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SANT JORDI - POLÍTICA
Puigdemont, el president @KRLS
Jordi Grau Ramió i Andreu Mas
Pòrtic Editorial
Qui és i d’on surt el nou president que ningú
s’esperava? En aquest llibre escrit per dos pe-

riodistes que el conei-
xen de fa temps assisti-
rem al recorregut vital
de Puigdemont –des
que un oncle seu li va
inocular el virus de la
política– a través de
nombroses anècdotes,
vivències significatives i
opinions de gent que el
coneix.

Perles catalanes
Salvador Avià, Jordi Avià i Joan-Marc Passada
Viena Edicions
Les Perles catalanes són la justa antítesi de les
Glòries catalanes, una galeria de personatges

nostrats de la pitjor es-
pècie: esclavistes, colo-
nitzadors, col·laboracio-
nistes, genocides... Pe-
rò això no és un exerci-
ci de masoquisme ni
tampoc cap guia inqui-
sitorial. És un intent de
mostrar amb normali-
tat una part del passat
que amagàvem.

De bon rotllo
Alexandra Cuadrat i Annabel Encontra
Apostroph
Trenta polítics lleidatans expliquen anècdotes
d’aquelles que mai surten als diaris, una mica

tafaneres, divertides,
tendres, xocants i, fins i
tot, estranyes, a De bon
rotllo, el primer llibre
editat per la nova edito-
rial lleidatana Apos-
troph edicions, d’Alco-
letge (Segrià). L’Alexan-
dra Cuadrat i l’Annabel
Encontra en són les
responsables.

L’amic president
Carles Porta
La Campana
Un retrat íntim i viu del Carles Puigdemont es-
crit pel seu vell amic Carles Porta. “Tu em dius

Xarli i jo a tu Pugi, més
fàcil que Puigdi. Veig a
la tele el Pugi que co-
nec des que les nostres
nòvies d’aleshores,
l’Elianne i la Roser, vi-
vien en un pis d’estu-
diants de Cerdanyola i
tu i jo érem els borinots
que les visitàvem els
caps de setmana.”

De pedra picada
Josep Maria Flores
Angle Editorial
Josep M. Flores, amic personal i company de
feina de Puigdemont a El Punt, articula un re-

trat proper i familiar,
polític, professional i in-
tel·lectual del presi-
dent, amb anècdotes i
detalls inèdits propor-
cionats per testimonis.
Però el llibre vol anar
més enllà i capbussar-
se en els fets menys
coneguts i més sorpre-
nents per al lector.

Cata...què?
Carles Puigdemont i Carles Ribera
La Campana
La visió que el món té de nosaltres està can-
viant. Així ho demostra el periodista Carles Ri-

bera per a aquesta no-
va edició que recull el
que s’ha dit de Catalu-
nya a tot el món des
del 1994 fins a aquest
mateix 2016. Ara som
notícia internacional.
Aquell “Cata... què?”
s’ha convertit sovint en
un “Ah! Els catalans de
la independència!”.

Ada, la rebel·lió democràtica
Joan Serra
Ara Llibres
Ada Colau és l’alcaldessa dels que no han ma-
nat mai, l’estendard del nou cicló polític d’es-

querra que va aconse-
guir un triomf electoral
contra tot pronòstic. El
seu lideratge, alimentat
en l’activisme de carrer,
simbolitza la revolta
democràtica. Joan Ser-
ra ha acompanyat Co-
lau en l’any més ex-
igent de la seva vida i
ho explica.

El cant de les primaveres lliures
Lluís Aragonès
Arola Editorial
La cançó protesta ha estat reconeguda com a
referent i companya de viatge dels moviments
socials. És difícil d’imaginar l’existència de

l’una sense les altres.
Les seves lletres, popu-
lars i de revolta poèti-
ca, sollevaven un poble,
una classe social, una
multitud que anhelava
aconseguir una socie-
tat més justa i més lliu-
re. El llibre inclou diver-
ses entrevistes, una de
les quals a Lluís Llach, i
un pròleg de Joan Reig.

L’home més
enllà del mite

Lluís Companys. Una vida pels cata-
lans. Una mort per Catalunya, de la
historiadora Montserrat Coberó,
ens descobreix l’autèntic Companys,
l’home que hi havia més enllà del
mite, a través d’un relat rigorós i ple
d’episodis de resistència, heroisme i
passió. Un itinerari vital il·lustrat
amb 150 fotografies.

Lluís Companys
Montserrat Coberó / Pagès Editors
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Em dic Carles
Josep Riera
Ara Llibres
Aproximació intensa a la personalitat del nou
president de la Generalitat i a tot allò que ha

marcat la seva trajectò-
ria vital: Amer, els anys
d’internat, el mestratge
de l’oncle, la biblioteca
del monestir de Poblet,
l’accident a vida o
mort, la vocació perio-
dística, l’emprenedoria,
la curiositat pel món
virtual, la passió per la
lectura i la música...

El llibre d’Autobús de Campanya
Diversos autors
Columna Edicions
Autobús de Campanya és un col·lectiu anònim
que des de la campanya electoral del 2012 ha
aconseguit fer-se un lloc destacat en el Twitter

de tots aquells que vo-
len estar informats del
que passa a la política i
societat civil catalanes.
Els que en formen part
han demostrat que sa-
ben tot el que s’ha de
saber del rerefons polí-
tic d’aquest país... per-
què ho viuen en prime-
ra línia. I ho expliquen
amb humor.




