
«El puto cristal». Així s’expressava 
Montse Bassa des del faristol del Con-
grés dels Diputats per descriure els 
seus sentiments quan visita la seva 
germana Dolors a la presó de Puig de 
les Basses. Aquest llibre recull refl exi-
ons, converses, pensaments de dues 
germanes que afronten, cadascuna 
des de bandes diferents d’aquest vi-
dre, l’empresonament de l’exconselle-
ra de Treball, Afers Socials i Famílies 
per haver fet possible el referèndum 
de l’u d’octubre.

Carregades de raons
Dolors Bassa i Montse Bassa
Ara Llibres

Barcelona, 2020 

El Valle de los Caídos és un monu-
ment que encara avui fa apologia 
del règim franquista. Més de 40 
anys després de la mort del dictador 
segueix alçat. El treball que recull 
el llibre tracta de posar llum a la 
foscor que acompanya aquest mo-
nument, des del fi nançament fi ns a 
la congregació de monjos que vetlla 
el santuari feixista, passant per qui 
van ser els treballadors forçats que 
el van aixecar. Un llibre per recordar 
que les pedres tenen memòria. 

La dictadura de pedra
Queralt Solé i Sílvia Marimon
Ara Llibres

Barcelona, 2019
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Una de les virtuts d’Oriol Junqueras 
és que sempre fa pensar. Les seves 
conferències, les seves xerrades o 
els seus escrits ens porten sem-
pre a refl exionar i a inspirar-nos. 
En aquest nou llibre, escrit a partir 
de cartes, repassa tot de referents 
clàssics i moderns que l’han ajudat 
durant els més de dos anys que 
porta a la presó per haver defensat 
la democràcia. Junqueras, de nou, 
ens convida a refl exionar i a emocio-
nar-nos amb la paraula.  

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras
Ara Llibres

Barcelona, 2020

Contra les falsedats, rigor. Aquest llibre 
vol refutar tot una sèrie de mentides i 
falses històries que diversos col·lectius 
han fet circular a partir de mitges veri-
tats i tergiversacions de fets històrics. 
Des d’afi rmacions com ara que Catalu-
nya era un comtat del Regne d’Aragó, 
defensada per una nova onada d’his-
toriografi a nacionalista espanyola; fi ns 
a les tesis difoses per l’Institut Nova 
Història. Desmuntar aquests invents 
històrics des dels fets i les dades ens 
permet tenir una visió més completa i 
real de la nostra història. p

Amb l’empresonament de l’Oriol 
Junqueras, el lideratge d’Esquerra 
Republicana va recaure en Pere 
Aragonès, una fi gura nova a primera 
línia política però amb una llarga i 
sòlida trajectòria en el món de l’in-
dependentisme d’esquerres. Saber 
què pensa, apropar la vessant més 
humana i personal és el que tracta 
de dibuixar el retrat que sorgeix de 
les converses entre l’avui vicepresi-
dent del govern i la periodista Magda 
Gregori. 

Pere Aragonès, 
l’independentisme pragmàtic
Magda Gregori
Pòrtic Edicions, 2020 

Pseudohistòria contra Catalunya, 
de l’espanyolisme a la nova història
Vicent Baydal i Cristian Palomo 
(coord)
Editorial Eumo - Barcelona, 2020 
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