de la violència política 
a Medellín. A través de la mirada d’un infant, el llibre 
fa un recorregut per la vida d’un home que va perdre 
la vida per defensar els drets humans. És un retrat 
emotiu del drama del conflicte colombià on es per-
segueix i s’assassina a aquells que pensen diferent.

Novel·les

ADDICHIE, Chimamanda. 
Mig sol groc.
[Barcelona]: Fanbooks, 2021. 
544 p.
ISBN 978418327544

Sobre la guerra al Biafra/Etiòpia aquesta és una 
novel·la èpica i magistral, que qüestiona el colonia-
lisme, les aliances ètniques i la responsabilitat moral 
d’un conflicte, el de Nigèria, amb el suport de les 
potències mundials.

ALEXIEVICH, Svetlana.
Els nois de Zinc.
Barcelona: RaigVerd
Editorial, 2016. 336 p. 
ISBN 9788415539568

Entre el 1979 i el 1989 un milió de tropes sovièti-
ques van combatre en una guerra devastadora a 
l’Afganistan que va provocar més de 50.000 baixes 
i va acabar amb la joventut i la humanitat de diver-
ses desenes de milers de soldats més. Els morts 
soviètics tornaven a casa en taüts de zinc segellats 
mentre l’estat no reconeixia ni la mera existència del 
conflicte. Els nois de zinc va generar una immensa 
polèmica i molta indignació quan va ser publicada 
originalment a l’URSS: les crítiques van acusar la 
seva autora d’haver escrit un «text fantasiós ple 
d’injúries» i de ser part d’«un cor histèric d’atacs 
malignes». Al llibre, Svetlana Alexiévitx presenta 
el testimoni càndid i emocionant dels oficials i els 
soldats rasos, de les infermeres i les prostitutes, les 
mares, els fills i les filles que descriuen la guerra i 
els seus duradors efectes. El resultat és una història 
torbadora per la seva brutalitat i reveladora en la 
seva semblança a l’experiència nord-americana al 
Vietnam i més tard a l’Iraq i el mateix Afganistan.
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AL-RAMLI, Muhsin.
Los jardines del presidente. 
Madrid: Alianza Literaria, 2018. 
ISBN 9788491812760

ARIAS Arturo. 
Sopa de caracol.
Guatemala: Alfaguara, 2002. 
281p. ISBN 9789992231975.

BURNS, Ana.
Milkman. 
Madrid: Alianza Editorial, 2019. 
352 p. ISBN 9788491814344

A les caixes hi ha el cap d’Ibrahim, un home que 
tothom apreciava per la seva bondat i discreció, i 
per la seva particular filosofia de saber afrontar les 
tragèdies acceptant el seu destí. 

La novel.la de l’escriptor guatemaltec Arturo Arias 
narra les memòries d’un ex integrant de l’Exèrcit 
guerriller dels Pobres que treballa com a professor 
en una universitat a Califòrnia. Es la història d’un 
intel·lectual de Guatemala que es fa guerriller i el 
seu desencís: el procés que l’inicia a la guerrilla, 
les seves missions, els seus cops baixos, els seus 
amors i la seva sortida de l’organització, l’exili i el 
seu desencant, però també la seva forma d’estimar 
i odiar Guatemala i la seva forma de transmetre-la i 
recrear-la. 

En aquesta ciutat anònima, ser interessant és 
perillós. La germana mitjana, la nostra protagonista, 
s’entesta a evitar que la seva mare descobreixi el 
seu possible nuvi i no donar explicacions sobre la 
seva trobada amb el lleter. Però així que el primer 
cunyat descobreix la seva situació i fa córrer el 
rumor, la germana mitjana es torna «interessant». 
L’última cosa que ella vol. Perquè ser interessant 
implica que et parin atenció i això és perillós. (sobre 
el conflicte a Irlanda del Nord)

DOST, Jan.
Un autobús verde sale de 
Alepo.
Ediciones del Oriente y 
del Mediterráneo, 2020. 168 p.  
ISBN 9788412166200

La idea de la novel·la, segons el seu autor, va sorgir 
en vista de les llargues caravanes d’autobusos 
verds, convertits en símbol de la victòria de les 
forces del règim, desplaçats als barris d’Alep oriental 
per transportar combatents de l’oposició armada 
vençuts civils, víctimes del foc cec de la guerra. Jan 
Dost condensa als avatars que viu una família alepi-
na tot l’horror de la salvatge màquina de guerra que 
continua activa.
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FARAH, Nuriddin.
Nudos. 
Madrid: Siruela, 2013. 468 p. 
ISBN 9788498418071

FARAH, Nuriddin. 
Eslabones. 
Madrid: Siruela, 2011.420 p. 
ISBN 9788498414349

Cambara, una dona forta i moderna que va néixer 
a Somàlia però es va criar als Estats Units, tor-
na a Mogadiscio per escapar-se d’un matrimoni 
fracassat i d’una mare dominant. El viatge és un 
intent desesperat per reconciliar-se amb si mateixa, 
encara que, irònicament, ho faci en un país on les 
dones han d’amagar la cara després d’un vel. I s’ha 
proposat una missió: arrabassar la casa de la família 
al cabdill que se n’ha apropiat. Tot i això, a causa de 
la devastació física i psicològica dels anys de guerra 
civil i d’anarquia violenta fins a l’ascensió de l’isla-
misme conservador, Mogadiscio li sembla aliena i se 
sent una intrusa. Tot i així, no està sola i rep ajuda 
d’un grup de dones somalis, activistes que treballen 
per fomentar la pau en un país trossejat per homes 
embotats per les drogues i assedegats de poder.

Eslabones és una de les grans obres d´aquest 
prestigiós autor africà. En ella Jeebleh, un somali de 
mitjana edat, deixa la seva família a Nova York per 
tornar, després de vint anys, a la seva ciutat natal, 
Mogadiscio, esquinçada per la guerra civil. En haver 
estat pres polític abans d’abandonar el país, Jeebleh 
no vol tornar, però se sent responsable de la seva 
família i del seu antic amic, Bile, la neboda Raasta 
del qual i una amiga de la infància han estat segres-
tades. El germanastre de Bile, Caloosha, que va te-
nir pres Jeebleh dues dècades abans, és ara un dels 
més destacats senyors de la guerra que campen 
pels seus respectes a la ciutat, i és probable que 
estigui implicat en el segrest. A Jeebleh l’horroritza 
veure una ciutat canviada del tot. No obstant, com-
pleix els seus deures i reviu les connexions amb el 
seu clan només quan deixa de banda els seus ideals 
i s’interna pels laberints polítics i socials del país.

HASEK, Jaroslav.
Les aventures del bon soldat 
Svejk. 
Barcelona: Galàxia Gutemberg, 
2013. 792 p.
ISBN: 978-8415863571

Una de les novel·les més hilarants i subversives de 
la literatura universal. Hereu de Cervantes, Rabelais, 
Fielding o Sterne, en la segona dècada del segle 
XX l’escriptor txec Jaroslav Hasek va donar vida a 
l’entranyable i humil soldat Svejk, enrolat a les files 
de l’exercit austrohongarès durant la Primera Guerra 
Mundial. Les divertidíssimes i sorprenents aventu-
res d’aquest simpàtic murri modern, estúpid i savi 
alhora, menyspreat pels estaments militars, cons-
titueixen un manifest antibel·licista de primer ordre, 
una proclama satírica i irreverent contra la futilitat i 
el sense sentit de la guerra narrada des de l’òptica 
d’un “idiota” genial.
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HOSSEINI, Khaled. 
Mil sols esplèndids. 
Barcelona: Amsterdam, 2007. 
ISBN 9788493660321.

REMARQUE, Erich Maria. 
Res de nou a l’oest. 
Barcelona: Navona, 2022.
ISBN 9788419179519.

Superant amb escreix el rotund èxit de Cometas al 
cel, la segona novel·la de Khaled Hosseini va saltar 
immediatament al primer lloc a tots els països on 
s’ha publicat. Nova demostració del sorprenent 
instint narratiu de l’autor, el llibre explica la història 
d’amistat entre dues dones les destinacions de les 
quals s’entrellacen per obra de l’atzar i de les con-
vulsions que ha patit l’Afganistan els darrers trenta 
anys.

La seva participació a la primera guerra mundial va 
inspirar Erich Maria Remarque per escriure la seva 
màxima obra literària i la novel·la antibèl·lica possi-
blement més llegida de tots els temps. “Sóc jove, 
tinc vint anys, però no conec de la vida més que la 
desesperació, la por, la mort i el trànsit d’una exis-
tència plena de la més absurda superficialitat a una 
abisme de dolor. Veig els pobles llançar-se els uns 
contra els altres i matar-se sense dir ni piu, igno-
rants, embogits, dòcils, innocents... Veig els cervells 
més il·lustres del món inventar armes i frases per fer 
possible tot això durant més temps i amb més rendi-
ment”. Aquest clàssic de la literatura antimilitarista 
és un relat inclement i veraç de la vida quotidiana 
d’un soldat durant la primera guerra mundial.

SAROYAN, William. 
Les aventures d’en Wesley 
Jackson. 
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle, 
2021. (Clàssics de la pau i la 
noviolència, 20). 368 p.
ISBN: 9788418197871.

Profundament antibel·licista i gens complaent, la 
novel·la narra l’estada a l’exèrcit del jove Wesley 
Jackson, un noi de dinou anys ingenu i optimista, 
que hi coneixerà el millor i el pitjor de la vida, els 
aspectes més tràgics i els més divertits, i arribarà a 
la convicció que només l’amor i la fraternitat humana 
poder redimir-nos.

SATRAPI, Marjane. 
Persèpolis. 
[Barcelona]: Reservoir books, 
2020. 352 p.
ISBN 9788417910143.

Persèpolis ens explica la revolució islàmica irani-
ana vista des dels ulls d’una nena que assisteix 
atònita al canvi profund que experimenten el país i 
la família, mentre ella ha d’aprendre a portar el vel. 
Intensament personalment i profundament polític, el 
relat autobiogràfic de Marjane Satrapi examina què 
significa créixer en un ambient de guerra i repressió 
política.
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SUTTNER, Bertha von. 
Abaixeu les armes!
Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau; Angle, 
2014. (Clàssics de la pau i de la 
noviolència, 8). 448 p. 
ISBN: 9788416139071.

TRUMBO, Dalton
Johnny va agafar el fusell.
Barcelona: Angle; Institut Català 
Internacional per la Pau, 2016. 
(Narratives, 86). 256 p. ISBN: 
9788415307433.

És la història d’una aristòcrata austríaca, Martha 
Althaus, entre 1859 i 1889, uns anys molt convulsos 
a Europa, sobretot pels conflictes bèl·lics provocats 
per les unificacions italiana i alemanya. La protago-
nista va rebutjant, marcada per les guerres que li 
toca viure, els valors ultranacionalistes i militaristes 
que de jove li havien inculcat, alhora que fa seva la 
causa de la pau.

Joe Bonham s’allista voluntari per lluitar pel seu país 
amb un fusell a les mans, com sempre ha desitjat, 
i és enviat al front europeu. Poc després, el jove 
soldat es despertarà en un hospital i descobrirà 
horroritzat que no es pot moure, ni veure, ni sentir, ni 
parlar. Només li queden els records i, a poc a poc, 
Johnny comprèn que l’espera una vida pitjor que la 
mort. Publicada el 1939, Johnny va agafar el fusell 
va merèixer el National Book Award: els lectors van 
quedar fascinats pel seu estil vehement, poètic i 
directe.

WA THIONGO, Ngugi.
El diable a la creu.
Barcelona: Raig Verd Editorial, 
2021. 302 p. (Raigs Globulars). 
ISBN 9788417925376.

USÓN Clara. 
La hija del Este. 
Barcelona: Seix Barral, 2013. 
448 p.
ISBN 9788432214936.

La gran novel·la africana pel ferm candidat al premi 
Nobel que aprendràs a pronunciar: Ngugi wa 
Thiong’o. Exiliat de la seva Kenya natal des de fa 
més de vint-i-cinc anys, Ngugi wa Thiong’o, un dels 
escriptors africans més importants de l’actualitat, 
situa aquesta història a la imaginària República Lliure 
d’Aburíria. Llibre preciós, sàtira social i política de la 
corrupció de la societat africana post colonial des 
d’una preciosa mirada de realisme màgic.

Maca, intel·ligent, extravertida, Ana té un gran futur 
per davant. És la millor alumna de la seva promo-
ció de medicina a Belgrad i l’orgull del seu pare, el 
general Ratko Mladic, a qui ella adora. Una nit, de 
tornada d’un viatge de fi de curs a Moscou i amb 
només 23 anys, Ana Mladic agafa la pistola predi-
lecta del seu pare i pren una decisió que marcarà la 
vida de la família per sempre (Balkans, ficció en torn 
a la filla de Ratko Mladic).



Bibliografia temàtica:
Construcció de la pau
i resolució de conflictes

Biblioteques
Públiques
de Catalunya

23

CARBALLEIRA, Paula; 
DANOWSKI, Sonja. 
Començar. 
Barcelona: Kalandraka, 2020. 
ISBN 9788415170181.

Malgrat els efectes cruels i devastadors d’una 
guerra, aquest relat explicat des de la infantesa ens 
transmet un missatge d’esperança.

Contes i divulgació

INNOCENTI Robert; GALLAZ 
Christopher. 
Rosa Blanca. 
Barcelona: Kalandraka, 2020. 
ISBN 9788416804580.

Davant de la tragèdia humanitària i la desraó bèl·lica, 
l’esperança per mitjà dels sentiments més purs de la 
infància: bondat, innocència, generositat, absència 
de prejudicis.

PINTADERA, Fran; DARNÉ, Txell 
(Il·l.).
Una muntanya qualsevol.
Barcelona: Takatuka, 2017. 
40 p.
ISBN 9788416003952.

Els habitants de dalt de la muntanya viuen feliços al 
seu poble i n’estan satisfets; consideren que el seu 
poble és el millor. Alhora, els veïns de la terra baixa 
també se senten orgullosos del seu. Tots dos pobles 
celebren llurs respectives festes, però un incident 
els porta a un enfrontament absurd de proporcions 
bèl·liques. 

L’absurditat de la guerra, la violència, la venjança, 
la devastació i la mort es deixen veure, amb tota la 
seva cruesa, en les pàgines d’aquest llibre visual; 
una faula que comença amb una bucòlica imatge 
d’una granota gaudint de l’aroma d’una flor, fins a 
la irrupció d’un ratolí que l’ataca per arrabassar-li 
la flor. Sorgeix llavors una lluita entre dos bàndols 
cada cop més nombrosos, en individus i en mitjans 
bèl·lics que deixa pas a emboscades i bombarde-
jos. D’un prat florit passem a un lloc desolat; d’una 
minúcia, a un gran conflicte sense haver intercedit ni 
una sola paraula.

POPOV, Nicolai.
Per què?
Barcelona: Kalandraka, 2020. 
40 p. 
ISBN 9788416804399.
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RODRIGUES André.
Les eleccions dels animals. 
Barcelona: Takatuka, 2019.
48 p.
ISBN 9788417383442.

SANNA, Francesca.
El viatge. 
Madrid: La petita impedimenta, 
2016. 48 p.
ISBN 9788416542475.

Els animals ja estan tips i cuits de les ordres i els 
desordres del Lleó. I encara més quan descobreixen 
que ha desviat l’aigua del riu per fer-se una piscina 
al davant del cau. On s’és vist? És llavors que sor-
geix la idea de fer unes eleccions per escollir un nou 
governant de la selva.

Un conte que  en primera persona, ens relata el tor-
tuós periple que emprendrà una família per escapar 
dels horrors de la guerra i poder formar una nova 
llar.  Ha estat guanyador del Premi Llibreter 2016.

BARD Patrick. 
Els ulls se’m van tancar. 
Barcelona: Kalandraka, 2018. 
ISBN 9788416804573.

GHULAM, Nadia.
Somiant la pau.
Barcelona: Editorial Rosa 
dels Vents, 2022. ISBN 
9788418062650.

La Maëlle és una noia francesa que vol canviar 
el món. Als seus setze anys és una jove amb un 
caràcter ferm i una alumna aplicada de l’institut. De 
forma gradual, tot el seu interès se centrarà entorn 
del conflicte que es viu en l’Orient Pròxim: la guerra, 
els bombardejos sobre la població, la geopolítica… 
Comença a pensar que la seva missió en la vida és 
fer la jihad i ajudar de forma activa a qui considera 
pitjor tractats: els pobres que són fidels a Al·là.

Agost del 2021. La narradora i activista afganesa 
Nadia Ghulam, veient que els talibans avançen per 
l’Afganistan, comença a moure’s desesperadament 
per poder ajudar els seus. Aquestes pàgines van 
néixer després de converses entre la Nadia i la 
periodista Ariadna Oltra, en les quals van parlar de 
com han viscut aquest darrer any ella i els seus fa-
miliars, el que va haver de fer per aconseguir portar 
a Espanya part de la seva família i el que estan vivint 
a Kabul els que no han pogut marxar. 

Contes/novel·les i divulgació juvenil



Bibliografia temàtica:
Construcció de la pau
i resolució de conflictes

Biblioteques
Públiques
de Catalunya

25

JOHANSON, Kalle; BERGGREN, 
Lena.
Què és en realitat el feixisme? 
Barcelona: Takatuka, 2020. 
ISBN 9788417383619

THOMPAS Isabel; WARRON 
Hannah. 
Nelson Mandela. 
Barcelona: Blume, 2019. ISBN 
9788417492427.

La paraula feixisme és utilitzada sovint per polítics i 
periodistes. Però què significa en realitat? Es parla 
molt del que varen fer els feixistes a Itàlia, Alemanya 
i Àustria, però molt menys del que pensaven o quins 
eren els seus ideals.

De quina manera Nelson Mandela va inspirar el 
món? Revolucionari contrari a l’apartheid, polític i 
filantrop, el viatge de Nelson Mandela des que va ser 
considerat un pres polític fins que va ser proclamat 
president de Sud-àfrica és una història increïble de 
triomf davant l’adversitat.

Escola de Cultura de pau.

Disposa d’una selecció
de capsules 
Accés 

A destacar:

Conflictes armats el 2021 
Aquest vídeo recull algunes de les principals conclusions i dades presen-
tades a l’informe Alerta 2022! Informe sobre conflictes, drets humans i 
construcció de pau.
Accés

Processos de pau el 2021
Aquest vídeo recull algunes de les principals conclusions i dades presenta-
des a l’informe Negociacions de pau 2021. Anàlisi de tendències i escena-
ris.
Accés

Conflictes armats i dimensió de gènere en temps de pandèmia
Càpsula audiovisual educativa per abordar a l’aula els impactes de gènere 
dels conflictes armats i el paper de les dones i joves en la construcció de 
pau, així com per abordar propostes de preguntes per a l’acció. Aquesta 
càpsula incorpora també el context global de pandèmia de la COVID-19. 
Aquest vídeo de sensibilització està pensat com recurs de suport a activi-
tats d’educació per la pau i la justícia global
Accés

Altres formats per estar al dia

Càpsules audiovisuals

https://escolapau.uab.cat/ca/materials-audiovisuals/
https://www.youtube.com/watch?v=vzcNYPEkKds
https://www.youtube.com/watch?v=D1XnU6BH8Lg
https://www.youtube.com/watch?v=FTy1quwMZ0A
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Agència Catalana de
Cooperació al 
Desenvolupament i FilminCAT. 
Canal dedicat als drets humans 
Accés 

Conflictes armats i canvi climàtic en temps de pandèmia   
Càpsula audiovisual educativa per abordar a l’aula les interrelacions entre 
canvi climàtic i conflictes armats al món, d’una manera pedagògica i que 
interpel·la a l’acció. Aquesta càpsula incorpora també el context global de 
pandèmia de la COVID-19. Aquest vídeo de sensibilització està pensat com 
recurs de suport a activitats d’educació per la pau i la justícia global.
Accés

Conflictes armats i desplaçament forçat en temps de pandèmia   
Càpsula audiovisual educativa per abordar a l’aula les interrelacions entre 
els conflictes armats, el desplaçament forçat de població civil i el refugi, 
així com abordar propostes d’acció. Aquesta càpsula incorpora també el 
context global de pandèmia de la COVID-19. Aquest vídeo de sensibilitza-
ció està pensat com recurs de suport a activitats d’educació per la pau i la 
justícia global.
Accés

Programa Latituds-TV3
No violència 
Colòmbia, l’hora de la veritat

Fundipau - Espai de recursos educatius 
Accés

Concurs d’Animacions
Accés 

El canal es divideix en sis eixos temàtics: «Sense fronteres», amb títols 
sobre la crisi de refugi; «Filtre lila», dedicat al feminisme i el seu potencial de 
transformació social; «Noves economies per a nous temps», al voltant de 
l’economia social, solidària i transformadora; «El camí cap a la pau», sobre 
la gestió dels conflictes bèl·lics i la memòria històrica; «La terra en perill», 
sobre la sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic; i «Defen-
sors, defensores», dedicat a aquelles persones que ho han arriscat tot en 
defensa dels drets humans. Tots els subscriptors de FilminCAT tenen ac-
cés, sense cost afegit, als títols que integren el canal, disponibles en català, 
sigui en versió doblada o en versió original amb subtítols. Els continguts del 
canal s’actualitzen periòdicament amb nous títols

https://www.filmin.cat/canal/agencia-catalana-de-cooperacio-al-desenvolupament
https://www.youtube.com/watch?v=jc8LOh0cb9M
https://www.youtube.com/watch?v=cAwm-6Lmwgc
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/no-violencia/video/3836830/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/colombia-lhora-de-la-veritat/video/6130771/
https://fundipau.org/recursos-educatius/
https://www.youtube.com/watch?v=nKvM0RtldTM&list=PLTgOyqWlIRCVUvp8NBZwmAVo8DcVJ8lSt o http://www.fundipau.org/concurs 
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Els 25 Arguments per la Pau 
Accés

Alerta! Informe sobre
conflictes, drets humans i 
construcció de pau.
Escola de Cultura de Pau
Accés

Chené Gómez Prieto, Marta 
Mercadé Figueras. 
Art, creativitat i conflicte.
Camins per educar 
Editorial: Associació de Mestres 
Rosa Sensat, 2018.
Accés

Informes de divulgació 

En aquest llibre trobareu preguntes i respostes sobre com, per què i de 
quina manera podem utilitzar l’art i la creativitat per qüestionar, transformar 
i construir propostes de millora davant del món que ens envolta. També hi 
trobareu recursos pràctics per treballar a les aules amb els infants i joves.

Guerres que no s’acaben amb títols més explícitament relacionats amb la 
Pau.

Maletes de llibres per impulsar la lectura, afavorir la integració de les per-
sones desplaçades i potenciar l’empatia i la solidaritat a partir del coneixe-
ment de la seva realitat.
Des de la biblioteca infantil i juvenil de l’Associació s’han confegit unes 
maletes de llibres per deixar en préstec a escoles i instituts. Es tracta d’una 
selecció de llibres de ficció per impulsar la lectura i el debat afavorint una  
mirada social i crítica, i donar recursos als mestres, des de la literatura 
infantil i juvenil, a l’hora d’abordar diferents aspectes de la comprensió del 
món que ens envolta, que tenen com a protagonistes  les persones des-
plaçades, la seva realitat; les persones que les acullen i l’encaix entre elles; 
i allò que ho fa possible: la capacitat empàtica, la solidaritat i la denúncia 
davant les injustícies de tota mena.
Més informació 

Materials didàctics

https://fundipau.org/25-arguments/
https://escolapau.uab.cat/publicaciones/alerta-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz/
https://www.rosasensat.org/producte/art-creativitat-i-conflicte-camins-per-educar/
https://www.rosasensat.org/biblioteca/recursos/maletes/
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 1 de gener
Jornada Mundial 

de la Pau

27 de gener
Dia internacional 
de la memòria de 

les víctimes de 
l’holocaust

30 de gener
Dia Escolar de la 
Noviolència i la 
Pau (DENIP)

15 de febrer
Aniversari de la 
primera Mani-

festació Mundial 
contra la guerra

17 d’abril
Dia internacional 
d’acció contra la 
despesa militar

15 de maig
Dia Internacional 
de l’objecció de 

consciència

24 de maig
Dia Internacional 
de la Dona per 

la Pau i el Desar-
mament

9 de juliol
Dia Internacional 
de la destrucció 
d’Armes de foc

29 d’agost
Dia Internacional 
contra els test 

nuclears

21 de setembre
Dia Internacional 

de la Pau

26 de setembre
Día Internacional 
per a l’Elimina-
ció Total de les 
Armes Nuclears

2 d’octubre
Dia Internacional 
de la Noviolència

25 de novembre
Dia Internacional 
per a l’Eliminació 
de la Violència 
contra la Dona

1 de desembre
Dia dels Preso-
ners per la Pau

Anuari SIPRI FundiPau publica cada any el resum en català i en castellà de l’Anuari sobre 
“Armaments, desarmament i seguretat internacional” que edita l’Stockolm 
International Peace Research Institute (SIPRI), un dels primers i més presti-
giosos centres de recerca per la pau de tot el món. 

Entitats institucions de referència
en la temàtica a nivell català
i internacional 

Consell català
de foment de la pau

https://escolapau.uab.cat/ca/inicio/
https://fundipau.org/
http://www.creart.org.es/es/home-e/
https://www.unipau.org/
https://www.ipinst.org/
http://centredelas.org/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/organs_consultius_i_de_participacio/consell_catala_de_foment_de_la_pau/
https://www.icip.cat/ca/
https://memoria.gencat.cat/ca/inici
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Biblioteca Poble-sec (Barcelona) - Francesc Boix 
Accés 

Biblioteca del Carmel: Especialització en El Salvador 
Accés

Biblioteca Gabriel García Marquez (Barcelona)
Accés

Biblioteca Vapor Badia (Sabadell) – fons especialitzat “Fons Cultura 
de la Pau”
Accés 

Biblioteca de l’ICIP
Accés 

Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora 
d’ONG Solidàries (CeDRe)
Accés 

Biblioteques catalanes públiques 
i especialitzades

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibfrancescboix/es/canal/cultura-de-la-pau
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibelcarmel/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/bibgarciamarquez
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/detall-fons-especial/-/detall/gdD7/FONS_ESPECIAL/350341/477306
https://www.icip.cat/ca/biblioteca/
https://www.solidaries.org/centre-de-recursos/

