
Qui va ser Conseller de Justícia del 
govern Puigdemont-Junqueras, 
recentment condemnat per desobe-
diència en el judici de l’1-O, exposa 
una visió del camí recorregut i d’uns 
fets que marcaran la nostra histò-
ria. Carles mundó fa una diagnosi 
de l’estat de la qüestió i, així mateix, 
planteja les condicions necessàries 
per a un projecte polític sobiranista 
guanyador. En temps de desorien-
tació, aquest és un llibre que per-
met mirar el futur amb optimisme, 
donant valor a la part del camí que ja 
s’ha recorregut.

El referèndum inevitable. 
Del judici endavant
Carles Mundó
Pòrtic

Barcelona, 2019

El 6 d’octubre de 1934, en un gest ex-
trem contra la involució conservadora 
del règim republicà, el president Lluís 
Companys proclama l’Estat Català 
de la República Federal Espanyola. 
La conseqüència és una repressió 
desproporcionada, que vol liquidar 
l’autogovern i els avenços socials 
conquerits a Catalunya. A partir de 
literatura històrica i memorialística, 
però sobretot basant-se en el que va 
publicar la premsa de l’època, Pere 
Bosch dona veu als protagonistes 
d’aquells fets, en un relat apassionant 
que ens evoca també episodis d’un 
octubre molt més recent.

El primer procés contra Catalunya. 
Repressió i resistència després 
del 6 d’octubre de 1934
Pere Bosch i Cuenca
Eumo - Barcelona, 2019
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un llibre que explora què vol dir 
estimar, enamorar-se, desitjar i viure 
el sexe en una època en què els 
ordinadors, els mòbils i les tauletes 
infl ueixen com ens veiem a nosaltres 
mateixos i com interpretem la resta 
del món. Es tracta d’un manual per 
aprendre a estimar i a desitjar com 
vingui de gust, entenent tant els 
riscos com les oportunitats que ens 
ofereixen les tecnologies digitals. 
també d’adonar-nos que, sovint, allò 
que creiem nou té els seus orígens 
en maneres de relacionar-se ben 
antigues.

De la poma a la pantalla. Amor, 
sexe i desig a l’època digital
Marta Roqueta-Fernández
Pagès

Lleida, 2019

Joan Olòriz és un triple veterà: del 
món de l’ensenyament, del món 
sindical i del món de la política ins-
titucional. En aquest darrer aspecte, 
Olòriz ha format part, durant la legis-
latura 2016-19, del grup parlamen-
tari d’ERC al Congrés espanyol. un 
període en què Catalunya ha viscut 
un referèndum, la suspensió de 
l’autonomia i una onada de repressió 
insòlita des dels anys de la transició. 
Olòriz resumeix, en aquest llibre, 
aquests tres anys de vertigen viscuts 
al front de madrid.

Les notícies falses no són un fenomen 
nou: els governs, els partits polítics, 
els mitjans de comunicació i les grans 
corporacions sempre n’han fet ús 
interessat. No és sospitós, doncs, que 
per combatre-les es criminalitzin les 
noves tecnologies? Dirigit per Simona 
Levi, aquest volum col·lectiu planteja 
que el que es necessita per lluitar 
contra les notícies falses és més i 
millor democràcia, i menys tecnofòbia 
i criminalització de les llibertats; més 
rendició de comptes i verifi cació, i 
menys impunitat, paternalisme desin-
format i monopoli dels mitjans i dels 
recursos informatius. p

Del Congrès estant
Joan Olòriz Serra
Curbet

Girona, 2019

#FakeYou. Fake news i desinformació
Simona Levi (ed.)
Raig Verd

Barcelona, 2019
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