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Tensió, molta tensió. Cansament, problemes d’ubicació, mal d’estómac. I el cap com un
bombo. La campanya electoral és molt dura, però tot i així els números 1 de les llistes i els
candidats a un escó al Parlament troben un moment per reconfortar-se amb un llibre. Ens
han explicat què llegeixen. Guanyen els assajos polítics. Quin vici tenen, els candidats!

Artur Mas (CiU)

Oriol Junqueras (ERC)

Artur Mas es refugia aquests dies en la història d’Ermengol Amill, un pagès del Pallars
convertit en fuseller durant la Guerra de Successió. Si algú troba que a la convocatòria
electoral li falta èpica, el candidat de CiU ensuma la del 1714 a Lliures o morts (Columna),
de David de Montserrat i Jaume Clotet. La va
començar a llegir uns dies abans de l’inici de
la campanya, durant el viatge que va fer a
Rússia com a president de la Generalitat. Li’n
van recomanar la lectura el seu cap de premsa, Joan Maria Piqué, i un dels seus homes de
confiança: el portaveu del govern, Francesc
Homs. No es pot dir que aquests dies Mas
disposi de gaires hores per abandonar-se a la
lletra. Però du la novel·la al cotxe, entre piles
d’informes i de papers.

El candidat d’ERC, Oriol Junqueras, compagina aquests dies de campanya dues lectures
que encaixen com un guant amb el seu perfil
d’historiador i economista. D’una banda, i
per “motius històrics evidents”, segons explica un portaveu, una ficció: Victus (La
Campana), la novel·la històrica en què Albert Sánchez Piñol recrea la Guerra de Successió i els fets del 1714 a Barcelona. De l’altra, una col·lecció d’assajos del premi Nobel
d’economia Paul Krugman que data de mitjan dècada del 1990: Pop internacionalism, o,
el que és el mateix, El internacionalismo moderno (Grijalbo Mondadori), en la versió
castellana –no ha estat editat en català– que
llegeix Junqueras.

Pere Navarro (PSC)
El candidat del PSC, Pere Navarro, ha llegit
Abans del 6 d’octubre (Quaderns Crema), un
dietari de l’advocat i polític Amadeu Hurtado sobre els fets que van envoltar la proclamació el 1934 de l’estat català dins de la república federal i que van acabar amb la detenció del govern liderat per Lluís Companys. Navarro té en cartera Jo confesso (Proa),
de Jaume Cabré.

hegemonia”, explica Herrera. El líder ecosocialista sol utilitzar als seus mítings una expressió que ha conegut gràcies al llibre de
Ramoneda: “La tirania de la resignació en la
qual ens vol instal·lar la dreta.”

Alícia Sánchez-Camacho (PP)
La candidata del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, va de bòlit en
campanya, així que el poc temps que li queda el dedica al seu fill Manuel, i no té temps
de llegir. Això sí, un dels darrers llibres que
ha llegit, l’estiu passat, i que sempre recomana, és La cultura. Todo lo que hay que saber
(Punto de Lectura), de Dietrich Schwanitz,
un assaig que va a buscar les arrels de la civilització moderna en gairebé tots els camps
del coneixement.

Joan Herrera (ICV-EUiA)
Joan Herrera ha llegit durant la llarga campanya electoral del 25-N un llibre d’assaig
sobre els problemes de les esquerres i les seves opcions de futur. La izquierda necesaria
(RBA), escrit pel filòsof i escriptor Josep Ramoneda, exigeix a les forces d’esquerra que
reaccionin davant un món on cada cop
s’imposa més l’hegemonia de la dreta neoliberal. “Sobren els motius per llegir-lo. Estem
en un moment clau per construir una nova

Alfons López Tena (Solidaritat)
El candidat de Solidaritat, Alfons López Tena, està llegint durant aquesta campanya
Less than nothing. Hegel and the shadow of
dialectical materialism (Verso), del filòsof eslovè Slavoj Zizek. Segons el cap de llista de
SI, es tracta d’un llibre “suggestiu, brillant,
penetrant, alliberador, d’un mestre del pensament al límit i contraintuïtiu”.
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díem preveure que l’autor l’encertava tant a
l’hora de traçar el full de ruta del sobiranisme català.”

Albert Rivera (Ciutadans)
El candidat de Ciutadans, Albert Rivera, està
llegint el llibre d’Obama Audacia de la esperanza (Península). “Explica la vida d’una
persona que vol canviar les coses i que treballa per la unió dins del país i perquè no se separi els Estats Units en blocs”, explica el cap
de llista. Una filosofia, la de la unitat, que
Rivera comparteix plenament i que pretén
traslladar a la relació entre Catalunya i Espanya.

Dolors Montserrat (PP)
Artur Mas CiU
Lliures o morts (Columna), David
de Montserrat i Jaume Clotet

Alfons López Tena Solidaritat
Less than nothing (Verso),
Slavoj Zizek

David Fernández (CUP)
El cap de llista de la CUP, David Fernández,
està llegint dos llibres de reflexió, dura, potent, colpidora, sobre la mort i la memòria.
El primer que destaca és la relectura d’Un
home de paraula (La Magrana), d’Imma
Monsó, perquè està interessat en temes com
la mort, el dol o el record de què parla
aquesta ficció que el 2007 va guanyar el Premi Internacional Terenci Moix. Paral·lelament, a la tauleta de nit reposa l’assaig de
Giorgio Agamben Lo que queda de Auschwitz
(Pre-Textos): “Una reflexió molt potent sobre el que va representar l’Holocaust.” Fernàndez, de memòria, cita una frase d’Agamben: “Fins que no entenguem el que va passar als camps d’extermini no podrem descodificar el món dels nostres dies.”

Marta Rovira (ERC)
Pere Navarro PSC

Albert Rivera Ciutadans

Abans del 6 d’octubre (Quaderns
Crema), Amadeu Hurtado

Audacia de la esperanza
(Península), Barack Obama

Enric Millo (PP)
El cap de llista del PP per Girona, Enric Millo, confessa que no té temps per llegir en
campanya, ocupat, a més, com està a llegir i
rellegir documents interns com el mateix
programa electoral. Fa dies que no agafa un
llibre, tot i que diu que ja en té un de preparat sobre la taula, i pot arribar a sorprendre:
la novel·la històrica Victus (La Campana),
d’Albert Sánchez Piñol, que situa l’acció en
plena Guerra de Successió a Barcelona el
1714.

La numero dos d’ERC, Marta Rovira, està
rellegint per campanya El temps no espera
(Arcàdia), un recull de converses de Zygmunt Bauman amb Citlali Rovirosa-Madrazo. A Rovira li agrada aquest llibre per l’enfocament que fa de la crisi i de la socialdemocràcia. També considera que és fàcil de
llegir perquè és de tipus conversa i fa que el
puguis anar deixant i agafant.

Uriel Bertran (Solidaritat)

Joan Herrera ICV-EUiA
La izquierda necesaria (RBA),
Josep Ramoneda

David Fernández CUP
Un home de paraula (La Magrana),
Imma Monsó

Eva Piquer (ERC)
La periodista, mare i política des de fa poques setmanes ens comenta els tres llibres
que està llegint alhora: “¡La exclusiva! (Anagrama), d’Annalena McAfee , una sàtira del
periodisme en temps d’internet. Perquè els
periodistes del segle XXI ens hem de reinventar, però també hem de poder riure’ns de
nosaltres mateixos i dels vicis del nostre ofici. Up in the Old Hotel (Vintage Books), de
Joseph Mitchell. Un volum que aplega els
millors articles publicats per l’autor a la revista The New Yorker. Periodisme literari del
bo, sens dubte. I 2014, que parli el poble català (Mina), de Josep-Lluís Carod-Rovira. Perquè quan vaig llegir aquest llibre per primer
cop i em van encarregar de presentar-lo, ara
fa quatre anys i mig, ni jo ni ningú no po-

La històrica diputada Dolors Montserrat,
que repeteix a les llistes del PP en el número
7 per Barcelona, tampoc té gaire temps de
llegir llibres en campanya, tot i que assegura
que gaudeix a diari amb la lectura dels articles “de la màxima qualitat, i en tots els
camps, també de la cultura”, que surten als
principals diaris. “Quan estava més tranquil·la”, fa un parell de mesos, diu que en va
llegir un sobre la implantació de peatges a
les infraestructures, i en especial de l’eurovinyeta, amb motiu del seu rol llavors de presidenta de la comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament.

Oriol Junqueras ERC
Victus (La Campana),
Albert Sánchez Piñol

Alícia Sánchez-Camacho PP
La cultura. Todo lo que hay que
saber (PdL), Dietrich Schwanitz

El número dos de Solidaritat per Barcelona,
Uriel Bertran, està llegint Delenda Est Hispania (Viena), d’Albert Pont. Bertran explica
que fa pocs dies el Cercle Català de Negocis
li va obsequiar aquest llibre. “Ens serveix
molt per poder enumerar l’artilleria d’arguments que hi ha a favor de la independència”, assegura Bertran.

Dolors Camats (ICV-EUiA)
Dolors Camats, número 2 d’ICV-EUiA, té
aquests dies a la “capçalera del llit” el recull
de textos d’Antonio Gramsci Odio a los indiferentes (Ariel). “És bo recordar el compromís en aquests moments. En alguns aspectes
és poderosament actual”, assegura la dirigent ecosocialista sobre els textos del filòsof i
fundador del Partit Comunista italià. Camats destaca aquesta reflexió, extreta del llibre: “El que passa no passa tant perquè alguns vulguin sinó perquè la massa dels homes abdica de la seva voluntat, deixa de fer,
deixa de promulgar lleis que després només
la revolta haurà d’anul·lar.” Al costat de
Gramsci, Camats hi té tot just per començar
Mel i metzines (Columna), de Maria Barbal.
“Pedra de tartera és dels pocs llibres que he
rellegit, em va encantar”, afirma.

