
L’exili català no és una novetat 
històrica. Al llarg dels segles milers 
de catalans i catalanes han hagut de 
buscar refugi en altres països arran 
de la persecució i repressió política 
duta a terme per l’Estat espanyol. 
L’objectiu d’aquest llibre és recopilar 
les experiències polítiques i per-
sonals de les persones que en les 
últimes dècades, des del tardofran-
quisme i la Transició fi ns als anys del 
procés i l’1 d’octubre, han sofert exili, 
per tal d’evitar que la memòria de la 
repressió quedi oblidada.

Ferides d’exili
Mònica Hernàndez i Roger Tugas
Lleida, 2021

Pagès Editors

Aquest llibre recupera la vida d’una 
dona excepcional, fent sortir a la 
llum la fi gura de Hilda Agostini: 
mestra, protestant i maçona que 
es compromet amb la lluita social i 
feminista i amb el republicanisme 
catalanista durant les primeres 
dècades del segle XX, tot participant 
en les transformacions socials, po-
lítiques i educatives de l’època. Una 
biografi a que permet conèixer i tenir 
una visió particular d’un temps on tot 
semblava possible.

Hilda Agostini. Les armes 
de la raó d’una mestra republicana, 
protestant i maçona
Cèlia Cañellas i Rosa Toran
Barcelona, 2021 - Edicions 62
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Aquest llibre, a partir de casos reals, 
mira de posar davant del mirall les 
conseqüències que té el patriarcat 
en la vida de les dones. Mitjançant un 
estil directe i clar s’aborden temes 
que confi guren la realitat social 
actual, com ara l’hipersexualització 
dels cossos femenins, la perversió 
del missatge, o el #metoo, així com 
d’altres àmbits com la intersecciona-
litat o l’autodefensa feminista. p 

 Quan cridem els nostres noms
Alba Alfageme
Barcelona, 2021

Univers Llibres

El fi lòsof i ex-eurodiputat Josep 
Maria Terricabras refl exiona sobre 
els grans temes del nostre temps: 
el model capitalista, la pobresa, 
la importància de les ideologies i 
la democràcia, o la necessitat de 
reforçar la consciència lingüística del 
nostre país. Un conjunt de refl exions 
des d’una visió crítica, però alhora, 
esperançada.

Pensar diferent. Poder, 
coneixement, llengua 
i una altra idea d’Europa
Josep-Maria Terricabras
Barcelona, 2021 - Comanegra

Com pot un partit independentista 
passar de la marginalitat a l’hege-
monia política? Aquest és el tema del 
llibre, a partir d’una exploració de la 
història de l’Scottish National Party. 
S’identifi quen els elements que han 
permès aquest partit afrontar el tri-
lema de l’independentisme democrà-
tic: governar bé; guanyar eleccions 
i avançar cap a la independència. 
Un repte difícil de resoldre, però 
que l’SNP ha aconseguit gestionar 
de forma reeixida, combinant un 
independentisme gradualista amb un 
programa socialdemòcrata i progres-
sista. 

Independència i progrés. 
El repte democràtic de l’SNP
Marc Sanjaume
Barcelona, 2021
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