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S������� �� C���������, ����� ��� 2022.-La 
lectura com a plaer. La lectura com a construc-
tora de mons. Llegir com a pràctica imaginati-
va. Llegir també com a pràctica dissident. Lle-
gir per a reconnectar, no per a desconnectar. 
Llegir per a dubtar. Llegir per a reconèixer-nos 
i reconèixer els altres. La lectura també com a 
pràctica defensiva contra qualsevol dogmatis-
me. Llegir, �inalment, per la tolerància, per la 
comprensió de la diversitat. Llegir per a sentir 
la vida. Llegir per a sentir millor.
Aquestes són algunes de les re�lexions que 
aborda el �ilòsof José Miguel Valle en el seu 
nou assaig. Llegir per a sentir millor (Alvarellos 
Editora, 2022). Un llibre que presentem en les 
quatre llengües de l’Estat espanyol ―castellà, 
gallec, eusquera i català―, en una edició que 
respon precisament a aquesta necessitat de 
reconèixer, valorar i protegir també la diversi-
tat lingüística. Leer para sentir mejor - Ler para 
sentir mellor - Sentimena zorrozteko irakurri - 
Llegir per a sentir millor.

José Miguel Valle. Filòsof i docent nascut a 
Bilbao el 1968. Investigador independent so-
bre les interaccions humanes. És autor dels 
assajos Filoso�ía de la negociación (2014), La 
capital del mundo es nosotros (2016), La razón 
también tiene sentimientos (2017), El triunfo 
de la inteligencia sobre la fuerza (2018), Acer-
ca de nosotros mismos (2020) i La belleza del 
comportamiento. Argumentos para una ética de 
la bondad (2022). A banda d’aquestes temàti-
ques, ha publicat el relat de no-�icció Rock & 
Ríos. Lo hicieron porque no sabían que era im-
posible (2015). Escriu cada setmana a l’Espacio 
suma NO Cero. L’any 2017, un article sobre la 
bondat dipositat allà es va convertir en un fe-
nomen viral i va superar el milió de visites en 
una setmana.
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«Llegir per a 
sentir millor», 
el nou assaig 
de José Miguel 
Valle, en edició 
tetralingüe
El �ilòsof José Miguel Valle ―autor de «La bondad 
es el punto más elevado de la inteligencia», 
article que el 2017 i el 2019 es va convertir en 
un autèntic fenomen viral― publica aquesta 
primavera un assaig sobre el poder de la lectura: 
llegir com a plaer, llegir per a comprendre la 
diversitat, llegir per a sentir la vida... Llegir per a 
sentir millor. Una edició especial que apareix en 
les quatre llengües o�icials de l’Estat espanyol.


