
L’autor ofereix una refl exió profun-
da sobre la deriva política, social i 
cultural del País Valencià en el darrer 
segle i fi ns a l’actualitat. una refl e-
xió sobre el país no com a realitat 
aïllada, sinó en el context dels Països 
Catalans, de l’Estat espanyol i del 
món en general. una crida entusiasta 
–també– que posa en valor l’esforç 
d’una part de la societat que lluita 
per modernitzar-se, per dignifi car la 
cultura i la llengua pròpies, per fer-
se sentir enmig d’un context inter-
nacional amenaçat per la xenofòbia, 
la intransigència, el feixisme i una 
globalització unilateral.

Corrents de fons. 
Cultura, societat, política
Gustau Muñoz
Lletra Impresa

Gandia, 2019

Raül Romeva decideix posar sobre el 
paper els seus pensaments des de la 
presó i ho fa amb els valors de l’es-
perança i la llibertat al centre de tot. 
Sense pocions màgiques ni retrets, 
amb el cap ben alt i la mà estesa i 
amb pas decidit cap a la República. 
Es tracta d’un llibre sobre la captivitat 
dels presos polítics, amb refl exions i 
propostes, molts dubtes, però també 
algunes certeses. Amb raons i argu-
ments sobre la nostra democràcia, 
sobirania i independència; amb re-
cords per l’1 d’octubre, alguns silencis 
incomprensibles i el dolor compartit. 
Sense retrets, amb convicció. 

Esperança i llibertat
Raül Romeva
Ara Llibres

Barcelona, 2019
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Gemma Nierga reprodueix, en aquest 
llibre, una sèrie de converses amb 
Jordi Cuixart que van tenir lloc en un 
entorn hostil com és el d’una presó. 
Amb emoció sincera en alguns mo-
ments, amb rigor i sense renúncies a 
expressar les opinions personals, el 
diàleg aborda la trajectòria personal 
de Jordi Cuixart –els seus orígens 
familiars i la seva experiència profes-
sional–, la vida a les presons de Soto 
del Real i de Lledoners i la política, 
des del paper d’Òmnium en la societat 
catalana fi ns a la manifestació davant 
de la conselleria d’Economia per la 
que està sent jutjat acusat de rebel·lió.

Tres dies a la presó: 
Un diàleg sense murs
Jordi Cuixart, Gemma Nierga
Rosa dels Vents

Barcelona, 2019

L’autor, un mediador compromès 
amb la defensa de la comunitat 
migrada –i en particular l’africana– 
a Catalunya, aporta amb aquesta 
novel·la una visió d’un col·lectiu 
que queda marcat sovint per quatre 
tòpics mal entesos, o més aviat 
interessats. A través de l’odissea 
del protagonista, Samba, l’autor 
ens parla de la lluita per la supervi-
vència en un entorn hostil, les pors 
i les esperances, els somnis i els 
desenganys. una novel·la plena de 
vida, que ens farà mirar amb una 
altra perspectiva una bona part dels 
nostres conciutadans.

La ciutadania russa ha estat perdent 
drets i llibertats des de fa anys i, des 
de 2012, ha sofert una repressió polí-
tica oberta. Per reconstruir la Rússia 
actual, masha Gessen, escriptora i 
activista en defensa dels drets LGtBI+, 
se centra en les històries de les perso-
nes per a qui la fi  de la uRSS va ser un 
dels seus primers records: els russos 
nascuts a la dècada de 1980. una ge-
neració que ha passat tota la seva vida 
adulta a la Rússia de Vladimir Putin. El 
resultat és un retrat de la Rússia que 
els occidentals no arriben a veure, i 
que els russos no poden estudiar sen-
se patir-ne les conseqüències. p

La perla negra
Amadou Bocar Sam Daff 
Saldonar

Barcelona, 2019

El futuro es historia:
Rusia y el regreso del totalitarismo
Masha Gessen
turner

madrid, 2018
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