
• Quart títol d’una col·lecció de discursos inspiradors, il·lustrats i comentats,     
per entendre a fons les grans qüestions del món d’avui.

• Traducció catalana rigorosa i f luïda, que manté el to del discurs original              
i el fa molt entenedor per als joves lectors.

• “Claus del discurs” que permeten conèixer la vida de l’autor, el context social    
i polític, el signifi cat del discurs i les seves qualitats oratòries.
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DISCURS PRONUNCIAT PER JOSÉ MUJICA DAVANT L’ASSEMBLEA
DE LES NACIONES UNIDES CELEBRADA A NOVA YORK EL 2013

José Mujica, aleshores president de l’Uruguai, amb el seu estil planer, entranyable
i contundent, s’adreça a l’Assemblea de les Nacions Unides per criticar els disbarats
de l’economia contemporània, les desigualtats del món i el consumisme que impera
a les nostres vides. Les seves paraules són també una poderosa crida a la coherència
i una invitació a la llibertat i al goig que neixen d’una vida més senzilla.

UNA NOVA COL·LECCIÓ
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