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Quatre dies després d’esclatar el cas 
Pujol, l’escriptor Toni Sala va 
començar a publicar una sèrie de 
reflexions al seu blog sobre les 
confessions de l’expresident. El llibre 
recopila aquests textos, a través dels 
quals Sala s’acosta a la figura de Pujol i 
llança interrogants sobre el poder i la 
cultura i les impostures de la política.

EL CAS PUJOL 
Toni Sala 
L’Altra 
180 pàg. / 15 €

Les formacions de la nova esquerra 
alternativa com la CUP, Podem, Procés 
Constituent i Guanyem han sacsejat el 
mapa polític català i espanyol. Tugas 
analitza els seus inicis, les polítiques 
que proposen i les diferències amb els 
partits tradicionals en un llibre que  
planteja si aquests partits seran 
veritables alternatives de poder.

ESCAC AL PODER 
Roger Tugas 
Deu i Onze 
256 pàg. / 17,90 €

Junqueras i Molinero conversen sobre 
la independència, la crisi i la corrupció 
en un diàleg intens i directe. Els dos 
homes exposen els seus punts de vista 
sobre l’actualitat i donen a conèixer la 
seva faceta més íntima. Un llibre per 
descobrir què s’amaga rere els perfils 
públics del polític i del comunicador.

REVOLTATS 
Oriol Junqueras i 
Justo Molinero 
Ara Llibres 
240 pàg. / 19,90 €

CATALUNYA 
SENSE  
ESPANYA? 
Joan Tapia 
Pòrtic 
312 pàg. / 17,90 €

100 MOTIUS 
PER SER INDE-
PENDENTISTA 
Roger Buch 
Cossetània 
192 pàg. / 14,20 €

PERIODISME

Els baixos fons del Berlín del 1930 
s’obren de la mà d’una banda de joves 
que delinqueixen per sobreviure i que 
es guien per la lleialtat entre ells. Són 
fills de famílies desestructurades que es 
mouen entre prostitució, drogues i 
violència. Entre el reportatge 
periodístic i la ficció, Haffner retrata 
una generació desencantada i perduda.

LA BANDA DE 
BERLÍN 
Ernst Haffner 
La Campana /  
Seix Barral 
Tr. Ramon Farrés 
216 pàg. / 18,50 €

La precarietat i la incertesa vertebren 
No ens calia estudiar tant, una selecció 
d’articles de Marta Rojals en què 
evidencia la vulnerabilitat de les 
generacions que han crescut en la 
societat de la bombolla. El llibre 
destaca per la ironia i la lucidesa amb 
què l’escriptora dibuixa les misèries i 
esperances provocades per la crisi.

NO ENS CALIA 
ESTUDIAR TANT 
Marta Rojals 
Sembra Llibres 
264 pàg. / 18 €

Els articles més destacats del director 
de la revista The New Yorker 
configuren Reportero, en què el 
periodista radiografia polítics, 
escriptors i altres personalitats des 
d’una mirada incisiva i penetrant. Al 
Gore, Tony Blair i Amos Oz són alguns 
dels personatges analitzats per l’autor.

REPORTERO 
David Remnick 
Debate 
Tr. Efren del Valle i 
Juan Manuel Ibeas 
368 pàg. / 24,90 €

EL PERIODISME 
DESPRÉS DE 
TWITTER 
Albert Sáez 
Edicions 3 i 4 
254 pàg. / 19,50 €

UNES QUANTES 
COSES  
BONIQUES 
Xuan Bello 
Adesiara 
Tr. Jordi Raventós 
120 pàg. / 14 €


