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ESPERANÇA I LLIBERTAT 
Raül Romeva 
Ara Llibres 
288 pàg. 
18,90 ! 

“Escric sobre esperança i 
llibertat, sense pocions 
màgiques ni mapes del tresor, 
però amb el cap alt, la mirada 
llarga, el verb serè i la mà 
estesa, amb pas decidit cap a la 
República”. Amb aquestes 
paraules presenta Raül 
Romeva, l’exconseller d’Afers 
Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència 
de la Generalitat, aquest volum 
que ha escrit des de la presó i 
en el qual desenvolupa una 
sèrie de reflexions i propostes, i 
comparteix amb els lectors 
dubtes i algunes certeses. 

ESCRITS DE PRESÓ 
Joaquim Forn 
Enciclopèdia Catalana 
332 pàg. 
19,5 ! 

Des de fa pràcticament un any i 
mig, Joaquim Forn és a la 
presó. Al llarg d’aquest temps, 
l’exconseller d’Interior ha 
escrit un dietari en què ha 
abocat les seves reflexions 
sobre la pèrdua de llibertat, els 
moments durs que ha viscut 
entre reixes, el seu dia a dia a la 
cel·la i els esdeveniments que el 
van acabar portant a ser 
empresonat de manera 
provisional, així com el 
desenvolupament posterior de 
la situació política catalana. Els 
textos queden recollits en 
aquest volum ple de reflexions.

EL RISC DE LA VERITAT 
J.A. Duran i Lleida 
Pòrtic 
528 pàg. 
21,5 ! 

Els anys del Procés en què era 
líder d’Unió Democràtica van 
ser, segons Josep Antoni Duran 
i Lleida, “els més durs” de la 
seva vida. Així ho exposa en 
aquestes memòries polítiques 
on repassa la seva trajectòria al 
llarg de més de 500 pàgines. 
Des dels motius pels quals va 
fer-se d’Unió fins a la ruptura 
amb Convergència i Unió, 
passant per les crisis internes, 
les converses abans de la DUI i 
les desavinences, El risc de la 
veritat furga en les entranyes 
dels partits en un dels moments 
clau de la història de Catalunya.

Procés 
Presos, judici i 
llibertat

Benet Salellas és l’advocat de 
Jordi Cuixart i ha portat 
casos com els fets d’“Aturem 
el Parlament” del juny del 
2011, la crema de fotografies 
del rei a Girona, el Cas Dixán 
o el cas de la retirada de 
l’estelada a l’Ajuntament de 
Berga. En aquest volum 
l’exdiputat cupaire 
reflexiona sobre la història 
judicial contemporània i 
exposa exemples reals d’us 
del dret per eliminar 
adversaris polítics. El volum 
pren el títol d’un dels artícles 
més cèlebres que Émile Zola 
va escriure arran de l’Afer 
Dreyfus, Jo acuso, publicat al 
diari L’Aurore el 13 de gener 
de 1898. Salellas conclou 
aquestes pàgines fent 
algunes propostes per obrir 
el debat imprescindible 
sobre com construir una 
defensa política a l’altura 
dels embats judicials 
presents i que vindran, 
sempre amb el focus posat 
en l’estat espanyol avui.

JO ACUSO: LA DEFENSA 
EN JUDICIS POLÍTICS 
Benet Salellas 
Pagès Editors  
108 pàg. 13 !

La reconeguda periodista 
Gemma Nierga va visitar la 
presó de Lledoners tres dies 
l’any passat: el 23 de 
novembre, el 5 i el 18 de 
desembre. Allà va trobar-se 
amb el president d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, amb 
qui va mantenir un seguit de 
converses sobre la seva 
trajectòria personal i 
professional. El llibre recull 
aquelles xerrades, en què 
Cuixart, en presó preventiva 
des del 16 d’octubre de 2017, 
parla del procés 
d’independència i del 
moment d’excepcionalitat 
que viu Catalunya, alhora 
que reflexiona amb 
honestedat sobre la llibertat 
i el futur. Es tracta d’un 
intercanvi de visions i 
opinions amb Gemma 
Nierga, que no renuncia a 
expressar el seu punt de 
vista, com tampoc a dialogar 
de forma pausada i  
interpel·lar el seu 
interlocutor.

TRES DIES A LA PRESÓ 
Jordi Cuixart i  
Gemma Nierga 
Rosa dels Vents 
208 pàg. 17,9 !


