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Durant la darrera dècada del segle xix van 
tenir lloc a Barcelona diversos atemptats 
greus que, la majoria de les vegades, van 

ser fruit de l’acció directa d’alguns sectors anar-
quistes. Els més importants van ser el de la Gran 
Via contra el general Martínez Campos (24 de se-
tembre de 1893), el del Gran Teatre del Liceu (7 
de novembre de 1893) i el del carrer dels Canvis 
Nous (7 de juny de 1896). Tots plegats van causar 
un total de trenta-tres morts i un gran nombre de 
ferits. En resposta a aquestes accions, les autoritats 
de l’època van desencadenar una repressió massiva 
i generalitzada contra tot el moviment anarquista 
de Catalunya que va conduir a l’empresonament de 
centenars de persones, a la pràctica sovintejada 
de la tortura i fi nalment a l’execució, no sols dels 
autors materials dels atemptats, sinó també d’un 
total d’onze homes innocents. Els procediments 
judicials emprats van caracteritzar-se sovint per 
l’arbitrarietat més absoluta i per la falta sistemàti-
ca de les garanties jurídiques més elementals.

Per primera vegada, aquest llibre estudia de 
forma exhaustiva, i amb l’aportació de nombro-
sos materials inèdits, els tres atemptats i les causes 
judicials que se’n van derivar, la més famosa de 
les quals va ser l’anomenat procés de Montjuïc, 
que va motivar una campanya internacional d’un 
ressò extraordinari. A més a més, treu a la llum el 
rastre de centenars d’empresonats fi ns ara desco-
neguts, molts més del que s’ha dit habitualment. 
Constitueix, en defi nitiva, la monografi a històrica 
profunda i rigorosa que encara mancava al voltant 
d’uns fets tràgics i d’una època convulsa que han 
de ser rescatats del desconeixement i de l’oblit.

Antoni Dalmau i Ribalta (Igualada, 1951) ha ocupat diver-
sos càrrecs institucionals i ha publicat una vintena de llibres, 
fonamentalment novel·les i assaigs. Ha guanyat els premis de 
la Crítica de Serra d’Or amb el llibre Pels camins de la història 
d’Igualada (1985), el primer premi Nèstor Luján de novel·la 
històrica amb Terra d’oblit. El vell camí dels càtars (1997, del 
qual s’han fet catorze edicions i ha estat traduït a diverses 
llengües) i el premi Fiter i Rossell de novel·la amb Primavera 
d’hivern (2005). Col·labora en diversos mitjans informatius 
i ha traduït nombrosos autors francesos i belgues. Presideix 
també la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona. 
En el terreny historiogràfi c s’ha ocupat àmpliament a la divul-
gació del catarisme medieval, al qual ha dedicat dues novel·les, 
dues obres d’història i una guia de viatges.  
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Aquest volum reuneix un conjunt d’assaigs, 
escrits en èpoques i en ocasions molt di-
verses, que pretenen ser una proposta de 

lectura històrica, no una juxtaposició mecànica i 
descriptiva o ideològica de monografi es sobre les 
grans fi gures, ni sobre els moviments estètics en 
lliça. En la introducció, l’autor estableix el caràc-
ter general de la proposta. I en els catorze assaigs o 
fragments que confi guren la seva artilleria, apro-
fundeix en els punts que considera més rellevants. 

Els catorze assaigs s’agrupen en dues parts: la 
primera, sobre l’aventura de la idea de «moderni-
tat», i la segona, sobre el bloqueig franquista i la 
voluntat de supervivència. S’afegeix a la primera 
un assaig sobre una ramifi cació literària que no 
s’ha tingut fi ns ara gaire en compte, la produïda en 
terres de l’Amèrica Llatina abans de l’arribada de 
l’exili republicà del trenta-nou i que, sens dubte, 
li va fer de suport. I, a la segona, unes refl exions 
generals fetes en els inicis de la democràcia que, en 
certa mesura, poden servir d’epíleg. 

Els assaigs o fragments, tot i ser responsables 
d’ells mateixos, es complementen els uns als altres 
i, si es llegeixen dins el marc fi xat a la introduc-
ció i s’estableixen entre ells les connexions opor-
tunes, poden donar una idea aproximada i en viu 
del que ha estat la literatura del darrer segle. En 
defi nitiva, una obra que ve a omplir buits, que 
ofereix una visió innovadora del que ha estat la 
literatura catalana del segle xx, des del modernis-
me del tombant de segle fi ns a la contracultura 
dels anys setanta, i que culmina amb una refl exió 
sobre el present i el futur de la cultura i la llengua 
catalanes.

Joaquim Molas (Barcelona, 1930) és historiador de la literatu-
ra i crític literari. Professor universitari i articulista en diverses 
revistes culturals, esdevingué des dels anys seixanta una fi gura 
cabdal en l’àmbit de la crítica i l’estudi de la literatura. Codirigí 
l’any 1979 el Diccionari de la literatura catalana, i dirigí dues 
col·leccions emblemàtiques d’Edicions 62, «Les millors obres 
de la literatura catalana» i «Les millors obres de la literatura uni-
versal», a més dels volums VII-XII de la Història de la literatura 
catalana iniciada per Martí de Riquer i continuada per Antoni 
Comas. Ha estat guardonat amb el Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes (1998), la Creu de Sant Jordi (1999), la Medalla 
d’Or de l’Ajuntament de Barcelona (2002) i la Medalla d’Or 
de la Generalitat de Catalunya (2003). El 2006, la Universitat de 
Lleida el va investir doctor honoris causa.
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Aquest llibre aplega els escrits que 
l’eminent historiador Jaume Vicens 
i Vives va publicar sobre aspectes 

relacionats amb Girona i les comarques gi-
ronines. Apareix amb motiu de comme-
morar-se el centenari del naixement del seu 
autor i el cinquantenari de la seva mort. 
Consti-tueix un testimoni de primer ordre 
de l’estima que Vicens va sentir sempre per 
la seva ciutat natal, per bé que, per motius 
familiars, se n’hagué d’allunyar quan només 
tenia catorze anys. La seva relació amb Giro-
na va estar estretament unida amb l’amistat 
fraterna que, des de la infància, va sostenir 
amb el també historiador gironí Santiago 
Sobrequés i Vidal. El llibre conté un im-
portant estudi erudit sobre la Girona de la 
darreria del segle xvii, ressenyes i pròlegs 
d’obres d’autors gironins o de temàtica giro-
nina, així com també articles que posen en 
relleu que Vicens mai no va oblidar la ciutat 
de Girona, on va anar sovint per lleure, per 
impartir-hi conferències i per mantenir-hi 
contactes amb gent crítica amb el règim del 
general Franco. Aquest llibre és un home-
natge a la seva memòria i una obra que els 
gironins i aquells que estimen Vicens i la 
seva impressionant tasca erudita i cívica no 
poden deixar de llegir.

JAUME VICENS I VIVES (Girona, 1910 - Lió, 1960) va ser ca-
tedràtic d’Història Universal de les Edats Moderna i Contem-
porània de la Universitat de Barcelona (1948) i membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans (1958). Ha estat considerat el més 
eminent renovador de la ciència històrica peninsular del segle 
xx, en la qual introduí la importància dels factors econòmics i 
socials. Juntament amb Sobrequés i Vidal va ser el renovador 
dels manuals d’història de batxillerat. La solidesa de la seva obra 
científi ca ha resistit el pas dels anys i, en molts aspectes, con-
tinua essent avui un punt de referència obligat. La seva mort 
prematura va trasbalsar el món acadèmic i cívic de Catalunya, 
que tenia els ulls posats en la seva persona amb vista a liderar el 
canvi polític quan les circumstàncies ho fessin possible.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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Els llibres dedicats a la Guerra Civil 
solen centrar-se en aquells temes que 
són comuns a qualsevol guerra: estra-

tègies militars, contingent, batalles, evolució 
del confl icte, bombardejos i exili. Al llarg dels 
anys s’ha passat de puntetes sobre temes que 
estan entrelligats amb la guerra. Per exemple, 
les txeques i els camps de treball. De tot això ja 
en va parlar l’autor en un altre llibre d’aquesta 
col·lecció, Les presons de la República.

Ara fa un pas més enllà per aprofundir 
en un tema encara inèdit. Gràcies a un antic 
membre de les Patrulles de Control, l’autor va 
aconseguir la llista de les persones que perta-
nyien a la maçoneria catalana el 18 de juliol de 
1936. Fins ara no s’havia estudiat la implicació 
d’aquesta organització secreta en la Guerra Ci-
vil. Els que apareixen en la llista maçònica es 
consideraven intocables. Dit d’una altra mane-
ra, els que hi eren inscrits es van salvar de la re-
pressió i no van ser condemnats ni perseguits.

En el llibre, l’autor explica l’evolució de la 
maçoneria a Espanya i Catalunya. Se centra en 
les lògies que hi havia a tot el Principat i des-
grana els personatges rellevants que apareixen 
en la llista. El llibre inclou, per primera vega-
da, el noms de les 1.824 persones que forma-
ven part de la maçoneria catalana en esclatar 
la insurrecció franquista. Ens trobem, doncs, 
davant d’un llibre indispensable per conèixer 
un episodi fi ns ara fosc i secret de la Guerra 
Civil espanyola. 

Cèsar Alcalà (Barcelona, 1965). Escriptor i historiador. Col·labora 
habitualment en diversos mitjans de comunicació. Ha participat en 
la redacció del Diccionario biográfi co español de la Real Academia 
de la Historia. Especialista en les guerres carlines, ha escrit diversos 
llibres i ha impartit conferències sobre aquest tema. Va participar 
en el documental de Carles Balagué De Madrid a la Luna i és autor 
de nombrosos llibres i estudis sobre la Guerra Civil. Entre les seves 
obres destaquen Represión en la retaguardia. Cataluña 1936-1939; 
Mauricio de Sivatte. Una biografía política (1901-1980); Tradiciona-
lismo y espiritualidad en Antonio Gaudí; La Tercera Guerra Carlista; 
Checas de Barcelona; Checas de Valencia; Secretos y mentiras de los 
Franco; El nens de l’exili i Les presons de la República. Les txeques a 
Catalunya, publicat en aquesta mateixa col·lecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: La llista maçònica. Indultats pels anarquistes durant la Guerra Civil. 
Autor: Cèsar Alcalà. Col·lecció: Base Històrica. Número: 62. 
Pàgines: 184. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-45-0. 
Preu: 15 euros

9 788492 437450

ISBN: 978-84-92437-45-0

LA LLISTA MAÇÒNICA
INDULTATS PELS ANARQUISTES DURANT LA GUERRA CIVIL

Cèsar Alcalà
NOVETAT ABRIL 2010

N
OVETAT



Aquest segon volum dels Estudis 
d’història de Catalunya aplega tre-
balls que l’autor ha publicat en 

llocs diversos i difícils de localitzar, amb 
l’objectiu que puguin arribar a un grup 
més ampli de lectors interessats pel passat 
català.

Si el primer volum estava dedicat a 
l’edat mitjana, a l’edat moderna i al pac-
tisme polític des del segle xii fi ns a la seva 
destrucció el 1714, el present volum reuneix 
aspectes relacionats amb la història recent 
de Catalunya, que expliquen esdeveniments 
que l’autor analitza en la seva doble condició 
d’historiador i de protagonista de primera 
fi la de la Transició; primer, com a parlamen-
tari de la legislatura constitucional i, després, 
com a membre de la Comissió dels Vint que 
va redactar l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya del 1979.

Aquest segon volum de l’obra del 
professor Sobrequés incorpora, a més a 
més, en el capítol xiii, l’edició d’una vin-
tena de cartes inèdites dels anys cinquan-
ta de la correspondència entre Santiago 
Sobrequés i Vidal i Jaume Vicens i Vi-
ves, trobades amb posterioritat a l’edició 
de l’epistolari entre ambdós historiadors 
catalans.

JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ (Girona, 1943) és catedràtic d’història 
de Catalunya a la UAB i president de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics Ha estat director del Museu d’Història de Catalunya 
(2000-2008), senador (1977-1982) i diputat al Parlament de Ca-
talunya (1988-1995). Va ser membre de la Comissió dels Vint que 
va redactar l’Estatut d’Autonomia del 1979. Ha dirigit la Història 
de Barcelona (1991-1997) i ha publicat: La guerra civil catalana del 
segle XV (en col·laboració amb Santiago Sobrequés i Vidal); L’Onze 
de setembre i Catalunya (1976); Catalunya i l’Estatut d’Autonomia 
(1976); El pactisme a Catalunya (1982); Antoni Rovira i Virgili. His-
tòria i pensament polític (2002); La fi  del silenci (2002); 1941. Un 
opositor català durant el franquisme (2005) i és coautor, amb Mercè 
Morales, de Manual d’autonomia (2003) i La Generalitat a l’exili 
(2008), i, amb Ramon Sarobe, d’Hug Roger III. Epistolari de guerra 
del darrer comte de Pallars, 1451-1500 (2008). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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LA NACIONALITZACIÓ
DE CATALUNYA
ANTONI ROVIRA I VIRGILI

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: La nacionalització de Catalunya.
Autor: Antoni Rovira i Virgili. Col·lecció: Base Històrica. Número: 60. 
Pàgines: 120. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-32-0.
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Antoni Rovira i Virgili (Tarragona, 1882 - Perpinyà, 1949) . Polític,
historiador i periodista. Destacat representant del catalanisme
d’esquerra, va fundar el 1922 Acció Catalana i, posteriorment, el
1930, Acció Republicana de Catalunya. Un any després, el 1931,
s’incorporà a Esquerra Republicana de Catalunya. Fou vicepresident
del Parlament català durant la Guerra Civil i conseller de la Genera-
litat en l’exili. El 1946 es va instal·lar a Perpinyà, on    va escriure diver-
sos llibres que van aparèixer amb caràcter pòstum. Com a periodis-
ta i redactor en diverses publicacions, es va especialitzar en política
estrangera i en història nacional catalana. Va col·laborar en El Poble
Català, L’Esquella de la Torratxa, La Nació, La Veu de Catalunya, La Publi-
citat, La Humanitat i Meridià, i va fundar i va dirigir, el 1924, durant
la dictadura de Primo de Rivera, la Revista de Catalunya. Va escriure
extensament sobre el fet nacional català.

Antoni Rovira i Virgili és un
dels historiadors, pensadors i
polítics més rellevants del

panorama intel·lectual català del segle
xx. Aquest lúcid assaig, escrit en un
moment de consolidació del movi-
ment catalanista, és una nítida radio-
grafia de les mancances nacionals de
Catalunya. S’hi marquen els objectius
que el país havia d’assolir per sobre-
viure com a col·lectivitat i per aconse-
guir un major grau d’identitat i de
consciència nacionals. Pel seu autor,
Catalunya era un poble que calia
nacionalitzar. Aquesta petita gran
obra de Rovira conté el germen del
que serà el seu pensament polític i el
seu projecte de futur de Catalunya
com a nació. L’estudi del professor
Xavier Ferré, especialista en l’obra de
Rovira i Virgili, ajuda a situar La nacio-
nalització de Catalunya en el marc histò-
ric en què va ser concebuda.
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(NOU) RESUM D’HISTÒRIA 
DEL CATALANISME

JOSEP TERMES

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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Josep Termes i Ardèvol (Barcelona, 1936) és professor emèrit de la Uni-
versitat de Barcelona. Especialista en història del moviment obrer i
investigador dels corrents populars del nacionalisme català, ha publi-
cat, d’aquesta temàtica en els darrers anys La immigració a Catalunya
i altres estudis d’història del nacionalisme català (1984), Les arrels popu-
lars del catalanisme (1999), Història del catalanisme fins al 1923 (2001),
Patriotes i resistents. Història del primer catalanisme (2003, juntament
amb Agustí Colomines) i La catalanitat obrera. La República Catalana,
l’Estatut de 1932 i el Moviment Obrer (2007). L’any 2006 va ser guar-
donat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Aquesta obra, escrita per un dels
més rellevants especialistes en
la història contemporània de

Catalunya, és una síntesi lúcida i inno-
vadora del moviment catalanista des
dels orígens fins als difícils anys de la
dictadura franquista. L’autor presenta el
catalanisme com un moviment de
defensa de la identitat i de lluita per
aconseguir un autogovern per a Catalu-
nya, lluny del centralisme i de
l’uniformisme. Al llarg d’aquest llibre hi
desfilen els grans moments d’aquesta
llarga lluita de supervivència de Catalu-
nya com a nació i dels seus signes
d’identitat. Es tracta d’una obra impres-
cindible per entendre el moviment de la
Renaixença, els congressos catalanistes,
les Bases de Manresa, la formació dels
diversos partits catalanistes de dretes i
esquerres, la Mancomunitat de Catalu-
nya, l’Estatut d’Autonomia durant la
Segona República i els diversos corrents
d’un moviment que va ser plural i que va
arrelar en les classes populars de
Catalunya. 
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NO TINDRÀS COLLONS DE FER-HO
—  1 0 0  %  G UA   R D I O L A —

JORDI PONS

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: No tindràs collons de fer-ho. 100 % Guardiola.
Autor: Jordi Pons i Salas. Col·lecció: Base Històrica. Número: 58. 
Pàgines: 280. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-33-7.
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9 788492 4372529 788492 437337

JORDI PONS I SALAS és llicenciat en Ciències de la Informació per la
UAB. Va començar en el món de la comunicació a  Ràdio Florida, i
posteriorment, va treballar a Ràdio L’Hospitalet. Durant nou anys
va ser locutor a Ràdio Nacional, R-1 i R-4, fent transmissions de bàs-
quet, futbol i tennis. Ha estat col·laborador de Mundo Deportivo i de
la revista Gigantes del Básquet, i també, de manera esporàdica, d’El País
i l’Avui. Treballa a COMRàdio des de la seva fundació. Ha estat cap
d’Esports, ha presentat programes com Esports Migdia, Esports Vespre,
Tres punts i Esportivament parlant. Tot plegat alternat amb les trans-
missions de molts partits de bàsquet i tots els de futbol del FC Bar-
celona durant les últimes quinze temporades. A més, ha pres part en
tertúlies a TVE Catalunya, Barça TV i actualment participa en el pro-
grama La Porteria de BTV.

Un altre llibre sobre Josep Guardio-
la...? Sí, però un llibre diferent. No
és el periodista qui parla, ni el

mateix Pep que es mira al mirall i mostra
el que veu de si mateix.

No. Ara són els altres els que opinen,
els que el veuen des de fora i per això en
tenen una visió més real, sense filtres. La
família, els pares i els germans, els com-
panys i els professors de l’escola, amics i
enemics esportius, des de Guillermo
Amor i Andoni Zubizarreta fins a Fernan-
do Hierro, el gran rival al Madrid. Els
entrenadors, de vegades d’idees contrapo-
sades, de Johan Cruyff a Louis van Gaal
i Fabio Capello, directius, representants i
fins i tot l’actual president del FC Barce-
lona, Joan Laporta. Un Laporta que, quan
li va proposar al Pep que substituís Rij-
kaard al capdavant del primer equip, va
rebre aquesta contundent resposta: «No
tindràs collons de fer-ho». Literalment. Clar
i català.

El lector, al llarg d’aquestes pàgines,
descobrirà alguns secrets de la vida de Pep
Guardiola i, sobretot, aprendrà a conèixer-
lo a través de les múltiples visions de per-
sones que han estat importants en la seva
vida. Totes aquestes visions diverses
encaixaran al final del llibre per formar un
puzle que mostrarà un retrat nítid, únic i
fins ara inèdit: l’autèntic Pep Guardiola.
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FRONT D’ALLIBERAMENT CATALÀ
SABOTATGES PER LA INDEPENDÈNCIA

BLAI MANTÉ

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Front d’Alliberament Català. Sabotatges per la independència.
Autor: Blai Manté. Col·lecció: Base Històrica. Número: 57. 
Pàgines: 304. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-27-6.
Preu: 18 euros.

9 788492 437276

BLAI MANTÉ MAJÓ (Mataró, 1972)  ha estudiat Periodisme i
Història Moderna, ha treballat per a la premsa escrita i ha fet
de guionista per a un programa infantil i un de música. També
ha col·laborat a Clap FM, al fanzine La Col i ha escrit el llibre
Les malalties invisibles (Col·lectiu Ronda) . 

La nit del 19 de maig de 1972 un grup
de joves a la punta oest de la Diago-
nal de Barcelona distreu una parella

de vigilants. En aquells moments, explota
una bomba sota les columnes del monu-
ment A los caídos. El soroll travessa tota
la ciutat. L’endemà, els feixistes hi posen
flors mentre exigeixen detencions i mà
dura. La bomba, la pedra esmicolada, és
l’expressió d’un poble envaït, executat,
silenciat. Un poble que expressa de mane-
ra contundent el fàstic, la ràbia i els anhels.

Aquesta obra ens explica la trepidant
història del Front d’Alliberament Català.
En el seu si, un grup de joves s’aboca a la
lluita clandestina sense esperar res de
concret: desitjant només la llibertat. Un
grup que serà perseguit, jutjat i dispersat.
Que patirà la tortura, la presó, la traïció i
l’exili. Un grup, una veu, que cridarà a tra-
vés d’atemptats contra símbols feixistes la
seva convicció en una Catalunya lliure i
igualitària. Que pensarà en el Macià que
intentà alliberar Catalunya i en el Com-
panys que la voldrà sobirana; i somiarà en
la independència, com tants altres abans i
després. Aquesta és la seva crònica. Sí, no
hi ha dubte que la història pot ser vibrant.

Aquest llibre dóna veu a una lluita
tants cops silenciada. Deixeu-vos submer-
gir en la clandestinitat de la mà dels
mateixos que la van patir. La lluita arma-
da a Catalunya existí. El FAC n’és el millor
testimoni.
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ABECEDARI TÀPIES
XAVIER BARRAL I ALTET

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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XAVIER BARRAL I ALTET, catedràtic d’Història de l’Art, és membre de
l’Institut d’Estudis Catalans, de la Real Academia de la Historia i de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Exdi-
rector del MNAC, ha dirigit Art de Catalunya - Ars Cataloniae, una His-
tòria de l’art català en 16 volums, i l’obra col·lectiva Historia del arte de
España. Ha estat comissari de grans exposicions internacionals, és crí-
tic d’art al diari Avui, ha editat els escrits de Josep Puig i Cadafalch i
ha publicat, entre d’altres, L’art i la política de l’art, Retallar el blau. Assaig
sobre l’art català del segle XX, un llarg diàleg amb Albert Ràfols Casama-
da i els punts de vista crítics L’art de la victòria. Belles arts i franquisme
a Catalunya i Les indigestions de Dalí . Com a medievalista, Xavier Bar-
ral ha reflexionat sempre sobre el passat en funció de l’evolució artís-
tica més actual, com ara en L’art romànic català a debat. 

Aquest llibre pretén donar a conèi-
xer l’obra i la personalitat del més
gran i internacional dels artistes

catalans vius, Antoni Tàpies (Barcelona,
1923) , d’una manera original, seriosa,
entenedora i culta. Ordenar Tàpies per
entendre’l millor a través d’algunes de les
idees clau de la seva obra, d’alguns
moments de la seva vida i d’altres aspec-
tes de l’art, la cultura i la història de Cata-
lunya. Tàpies ha travessat el segle XX i
continua sent un referent creatiu als ini-
cis del segle XXI. 

De vegades, la seva obra causa per-
plexitat en molts espectadors. Cal expli-
car-la. Un abecedari permet d’ordenar el
coneixement i disposar-lo per ordre alfa-
bètic. L’autor ens en proposa una visió
personal, una tria subjectiva molt docu-
mentada. 

El lector trobarà en el llibre un dià-
leg permanent amb l’artista, l’explicació
de les obres d’art i una defensa apassio-
nada de la seva creació. Tàpies ens ha
ensenyat a mirar els objectes de cada dia,
els murs i les tanques, però també els
arbres i la terra, els llibres, l’escriptura i
les arts d’altres continents. Com els grans
artistes orientals de tots els temps, als
quals tant admira, Antoni Tàpies ha
dedicat la seva existència a parlar-nos
amb la mà.  

NOVETAT

NOVETAT
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EL POUM
EN LA REVOLUCIÓ ESPANYOLA

REINER TOSSTORFF

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: El POUM en la revolució espanyola.
Autor: Reiner Tosstorff. Col·lecció: Base Històrica. Número: 55. 
Pàgines: 352. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-29-0.
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REINER TOSSTORFF (Berlín, 1951)  és professor d’història contempo-
rània de la Universitat Johannes Gutenberg de Mainz (Alemanya)  i
ha estat professor de la Universitat de Cardiff (Gran Bretanya) . Es
va doctorar amb una tesi sobre el POUM, publicada en alemany el
1987 amb el títol Die POUM im spanischen Bürgerkrieg. És autor
d’articles i llibres sobre els moviments socials a Espanya i el movi-
ment obrer internacional. Entre les obres més recents, Profintern. Die
Rote Gewerkschaftsinternationale 1920-1937 (2004) , dedicada a la
Internacional Sindical Roja. El mateix any va publicar un altre llibre
sobre el seu equivalent socialdemòcrata, la Federació Sindical Inter-
nacional. L’any 2006 es va editar la versió original en alemany del pre-
sent llibre, actualitzat per a l’edició catalana amb les seves darreres
investigacions. Actualment, treballa en una història sobre l’Organit-
zació Internacional del Treball en l’època de la Societat de Nacions.

La sublevació dels militars franquistes el
juliol de 1936 va fracassar inicialment
a gran part del país i va desfermar com

a contrapartida una àmplia onada revolucionà-
ria. Es van formar milícies populars i es
col·lectivitzaren les indústries i les grans propie-
tats. Tot això succeïa en un marc de durs
enfrontaments entre les esquerres a la rere-
guarda, fins al punt que la Unió Soviètica i el
Partit Comunista Espanyol posaren el Partit
Obrer d’Unificació Marxista (POUM) sota el
punt de mira. 

El POUM havia estat fundat per comu-
nistes dissidents que havien estat expulsats per
«desviacionistes». El juny del 1937, després
dels Fets de Maig, els serveis secrets soviètics
van decidir enfrontar-s’hi directament i en van
fer empresonar la direcció. El seu secretari,
Andreu Nin, ja havia estat assassinat. La con-
seqüència de tot això va ser l’afebliment del
front antifeixista. 

Aquest llibre explica el destí tràgic del
POUM amb el rerefons del procés revolucio-
nari, des de les seves propostes per a la lluita
contra els insurrectes, l’acció conjunta amb els
anarquistes i els fets que conduïren a la seva
prohibició. 

L’autor, un dels millors especialistes en el
POUM i els moviments obrers, ofereix la
millor síntesi per entendre aquells anys con-
vulsos de la guerra a la rereguarda republica-
na.

NOVETAT NOVEMBRE 2009
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REPÚBLICA, GUERRA I REVOLUCIÓ
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (1931-1939)

FERRAN AISA I PÀMPOLS

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: República, guerra i revolució. L’Ajuntament de Barcelona (1931-1939).
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FERRAN AISA I PÀMPOLS és un destacat estudiós de la història de Bar-
celona. Entre les seves obres més importants figuren Una història de
Barcelona, Ateneu Enciclopèdic Popular, 1902-1999 (Virus, 2000) , Premi
Ciutat de Barcelona d’Història 2000; El laberint roig, Víctor Colomer i
Joaquim Maurín, mestres i revolucionaris (Pagès, 2005) ; La cultura anar-
quista a Catalunya (Edicions de 1984, 2006) ; La Internacional, el naixe-
ment de la cultura obrera (Editorial Base, 2007) ; La contrarevolució, els Fets
de Maig de 1937 (Edicions de 1984, 2007) ; Les avantguardes, surrealis-
me i revolució (Editorial Base, 2008)  i Mestres, renovació i avantguarda
pedagògica a Catalunya (Edicions de 1984, 2007) . És coautor amb Mei
Vidal de Joan Salvat-Papasseit, l’home entusiasta (Virus, 2002) ; Camins
utòpics, Barcelona, 1868-1888 (Edicions de 1984, 2004)  i El Raval, un
espai al marge (Editorial Base, 2006) . També ha publicat tres poema-
ris: Rambla del Raval (Emboscall, 2003) , Calidoscopi (Emboscall, 2005)
i Terra de pas (Fonoll, 2008) .

Ferran Aisa presenta en aquest llibre una
crònica trepidant que s’inicia amb la
proclamació de la República el 1931 i se

centra en els tres anys de guerra a Barcelona,
a través de l’Ajuntament de la ciutat i de les
organitzacions que defensen l’esperit antifei-
xista de la República. La victòria de les forces
populars sobre l’Exèrcit rebel fa que la revo-
lució esdevingui una realitat amb la col·lec-
tivització de les fàbriques, dels serveis públics
i dels espectacles. 

A partir d’octubre del 1936 els ajuntaments
es reorganitzen seguint el model del Govern de
la Generalitat: hi entren a formar part els sindi-
cats i els partits polítics d’esquerres. La unitat
municipal no es trencarà en tota la guerra,
exceptuant la il·legalització del POUM per llei,
que va afavorir l’enfortiment del Govern de la
ciutat. El llibre aborda la relació de
l’Ajuntament amb la Generalitat de Catalunya
i amb el Govern de la República. També recull
aspectes de la vida cultural, artística i quotidia-
na. La Guerra Civil va portar a Barcelona per-
sonatges com Ernest Hemingway, John Dos
Passos, Nicolás Guillén, Errol Flynn, Indira
Gandhi i John F. Kennedy.

Aquest llibre permet conèixer aspectes
inèdits de l’organització municipal: el proveï-
ment de la ciutat, la construcció de refugis anti-
aeris, les juntes de defensa passiva, els comitès
revolucionaris de barriada i de Sanitat, el finan-
çament, l’aixopluc als refugiats, l’ajuda de la
rereguarda als infants, la solidaritat amb Madrid
i Euskadi, el salvament del patrimoni, la recupe-
ració dels arxius, etc. L’assaig d’Aisa no s’oblida
tampoc dels horribles bombardeigs ni de la
tasca que van desenvolupar des dels seus càrrecs
els alcaldes Pi i Sunyer i Salvadó i els seus con-
sellers-regidors. Una obra completa.

ISBN: 978-84-92437-25-2
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LLUÍS COMPANYS
UN HOME DE GOVERN

ARNAU GONZÀLEZ I VILALTA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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ARNAU GONZÀLEZ I VILALTA (Barcelona, 1980). Doctor en Història
i professor del De par ta ment d’Història Moderna i Contemporània de
la UAB. Ha centrat les seves principals investigacions en diferents
aspectes del na cio nalisme català del període 1931-1945. Així, al marge
d’articles i participacions en con gres sos, ha publicat, entre d’altres, els
llibres següents: La nació imaginada. Els fonaments dels Països Cata-
lans (1931-1939), Els diputats de Catalunya a les Corts Constituents
(1931-1933) i La irrupció de la dona en el ca ta la nis me (1931-1936),
tots tres el 2006; La creació del mite Companys. El 6 d’octubre i la defen-
sa de Companys per Ossorio y Gallardo (Editorial Base, 2007); Un
catalanófilo de Madrid. Epis tolario catalán de Ángel Ossorio y Ga llar -
do el 2008 i, en darrer lloc, el 2009, Els di pu tats catalans a les Corts
republicanes (1933-1939) i Cataluña bajo vigilancia. El Consulado ita -
lia no y el Fascio de Barcelona (1930-1943).

Lluís Companys, el president de la
Generalitat que va esdevenir un mite
amb la seva tràgica mort, no és una

figura fàcil d’enfocar per a un historiador. El
present llibre d’Arnau Gonzàlez analitza,
amb rigor, però també de manera clara i amb
esperit de divulgació, la trajectòria política
de Companys, centrant-se en l’etapa re -
publicana, és a dir, entre 1931 i 1940. I ho
fa a l’inversa, situant el seu afusellament com
a origen d’una visió totalment distorsionada
del polític català. 

A partir d’aquesta distorsió s’analitzen
els seus passos anteriors i es reconstrueix la
seva actuació política des del 14 d’abril de
1931. Una trajectòria que el portarà a desen-
volupar infinitat de càrrecs en els quals sem-
pre el seu rol serà l’actuació política enèrgi-
ca i emotiva, de vegades enfrontada amb la
gestió ins ti tu cional pura i dura. 

Un llibre a l’abast del gran públic inte-
ressat per la història del nostre país, narrat de
manera amena i planera, alhora que una visió
de Companys que aportarà noves dades a
estudiosos i historiadors. L’apassionant vida
d’un polític odiat i admirat, insultat i exaltat,
mobilitzador de masses i jugador arriscat.
Una figura que només aconseguirà el con-
sens social i polític en la seva mort a mans del
dictador. 

NOVETAT NOVEMBRE 2009

NOVETAT

ISBN: 978-84-92437-26-9



H I S T Ò R I A DE

CATALUNYA
JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ

PVP
14 euros

3a EDICIÓ

GENER 2010

NOVES EDICIONS

DISPONIBLES 

EN IT
ALIÀ I J

APONÈS

ISBN: 978-84-85031-84-9

Versió en català

ISBN: 978-84-85031-85-6

Títol: Història de Catalunya. Autor: Jaume Sobrequés i Callicó. Col·lecció: Base Histò-
rica. Número: 29. Pàgines: 168. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-85031-84-9
Preu: 14 euros. 

— EL MILLOR LLIBRE PER CONÈIXER DE MANERA RÀPIDA I RIGOROSA LA HISTÒRIA DE CATALUNYA DES

DELS TEMPS MÉS REMOTS FINS AVUI.
— OBRA PENSADA TANT PER AL LECTOR CATALÀ COM PER A AQUELLS QUE VISITEN CATALUNYA.
— ARA DISPONIBLE EN 7 IDIOMES: CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY, JAPONÈS I ITALIÀ.
— UNA OBRA ESCRITA PER UN DELS MÉS CONEGUTS HISTORIADORS CATALANS DELS NOSTRES DIES.
— TERCERA EDICIÓ EN CATALÀ.

9 788492 437436

9 788492 437443

ISBN: 978-84-92437-43-6

ISBN: 978-84-92437-44-3



LA CIUTADELLA
SÍMBOL D’OPRESSIÓ NACIONAL

MANUEL PÉREZ NESPEREIRA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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MANUEL PÉREZ NESPEREIRA (Barcelona, 1961) és doctor en his-
tòria contemporània de Catalunya. Ha col·laborat en l’elaboració
de diverses obres col·lectives, entre les quals destaquen Els
intel·lectuals i el poder a Catalunya (1812-1975) i L’Ateneu i Barce-
lona, un segle i mig d’acció cultural. Entre la seva obra individual
sobresurten La privatització de la follia (2003), La secessió catalana
(2007) i Enric Prat de la R iba (2008), a més d’articles sobre histò-
ria cultural i nacionalisme en diverses revistes especialitzades en
història i pensament. L’any 2006 va obtenir el premi Projecte Prat
de la Riba i L a Nacionalitat Catalana, i el 2008 ha estat guardo-
nat amb el Premi d’A rticles Periodístics Prat de la Riba. És mem-
bre actiu del Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels
Intel·lectuals, que habitualment es reuneix a l’A teneu Barcelonès.

L ’endemà de la desfeta de 1714,
Catalunya va ser assimilada a
Castella com a resultat d’una

guerra perduda i després d’una repressió
duríssima que va comportar la pèrdua de
les institucions de govern, de les Consti-
tucions de Catalunya i, a poc a poc, dels
signes d’identitat nacional. 

La construcció d’una fortalesa mili-
tar —la Ciutadella— va esdevenir un
instrument per garantir la submissió de
la capital, alhora que un símbol d’aquest
intent de posar fi a la personalitat nacio-
nal de Catalunya. L’enderroc de la Ciu-
tadella, a partir del període de revolu-
cions iniciades el 1835, es va convertir en
l’objectiu dels moviments de resistència a
l’uniformisme i a l’opressió borbònica. 

Aquest llibre constitueix una cròni-
ca fidel del que va ser i va representar la
Ciutadella durant més de cent cinquan-
ta anys, els que s’emmarquen entre dues
dates simbòliques de signe oposat: 1714,
any de la colossal desfesta nacional, i
1868, quan la revolució antiborbònica
obria les portes a una esperança col·lectiva
que no es va fer realitat.

ISBN: 978-84-92437-23-8
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LES PRESONS DE LA REPÚBLICA
LES TXEQUES A CATALUNYA

CÈSAR ALCALÀ

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Les presons de la República. Les txeques a Catalunya.
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Pàgines: 416. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-13-9.
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CÈSA R A LCAL À (Barcelona, 1965). E scriptor i historiador.
Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació. Ha
participat en la redacció del Diccionario biográfico español de la Real
A cademia de la Historia. Especialista en les guerres carlines, ha
escrit diversos llibres i ha impartit conferències sobre aquest tema.
Va participar en el documental de Carles Balagué De Madrid a la
Luna i és autor de nombrosos llibres i estudis sobre la Guerra Civil.
Entre les seves obres destaquen Represión en la retaguardia. Cata-
luña 1936-1939; Mauricio de Sivatte. Una biografía política (1901-
1980); Tradicionalismo y espiritualidad en Antonio Gaudí; La Terce-
ra Guerra Carlista; Checas de Barcelona; Checas de Valencia; Secretos
y mentiras de los Franco, i El nens de l ’exili, el seu escrit més recent
fins a la publicació del present llibre.

A quest llibre ens apropa a la crua realitat del
que van ser les txeques, un tema tabú per a
aquells que no han volgut recordar què va

succeir a la Catalunya republicana durant la Guerra
Civil. Prenent com a model les que ja existien a
l’URSS, les txeques es van traslladar a Catalunya per
revenjar-se de les persones que no es consideraven
addictes a la República.

Entre el 1936 i el 1939, alguns sectors de
dretes i catòlics, sobretot, però també dissidents
polítics, van patir a la ciutat de Barcelona i en
nombroses localitats de Catalunya una ferotge
persecució que, de manera silenciosa, metòdica i
selectiva, tenia en les txeques un eficaç sistema de
detenció, tortura i assassinats massius.

L’autor ens explica què van ser, com van fun-
cionar i on estaven situades aquestes txeques. A
més, descriu el funcionament de les patrulles de
control i del sinistre SIM. Ho fa endinsant-se en
la biografia dels personatges que van dur a terme
aquesta repressió.

L’obra també ens descriu un tema poc trac-
tat, els temibles camps de treball del SIM, que
funcionaven com a camps de concentració on es
duien a terme les mateixes pràctiques, o pitjors,
que a les txeques. No s’oblida l’autor dels vaixells-
presó, també coneguts com a txeques paral·leles.

El llibre finalitza amb esgarrifosos testimo-
nis de persones que van passar per les txeques, i
amb una llista exhaustiva publicada per primera
vegada de les que van morir de manera violenta
a la rereguarda catalana entre el 1936 i el 1939. 

En definitiva, una obra que ens permet
conèixer una altra realitat de la Guerra Civil.

NOVETAT

ISBN: 978-84-92437-13-9
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POSTA DE SOL SENSE LLUNA
MEMÒRIES D’INFANTESA DE LA GUERRA CIVIL

DOMÈNEC PASTOR PETIT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Posta de sol sense lluna. Memòries d’infantesa de la Guerra Civil.
Autor: Domènec Pastor Petit. Col·lecció: Base Històrica. Número: 50.
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DOMÈNEC PASTOR PETIT (l'Hospitalet de L lobregat, 1927)
és un dels màxims experts en espionatge de tot Europa. Escrip-
tor prolífic, ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació
i en revistes científiques i culturals.
A l llarg de la seva obra, iniciada el 1962 amb Espías en acción,
Pastor Petit ha publicat nombrosos llibres, com ara La Repú-
blica devastada. La mujer en el espionaje (1970), Dossiers secre-
tos de la Guerra Civil (1978), Els espies catalans (1998), Dic-
cionario Enciclopédico del E spionaje (1996),  Els espies catalans
(2006) i Traïdors a Catalunya (Editorial Base, 2007).
Ara, amb Posta de sol sense lluna, s’ha decidit a narrar les seves
memòries de la Guerra Civil i la primera postguerra, una
època marcada pel dolor, la misèria i la desesperança.

A Posta de sol sense lluna desfilen
fets de la vida quotidiana i
col·lectiva dels anys tràgics de

la Guerra Civil i de la postguerra
immediata. L’autor evoca el període de
joventut que va viure a Barcelona i a
l’Hospitalet de L lobregat: els bombar-
dejos de l’aviació italiana i alemanya
que sembraven el terror entre la pobla-
ció civil; la fam i la lluita per la super-
vivència i la duresa de les notícies que
arribaven del front anunciant la mort
d’amics i coneguts.

Posta de sol sense lluna és alhora un
relat de les experiències viscudes en
aquells anys, i una crònica suggerent i
impactant d’un dels períodes més tristos
de la nostra història contemporània. Però
és també un llibre emotiu que el lector
llegirà d’una tirada, perquè tradueix
vivències universals, com ho són l’amor,
l’odi, el terror i, també, l’esperança.
Aquest és, en definitiva, un llibre que a
través del relat de l’experiència de l’autor
retrata de manera fidedigna el que va ser
la vida catalana per a un nen en aquells
anys difícils.

ISBN: 978-84-92437-22-1

NOVETAT ABRIL 2009

NOVETAT



LA CATALUNYA MÉS FOSCA
RETRATS D’IMPOTÈNCIA I D’IMPUNITAT

VÍCTOR SAURA ESTAPÀ

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: La Catalunya més fosca. Retrats d’impotència i d’impunitat.
Autors: Víctor Saura Estapà. Col·lecció: Base Històrica. Número: 49.
Pàgines: 192. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-11-5.
Preu: 17 euros.

9 788492 437115

VÍCTOR SAURA ESTAPÀ (Barcelona, 1967). Periodista,
llicenciat en Ciències de la Informació (UAB, 1990) i
en Història (UB, 1997), ha treballat durant més de deu
anys al setmanari El Triangle, del qual va ser successi-
vament redactor, redactor en cap i director adjunt.
Abans ho havia fet al Diari de Barcelona i havia
col·laborat amb l’Avui i La Vanguardia, entre d’altres.
Des de fa tres anys és redactor en cap del diari Iberia-
Universal i, des d’en fa vuit, professor d’economia a
Estudios Hispánicos de la Universitat de Barcelona. Ha
escrit la història del Diario de Barcelona (amb altres
autors) i d’El Correo Catalán, i ha estat observador en
diversos processos electorals internacionals.

E l sistema és una trituradora insacia-
ble capaç d’arruïnar l’existència de
qui el desafia o de qui simplement

té la desgràcia de ser allà on no tocava. I
Catalunya no se’n salva. Aquest és un llibre
sobre quixots i caps de turc de casa nostra,
maltractats i deshonrats, persones que un dia
van ser involuntaris i efímers personatges de
l’actualitat, que van ser utilitzades, fustigades
i arraconades. 

Un rigorós assaig que, com a para-
digma d’una Catalunya amarga i sense
ànima, relata les vides dissortades de
Carlos Obregón, Rafael del Barco, Pedro
Álvarez, A hmed Tommouhi i A bder-
razak Mounib, Joan Cogul, Manuel
Valencia, Antoni Puigvert Serés i Josep
Manuel Novoa. A  través d’elles el lector
viatja als jutjats, a les presons, a les
comissaries, a la baixa política, als nego-
cis bruts, a la corrupció, a la manipula-
ció informativa, al cinisme, a la cobdícia,
al patiment, a la impotència i a la impu-
nitat, tot acompanyant el periodista en
la seva investigació. 

La Catalunya més fosca posa el país
davant del mirall en el qual no voldria
mirar-se. Perquè el que hi veu és dolo-
rosament lleig i llastimós.

ISBN: 978-84-92437-11-5

NOVETAT ABRIL 2009
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ESTUDIS D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
EDAT MITJANA · EDAT MODERNA · EL PACTISME

JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Estudis d’història de Catalunya. Edat mitjana · Edat moderna · El pactisme. 
Autor: Jaume Sobrequés i Callicó. Col·lecció: Base Històrica. Número: 46.
Pàgines: 568. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-19-1.
Preu: 22 euros.

ISBN: 978-84-92437-19-1

9 788492 437191

JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ (Girona, 1943) és catedràtic
d'història de Catalunya a la UAB, president de la Societat
Catalana d'Estudis Històrics, i rector de la Universitat Cata-
lana d'Estiu (Prada). Ha estat director del Museu d'Història
de Catalunya (2000-2008), senador (1977-1982) i diputat al
Parlament (1988-1995). Va ser membre de la Comissió dels
Vint que va redactar l'Estatut d'Autonomia del 1979. Ha diri-
git la Història de Barcelona (1991-1997) i ha publicat: La
Guerra Civil catalana del segle XV (en col·laboració amb San-
tiago Sobrequés i Vidal); L'Onze de Setembre i Catalunya
(1976); Catalunya i l'Estatut d'Autonomia (1976); El pactisme a
Catalunya (1982); Antoni Rovira i Virgili. Història i pensament
polític (2002); La fi del silenci (2002), 1941 (2005) i, en
col·laboració amb Mercè Morales, Manual d'autonomia (2003)
i La Generalitat a l'exili (2008).

A quests llibre aplega diversos
estudis sobre la història de
Catalunya, des de .l’edat mitja-

na fins al segle XX, que l’autor ha anat
publicant al llarg de molt anys en llocs
diversos i difícils de localitzar.

Presentats avui en aquesta edició,
podran arribar a un grup de lectors més
ampli, els quals descobriran aspectes
poc coneguts del passat català, que fins
ara només estaven a l'abast del món
acadèmic.

A  més dels capítols dedicats a l'edat
mitjana, aquell període de temps en què
es varen anar configurant els trets socials,
econòmics, culturals i institucionals de
Catalunya com a Estat-Nació, tenen un
interès molt especial els apartats sobre el
pactisme polític des del segle XII fins a la
seva destrucció després del 1714, i els
capítols dedicats a aspectes relacionats
amb la història recent de Catalunya, que
expliquen aspectes que l'autor analitza en
la seva doble condició d'historiador i de
protagonista de primera fila de la Tran-
sició; primer, com a parlamentari de la
legislatura constitucional i, després, com
a membre de la Comissió dels Vint que
va redactar l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya del 1979.

NOVETAT MARÇ 2009

NOVETAT



LA GENERALITAT DE JOSEP IRLA
I L’EXILI POLÍTIC CATALÀ

MERCÈ MORALES MONTOYA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: La Generalitat de Josep Irla i l’exili polític català. 
Autora: Mercè Morales Montoya. Col·lecció: Base Històrica. Número: 45.
Pàgines: 1.054. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-17-7.
Preu: 34 euros.

ISBN: 978-84-92437-17-7

9 788492 437177

MERCÈ MORALES MONTOYA (Riba-roja d’Ebre, 1966) és
doctora en història per la UAB. Conservadora del Museu
d’Història de Catalunya (2001-2008), on ha comissariat diver-
ses exposicions, entre les quals la dedicada al president de la
Generalitat Josep Iria. És membre de la junta directiva de la
Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’IEC. És coau-
tora, juntament amb Jaume Sobrequés, dels llibres Manual
d’Autonomia (2003) i La Generalitat a l ’exili (2008), i autora de
l’estudi «Nació, nacionalitats i regions. Sobirania i autonomia
als debats parlamentaris de la Constitució espanyola de 1978»
(2005). Ha col·laborat en les obres col·lectives La Guerra Civil
a Catalunya. L’exili (2007), amb un treball sobre «La política
catalana després de la Segona Guerra Mundial», i Grans
moments de la història de Catalunya (2006), amb un treball sobre
«El camí de l’autonomia a Catalunya», entre d’altres.

Qui era Josep Irla? Per què no el
coneixem? Què va passar entre la
mort de Companys i l’arribada de

Tarradellas a la presidència de la Generalitat?
Mercè Morales ens aporta les claus de la his-
tòria política del país, en un viatge apassionant
pels convulsos anys quaranta, des de la fi de la
Guerra Civil fins a la Guerra Freda.

La marxa de la Generalitat a França,
l’exili de milers de catalans, l’esclat de la
Segona Guerra Mundial, la França ocu-
pada i col·laboracionista amb els nazis, la
repressió franquista més enllà dels Piri-
neus, els primers nuclis de resistència a la
dictadura a Catalunya, els catalans
d’Amèrica, la col·laboració amb els aliats
en tasques d’espionatge, els maquis, els
dissenys de la Catalunya del futur, les
aliances i els desencontres entre els líders
polítics, el primer i únic govern català a
l’exili, les relacions a banda i banda de la
frontera, l’ONU, la Guerra Freda... Des
de Nova York fins a Buenos A ires, des de
Tarragona fins a Moscou, milers de cata-
lans varen compartir esperances i somnis
trencats, i varen sostenir profundes con-
trovèrsies, algunes encara irresoltes. Per
entendre la Catalunya d’avui, aquest és un
llibre imprescindible.

NOVETAT MARÇ 2009
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SOLIDARITAT CATALANA I ESPANYA
ENRIC UCELAY-DA CAL · BORJA DE RIQUER · PERE GABRIEL · GEMMA RUBÍ · FERNANDO MARTÍNEZ ·

MIGUEL CABO · LUDGER MEES · FRANCESC ESPINET · RAMON ALQUÉZAR

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Solidaritat Catalana i Espanya. Autors: Enric Ucelay-Da Cal, Borja de Riquer, 
Pere Gabriel, Gemma Rubí, Fernando Martínez, Miguel Cabo, Ludger Mees, 
Francesc Espinet i Ramon Alquézar. Col·lecció: Base Històrica. Número: 48.
Pàgines: 304. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-92437-15-3. Preu: 18 euros.

ISBN: 978-84-92437-15-3

9 788492 437153

ENRIC UCELAY-DA CAL: Catedràtic d’Història de la UPF.
BORJA DE RIQUER: Catedràtic d’Història de la UAB.
PERE GABRIEL: Catedràtic d’Història de la UAB.
GEMMA RUBÍ: Professora agregada de la UAB.
FERNANDO MARTÍNEZ: Professor titular d’història de la Uni-
versidad de Almeria.
MIGUEL CABO: Professor titular d’història de la Universida-
de de Santiago de Compostela.
LUDGER MEES: Professor titular d’història de la Universidad
del País Vasco.
FRANCESC ESPINET: Professor titular d’història de la UAB.
RAMON ALQUÉZAR: Professor titular d'escola universitària a la
UAB.

E l llibre Solidaritat Catalana i Espa-
nya és la primera obra, des del llu-
nyà 1970 (quan Joaquim de

Camps i Arboix va publicar el seu treball
pioner), dedicada al tema d’un dels movi-
ments de més rellevància de la nostra his-
tòria contemporània, el naixement d’una
Catalunya política que volia donar al país
una veu pròpia i diferenciada, alhora que
col·lectiva. El llibre dóna fe de la decisiva
presència de les veus republicanes en el
procés de formació i l’impuls de la Soli-
daritat Catalana, i matisa el paper hege-
mònic que fins ara s’ha atorgat a la L liga.
L’obra, constitueix un estudi inèdit sobre
l’intent d’inserció d’aquest moviment
català dins una Hispània Nova en què es
fes valer la identitat de les seves diverses
nacions i regions, diríem un precedent
de l’E spanya de les autonomies, de
l’«Espanya plural». És per això que el lli-
bre dedica una especial atenció a la pro-
jecció d’aquest alè regeneracionista català
al País Basc, Galícia, el País Valencià i
Andalusia. L’obra, a més, seguint l’esperit
del mateix moviment solidari, és plural,
resultat de l’esforç d’un conjunt
d’acadèmics de diverses universitats hispà-
niques, sobretot de Catalunya, però també
de Galícia, el País Basc i Andalusia.

NOVETAT FEBRER 2009

NOVETAT



TOTA LA VERITAT
JOSEP MARIA MINGUELLA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Quasi tota la veritat.
Autor: Josep Maria Minguella. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 44. Pàgines: 328. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-92437-06-1. Preu: 19,60 euros.

ISBN: 978-84-92437-06-1

9 788492 437061

JOSEP MARIA MINGUELLA va néixer el 1941 a Guimerà (Lleida), si bé molt aviat
es va traslladar a Barcelona, en concret al barri de les Corts, al costat de l’antic
estadi del FC Barcelona, equip en què va jugar com a interior esquerre en les
categories del futbol base. Posteriorment va entrar en l’organigrama del club i va
arribar a ser el segon entrenador del primer equip, durant els anys setanta, en
l’etapa de Rinus Michels. Després d’un any a Alacant com a gerent de l’Hèrcules,
va decidir instal·lar-se pel seu compte i es va convertir en un dels primers inter-
mediaris que hi va haver a Espanya. Va ser l’artífex dels fitxatges de grans juga-
dors, especialment per al FC Barcelona, a les files del qual va dur Maradona,
Stòitxkov, Rivaldo, Romário i, més recentment, Leo Messi. Dotat d’un gran sen-
tit de l’humor i d’una inesgotable passió futbolística, actualment, malgrat que ja
està jubilat, encara participa en tertúlies i programes centrats en el món del fut-
bol. Després d’anys de reflexionar-hi, s’ha decidit finalment a escriure les seves
memòries, Quasi tota la veritat, en què repassa anys d’anècdotes i vivències rela-
cionades amb la seva professió i la seva gran passió.

NOVETAT

Gran llançament
dâtá|

Aquestes memòries de Josep Maria Minguella
són la revelació més impactant que s’ha fet
mai .sobre el món del futbol. Minguella és,

en el panorama general del futbol català, espanyol i
internacional, un dels protagonistes més emblemà-
tics de la història de l’esport rei dels últims gairebé
cinquanta anys. Com a tècnic, intermediari i
comentarista mediàtic ha acumulat una experiència
que no té parangó en aquest esport. 

En aquest llibre, Quasi tota la veritat, rela-
ta per primera vegada, en un text apassionant i
amb documents únics que no deixaran indife-
rent ningú, les seves experiències com a ajudant
dels entrenadors del FC Barcelona Vic Bucking-
ham i Rinus Michels; el món que regeix el cada
dia més complicat sistema de contractació dels
grans astres del futbol mundial o la seva inter-
venció en l’impuls de determinats mitjans de
comunicació esportius com Don Balón i Sport.

Minguella narra també amb molta valentia
i sinceritat aspectes inèdits dels anys de gestió de
Josep Lluís Núñez i Joan Gaspart. Especial relleu
tenen els capítols dedicats a l’arribada de Mara-
dona al FC Barcelona; l’operació Stòitxkov; el cas
Alfredo Di Stefano; l’afer Guardiola; les seves
confidències sobre els fitxatges de Romário,
Rivaldo, Ronaldinho i Messi; el judici sobre la
presidència de Joan Laporta i tants d’altres. El lli-
bre finalitza amb una de les més lúcides reflexions
crítiques sobre les intrigues econòmiques i la ges-
tió dels organismes federatius internacionals de
la UEFA i la FIFA. Som, doncs, davant d’una
obra que descobreix el veritable entorn que
envolta el futbol internacional i que ens apropa
per primera vegada als seus aspectes més amagats
i desconeguts.

EL M
ÓN DEL 

FUTBOL 

AL DESCOBERT
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VINT

HISTÒRIES DE LA BARCELONA AMERICANA
...  I  UNA PREGUNTA DESCARADA

HÈCTOR OLIVA

ISBN: 978-84-92437-04-7

9 788492 437047

HÈCTOR OLIVA I CAMPS (Barcelona, 1970) és periodista i viatger. També és doc-
tor en dret polític per la UNED. Ha estat molt vinculat al món de la coopera-
ció: com a periodista del gabinet de premsa d’Intermón Oxfam, va cobrir in situ
el vessant mediàtic de l’ajuda humanitària en les guerres de l’Afganistan i l’Iraq.
També va realitzar missions comunicatives a l’Índia, Angola, Moçambic, el Txad,
Haití, el Brasil, El Salvador i Guatemala. La seva passió és Amèrica: ha viscut
llargues temporades al Perú, on durant dos anys va fer de professor de relacions
internacionals a la Universitat de Piura; a Nicaragua, va cooperar en el procés de
reconstrucció després de l’huracà Mitch, i a la República Dominicana, va treba-
llar-hi com a corresponsal de Catalunya Ràdio per a l’Amèrica Central i el Carib.
El seu darrer viatge per Amèrica ha estat un trajecte per terra i mar des de la Baja
California fins a Alaska. A Barcelona, ha estat professor en entitats com Esade,
Eserp, Fundemi o l’associació d’immigrants magribins Ibn Batouta. És autor de
Passatges a Amèrica (2007), llibre amb el qual va guanyar el Premi Eurostars Hotels
de literatura de viatges. Aquest és el seu segon llibre.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Vint històries de la Barcelona americana  ... i una pregunta descarada
Autor: Hèctor Oliva. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 42. Pàgines: 192. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-92437-04-7. Preu: 16 euros.

Deixeu-vos agafar de la mà de l’autor.
Sense por. I us endinsareu en una
Barcelona desconeguda, plena de

racons secrets, passatges oblidats, innombra-
bles històries d’ahir, i, mentre us desplaceu
per aquest passeig literari, a poc a poc ani-
reu percebent que, més enllà de girar la vista
enrere, apareix una ciutat màgicament nova,
una ciutat com mai no l’havíeu vista abans.

Hèctor Oliva ens proposa un recorregut
americà per Barcelona. Recull aquells detalls
de la ciutat que tenen relació amb Amèrica,
des d’Alaska a la Terra del Foc. I en aquest
periple urbà, conformat per unes històries
magistrals, amenes i farcides d'anècdotes,
descobrirem edificis maçònics, una rèplica
exacta de l’estàtua de la llibertat, l'origen
guatemalenc de la Pedrera, les veritats i les
mentides que s'amaguen al darrere del
monument a Colom, i fins i tot el primer
escàndol mediàtic de la història del Barça.
Tot això explicat de manera tan vertiginosa
que sovint no sabreu si esteu donant tombs
pels carrerons del barri gòtic o bé buscant el
rumb precís entre les illes del mar Carib.

Teniu entre les mans un caramel.
Degusteu-lo amb els cinc sentits, tan a poc
a poc com us sigui possible perquè ja se sap
que l'inconvenient de les coses bones és que
s’acaben massa aviat. I quan l’acabeu,
almenys us quedarà de propina una pregun-
ta descarada.

NOVETAT DESEMBRE 2008
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MECANOSCRIT SOBRE

ELS MONJOS DE MONTSERRAT
QUI SÓN — QUÈ FAN — COM VIUEN

HILARI RAGUER I SUÑER

9 788492 437085

HILARI RAGUER I SUÑER va néixer el 1928 a Madrid, de pares ripolle-
sos. De jove, va participar en les activitats dels universitaris cristians i
nacionalistes del Grup Torras i Bages. Llicenciat en dret civil per la Uni-
versitat de Barcelona el 1950, va ingressar al monestir de Montserrat el
1954, va ser ordenat sacerdot el 1960. A la Facultat de Ciències Econò-
miques i Polítiques de París va ser deixeble de Maurice Duverger i el
1962 va obtenir el diploma d’Estudis Superiors en Ciències Polítiques,
amb una memòria sobre Unió Democràtica de Catalunya 1931-1936.
Aquesta memòria, posada al dia, va ser la tesi doctoral, defensada el 1975
a la Universitat de Barcelona. El 1979 es va llicenciar en teologia, espe-
cialitat bíblica, al Pontifici Ateneu Anselmià de Roma. Ha publicat molts
llibres i articles sobre l’Església i la Guerra Civil, i també sobre Bíblia i
Litúrgia.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Mecanoscrit sobre els monjos de Montserrat. Qui són - Què fan - Com viuen
Autor: Hilari Raguer i Suñer. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 40. Pàgines: 176. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-92437-08-5. Preu: 14 euros.

ISBN: 978-84-92437-08-5

Per primera vegada, en un llibre
únic i sense precedents, algú que
coneix a fons la vida interna del

monestir escriu un relat apassionant
sobre els monjos de Montserrat i sobre
com viuen, treballen, s’organitzen, resen
i fan funcionar el seu santuari. 

La vida quotidiana de la comu-
nitat ens és descoberta de manera
minuciosa per Hilari Raguer, monjo
de Mont-serrat des de fa molts anys.
Ens parla de quants monjos hi ha,
del seu origen, de la vida familiar, de
les deliberacions comunitàries, de la
democràcia interna, del servei del
santuari, del museu, de l’Escolania,
dels monjos i la política, dels estudis,
de la vida musical, de les ermites i
dels ermitans. 

Tot en un llibre que sorprendrà
a molts i que, tot descobrint les inte-
rioritats del monestir, l’acosta enca-
ra més a l’estima que sempre ha tin-
gut cap a ell el poble català.
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SÍMBOLS EN EL FERRO
Corpus de municions de la Guerra Civil espanyola

JOSÉ MANUEL PALOMAR I NEL·LO NAVARRO

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Símbols en el ferro. Corpus de municions de la Guerra Civil espanyola (1936-1939).
Autors: José Manuel Palomar; Nel·lo Navarro. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 43. Pàgines: 296. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-92437-16-0. Preu: 19,60 euros.

ISBN: 978-84-92437-16-0

9 788492 437160

JOSÉ MANUEL PALOMAR ABASCAL (Sagunt, 1960), va estudiar belles arts a la
Facultat de Sant Carles de València. Ha publicat diversos treballs sobre investi-
gació històrica conjuntament amb altres autors, com ara «Las vistas valencianas
de Antonio van den Wingaerde», premiat pel Ministeri de Cultura a la Fira Líber
91, i «El convent de Santa Anna de Morvedre». També ha fet col·laboracions i
articles per a revistes i llibres d’estudis locals. Actualment és professor de dibuix
a l’IES Honori Garcia de la Vall d’Uixó.

NEL·LO NAVARRO (la Vall d’Uixó, 1960) és periodista i escriptor. Membre de
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Ha exercit el periodisme en diver-
sos mitjans escrits i també en la televisió autonòmica valenciana, Canal 9.
Ha publicat llibres de relats, narrativa infantil i poemaris, a més a més de treballs
d’investigació relacionats amb la Guerra Civil. 

S ímbols en el ferro és una obra de
caràcter pioner i innovador, que estu-
dia el tipus de munició emprat pels

dos bàndols contendents al llarg de la
Guerra Civil espanyola del 1936 al 1939
i que ofereix una visió general del proble-
ma de les municions d’armes lleugeres. 

A través d’aquesta temàtica, el lector
podrà conèixer aspectes relacionats amb el
suport que ambdós bàndols van rebre per
part de diverses potències europees.

El llibre neix després de moltes conver-
ses amb arqueòlegs i investigadors que
sovint trobaven objectes que s’atribuïen
ràpidament a la Guerra Civil, però que con-
sideraven difícils de catalogar. L’obra té dues
parts ben diferenciades:  la primera és una
introducció general en què s’expliquen les
municions emprades durant la guerra; la
segona part, anomenada Corpus de muni-
cions de la Guerra Civil espanyola, recull
724 marcatges diferents, conté les mesures
generals de la cartutxeria i identifica els cali-
bres i les marques. 

Tota aquesta informació s’acompanya
de fotografies, la majoria inèdites, que con-
tribueixen a il·lustrar l’estudi i que fan de
l’obra una molt bona guia i una font
d’estudi de primer ordre per a investiga-
dors, arqueòlegs, col·leccionistes, curiosos
i amants de la història.
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HUG ROGER III
EPISTOLARI DE GUERRA I EXILI DEL DARRER COMTE DE PALLARS

JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ i RAMON SAROBE I HUESCA

Hug Roger III, el darrer comte
de Pallars, és una de les perso-
nalitats més apassionants de la

història de Catalunya de tots els temps.
Va ser combatut per dos reis del segle XV

i pels seus familiars més propers. Aques-
ta obra retorna la veu al comte proscrit
i bandejat, publicant cent vuit cartes
conservades en diversos arxius i biblio-
teques de Catalunya, Espanya i França.
És un llibre únic per endinsar-se dins
l’ideari polític, el sentiment nacional, el
pensament militar i l’esfera més íntima
d’Hug Roger III, ja que també es publi-
quen les cartes que va escriure a la seva
esposa des de l’exili, una mostra gairebé
única del llenguatge amorós del segle XV.
Per si això no fos prou, aquesta edició
aporta noves dades inèdites sobre la bio-
grafia del comte pallarès.      

Militar en tres guerres diferents, asset-
jant i defensant fortaleses, senyor feudal i
protector de la cosa pública, noble pros-
crit pel rei i alhora lleial a la terra, marit
enamorat però també engendrador de bas-
tards, totes les natures del comte pallarès
es posen de manifest en aquest recull epis-
tolar de la mà de dos experts historiadors
medievalistes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Títol: Hug Roger III. Epistolari de guerra i exili del darrer comte de Pallars
Autors: Jaume Sobrequés i Callicó; Ramon Sarobe i Huesca. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 41. Pàgines: 376. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-92437-09-2. Preu: 19,60 euros.

JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ (Girona, 1943) és catedràtic
d’història de Catalunya a la UAB. Ha estat director del Museu
d’Història de Catalunya (2000-2008) i és president de la Socie-
tat Catalana d’Estudis Històrics. Ha estat senador (1977-1982) i
diputat al Parlament de Catalunya (1988-1995). Va ser membre
de la Comissió dels Vint que va redactar l’Estatut d’Autonomia
del 1979. És autor de nombrosos llibres d’història.

RAMON SAROBE I HUESCA (Barcelona, 1971) és llicenciat en his-
tòria medieval per la Universitat de Barcelona. Ha estat arxiver
i documentalista del Museu d’Història de Catalunya. Ha parti-
cipat en la catalogació de nombrosos fons documentals medie-
vals i moderns.

ISBN: 978-84-92437-09-2
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PER UNA CASA GRAN
D E L  C ATA L A N I S M E

Aquest llibre del líder de Convergència Democràtica de Catalunya conté
alhora una reflexió i una proposta. L’autor convida, d’una banda, a repen-

sar la trajectòria històrica, l’abast i el futur del catalanisme en aquest inici del
nou segle. I, de l’altra, conscient de la necessitat de cercar una sortida que per-
meti superar la fase actual del projecte autonòmic, proposa els camins que han
de permetre, en un horitzó no llunyà, que Catalunya pugui exercir el dret a deci-
dir sobre el seu futur. L’obra és també una invitació a cercar, a través d’allò que
anomena la Casa Gran del catalanisme, el màxim consens nacional que faci
possible l’avenç del país —tant des del punt de vista nacional com del de l’estat
del benestar— cap a un futur millor. Aquest llibre constitueix, doncs, una de les
aportacions conceptuals i una de les propostes més sòlides que hagi fet, en els
darrers anys, un dirigent català amb una alta responsabilitat política.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Per una Casa Gran del catalanisme. Autor: Artur Mas. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 39. Pàgines: 176. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-92437-03-0. Preu orientatiu: 14 euros.

La proposta més nova sobre la necessitat que té Catalunya de superar
el marc autonòmic actual, per anar més enllà. La importància del llibre
s’accentua per la personalitat i la responsabilitat de l'autor, líder del par-
tit majoritari a Catalunya. Un al·legat valent pel dret de Catalunya a deci-
dir sobre el seu futur.

L’ETERNA DESUNIÓ DELS CATALANS
L’OPOSICIÓ CATALANISTA A FRANCO

En el període immediat a la Guerra Civil, molts catalans es van traslladar
a França, el Regne Unit, els Estats Units i l’Amèrica Llatina (en especial

a Mèxic) a la recerca de refugi. A l’exili i a Catalunya, catalans de tota classe
i condició van provar de vèncer les dificultats imposades per la dispersió,
entre altres problemes, per tal d’organitzar una oposició efectiva al dictador.
El 1950, la comunitat internacional va deixar clara l’acceptació del franquis-
me, tot esmicolant les esperances de molts catalans, els que s’havien que-
dat al seu país i els que vivien a l’estranger.
Les dificultats econòmiques i de comunicació, les divisions internes, les nom-
broses lluites pel lideratge i les males relacions amb altres grups no van fer
possible establir un programa polític unitari ni tampoc unes institucions
governamentals, fet que va fer trontollar sovint la seva legitimitat i va debili-
tar la seva força d’oposició a Franco.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: L’eterna desunió dels catalans. L’oposició catalanista a Franco (1939-1950). Autora: Casilda Güell. Col·lecció:
Base Històrica. Número: 38. Pàgines: 224. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-92437-02-3. Preu: 17,50 euros.

L’obra en explica la història de la lluita dels catalans en els primers anys
del franquisme, dóna a conèixer que l’element d’oposició externa al
règim va ser més significatiu del que s’havia reconegut fins ara i narra els
motius del fracàs de l’oposició catalana a Franco entre el 1939 i el 1950.

ISBN: 978-84-92437-02-3

ISBN: 978-84-92437-03-0



EL MEU JURAMENT DE 1939

Aquest llibre recull els textos, inèdits fins ara en la seva versió impresa,
.d’un acte que va tenir Josep Benet com a figura central. El 25 d’abril de

2000 li va ser lliurada la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, la
més alta distinció del Govern català, en reconeixement a «la seva activitat
de resistència política i cultural a la postguerra», com a advocat defensor de
«nombrosos processats davant els tribunals civils i militars franquistes» i com
a fundador, entre d’altres, de l’Assemblea de Catalunya, tal com es fa cons-
tar en el Decret que li atorga l’esmentada Medalla d’Or.
El llibre inclou, també, la visió que de l’autor han tingut l’expresident Jordi
Pujol i l’historiador Hilari Raguer.
El lector tindrà una visió global de la figura de Josep Benet durant els anys
en què Catalunya lluitava per ressorgir com a nació

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: El meu jurament de 1939. Autor: Josep Benet. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 37. Pàgines: 96. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-92437-01-6. Preu: 9,5 euros.

Es tracta d’una de les últimes grans lliçons públiques de Josep Benet,
que ens invita a «avançar encertadament cap al futur en aquest segle XXI»
i a reflexionar sobre el futur de Catalunya com a nació. Un text inèdit, que
és un llegat ideològic i cívic del seu compromís amb Catalunya.

ANNA MARIA DALÍ I SALVADOR
ESCENES D’INFÀNCIA I JOVENTUT

Es tracta d’una lectura amable i simpàtica, amb què el lector coneixerà la
veritat de les relacions entre Salvador Dalí i Federico García Lorca. Des-

cobrirà les confidències d’Anna Maria Dalí a l’autora sobre el seu genial
germà mitjançant una narració emotiva i entranyable de la infantesa dels ger-
mans Dalí. Els records d’Anna Maria Dalí són evocats amb el talent i la fina
sensibilitat d’Antonia Rodrigo. La visió de Salvador i Lorca haurà canviat
quan el lector arribi al final del llibre, on Antonina revela detalls inèdits del seu
últim encontre. Antonina Rodrigo, íntima amiga d’Anna Maria, Creu de Sant
Jordi i que ha obtingut nombrosos premis, és la més gran especialista en la
relació Lorca-Dalí.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Anna Maria Dalí i Salvador. Escenes d’infància i joventut. Autora: Antonina Rodrigo. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 36. Pàgines: 160+16+16. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-95-5. Preu: 17 euros.

Antonina Rodrigo explica en aquest llibre, basat en llargues converses amb
la germana de Salvador Dalí, la infància d’aquest, viscuda a Figueres, Vila-
bertran i Cadaqués. Escriu Anna M. Dalí: «Vaig explicar-li molts records,
moltes anècdotes, i vaig proporcionar-li fotografies, cartes i documents».
Aquest llibre, basat en una informació privilegiada, evoca esdeveniments
poc divulgats de la vida d’uns homes i d’una època extraordinaris. 

ISBN: 978-84-85031-95-5
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BARRI XINO
UNA CRÒNICA DE POSTGUERRA

Barri Xino és una crònica fascinant, de fàcil lectura, d’un dels barris més
emblemàtics de la capitat catalana en aquells anys.

El llibre de Sebastià Sorribas, recentment traspassat, és una crònica viscuda
de la vida quotidiana en aquest barri. Malgrat la cruesa de la realitat mostra-
da per l’autor, aquest també n’ofereix sovint l’altra cara de la moneda: la que
mostra un barri popular, amb gent honrada que malda per sobreviure amb
dignitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Barri Xino. Una crònica de postguerra. Autor: Sebastià Sorribas. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 34. Pàgines: 336. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-96-2. Preu: 19,50 euros.

L’obra més esperada pels milers de fans de Sebastià Sorribas. Un retrat
real de la dura vida de la postguerra. Escrita amb un ritme àgil amb per-
sonatges inoblidables d’una Barcelona verídica. Obra pòstuma de
l’autor d’ El zoo d’en Pitus, el llibre infantil més venut de tots els temps
en llengua catalana. Una crònica apassionant i esfereïdora d’un barri
marginal.

FRANCO
EL GRAN MANIPULADOR

En aquest llibre, el gran historiador britànic Paul Preston, el més destacat
biògraf del general Franco, destrueix un per un els mites que el dictador

va intentar construir al voltant de la seva persona. Les permanents manipu-
lacions de la realitat impulsades pel Caudillo i per la cort d’aduladors que
varen viure al seu costat durant gairebé quaranta anys, són analitzades en
aquesta obra per posar de manifest l’engany, la falsedat i la permanent hipo-
cresia que van presidir el règim franquista. 
Preston presenta un Franco traïdor a la República, venjatiu fins a la crueltat
més extrema i lliurat en cos i ànima al nazisme alemany i el feixisme italià. La
relació del dictador amb la Falange, els Borbons, els militars i les grans
potències mundials és analitzada per l’autor des d’una perspectiva nova i
desmitificadora.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Franco. El gran manipulador Autor: Paul Preston. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 35. Pàgines: 376+16+16. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-93-1. Preu: 19,50 euros

Franco. El gran manipulador, de Paul Preston, és una narració apassio-
nant i de lectura imprescindible per entendre un dels períodes més trà-
gics de la història contemporània del nostre país.

ISBN: 978-84-85031-93-1

EDITORIAL BASE
2a

 E
DIC

IÓ

ISBN: 978-84-85031-96-2

2a
 E

DIC
IÓ



ELS MOVIMENTS
D’EMANCIPACIÓ NACIONAL

La nova edició d’aquest llibre d’Andreu Nin, publicat per primera vegada
durant la Segona República, és una de les formulacions pioneres de la

relació entre el moviment nacional català i el moviment obrer de Catalunya.
Lluita obrera i lluita per l’alliberament nacional es relacionen de manera molt
estreta en el pensament de l’autor.
Ès un llibre, únic en el seu gènere, en què s’estudien i es critiquen les distin-
tes posicions dels clàssics del marxisme i dels corrents principals del movi-
ment obrer davant el problema de les nacionalitats.
Tots els exemplars d’aquesta obra varen ser destruïts quan els exèrcits de Fran-
co ocuparen Catalunya. L’edició del 1970 es va haver de fer a l’exili i tingué una
difusió molt reduïda. Per tant, la present reedició és un autèntic esdeveniment
editorial, i ha estat enriquida amb l’estudi preliminar del professor Pelai Pagès,
que se suma al de Wilebaldo Solano de l’edició de París del 1970.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Els moviments d’emancipació nacional. L’aspecte teòric i la solució pràctica de la qüestió.
Autor: Andreu Nin. Col·lecció: Base Històrica. Número: 33. Pàgines: 248. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-99-3. Preu: 15 euros.

L’obra d’un marxista assassinat pels comunistes. Traductor de Dostoievski,
Txèkhov i Tolstoi al català. Va fundar Esquerra Comunista, que el 1935 es va
unir al BOC per constituir el POUM. Una reedició molt esperada i imprescin-
dible per entendre els conflictes polítics durant la República i la Guerra Civil.

JAUME I
EL CONQUERIDOR

Aquesta biografia de Jaume I, escrita pel millor especialista català en
.l’estudi de la vida del Conqueridor, és la primera anàlisi general contem-

porània de l’acció política i institucional de qui ha estat considerat el monar-
ca més popular i estimat de la història de la Catalunya independent.

El regnat de Jaume I abasta un llarg període del segle XIII, moment en
què Catalunya va consolidar-se com a estat-nació, es varen configurar les
Corts catalanes i el Consell de Cent, i el país, amb la incorporació de Valèn-
cia i de Mallorca, va posar les bases de la formació dels Països Catalans i va
donar un impuls definitiu a l’expansió econòmica per la Mediterrània. Jaume I
va estendre la catalanitat a aquests nous àmbits i va donar forma definitiva a
la Corona d’Aragó, un estat confederal i plurinacional que va sobreviure fins
a la desfeta del 1714.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Jaume I. El Conqueridor. Autor: Ferran Soldevila. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 31. Pàgines: 160. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-94-8. Preu: 14 euros.

Obra divulgativa i de lectura amena d’un dels grans moments de la
història de Catalunya. Una obra clàssica, punt de referència obligat per
a tots aquells que volen conèixer la vida del Conqueridor. 

ISBN: 978-84-85031-94-8
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HISTÒRIA DELS MOVIMENTS 
NACIONALISTES

La Història dels moviments nacionalistes sintetitza la lluita de nombrosos
.pobles europeus i dels seus moviments d’emancipació nacional. Al llarg

de les pàgines que componen el llibre, Rovira analitza diversos països com
Finlàndia, Polònia, Lituània, Flandes, Creta, Hongria, el País Basc i Catalu-
nya, entre altres nacionalitats sense Estat propi que pugnen per aconseguir
o consolidar la seva independència.

En aquesta obra, que manté plenament la vigència al cap de gairebé
un segle d’haver estat publicada per primera vegada, Rovira i Virgili aborda
la història des d’un punt de vista científic, a partir d’una concepció naciona-
lista moderna i progressista.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Història dels moviments nacionalistes. Autor: Antoni Rovira i Virgili. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 30. Pàgines: 568. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-91-7. Preu: 22 euros.

Una obra clàssica escrita per un dels millors historiadors catalans del
segle xx. L’alliberament de tants pobles europeus esdevé un exemple
per a aquells que, com Catalunya, encara no han aconseguit la seva
plena llibertat.

LES AVANTGUARDES
SURREALISME I REVOLUCIÓ

Ales primeres dècades del segle xx, Europa va viure una revolució cultural i artís-
tica de primera magnitud. Un grup de creadors va impulsar una forta reac-

ció contra els prejudicis estètics, l’academicisme, les normes establertes i la
inèrcia contra els canvis. És el moviment conegut com avant-garde, que varen
protagonitzar gent com Mallarmé, Apollinaire, Picasso, Modigliani, Picabia, i, a
Catalunya, Salvat-Papasseit, Junoy, Foix, Miró i Dalí, entre d’altres.

El llibre de Ferran Aisa estudia la versió catalana dels grans corrents cul-
turals europeus d’aquells anys: el romanticisme, el dadaisme, el futurisme, el
surrealisme i tots els moviments d’avantguarda. Van ser unes dècades apassio-
nants durant les quals un grup de poetes, prosistes, músics, artistes plàstics,
líders obrers i polítics progressistes van introduir a Catalunya nous models ide-
ològics, noves estructures socials, noves maneres d’entendre la cultura i l’art i
de posar-los al servei d’una causa revolucionària. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Les avantguardes. Surrealisme i revolució (1914-1939). Autor: Ferran Aisa i Pàmpols. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 32. Pàgines: 360. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-92-4 Preu: 20 euros.

El llibre de Ferran Aisa constitueix una de les aportacions més clarificado-
res que s’han publicat mai sobre la interrelació cívica i cultural de les
avantguardes a Catalunya.

ISBN: 978-84-85031-92-4

ISBN: 978-84-85031-91-7



HISTÒRIA DE CATALUNYA

L’obra del professor Sobrequés acosta el passat català, des de la prehistò-
ria fins ara, als catalans sense excepció i a aquells forasters que, quan

visitin Catalunya, vulguin tenir un coneixement general del que ha estat
aquest país al llarg dels seus milers d’anys d’existència.

Aquesta breu història té com a objectiu presentar com es va configu-
rar una nació dotada d’un Estat propi, que va tenir un paper destacat a
Europa durant segles. I, també, explicar de quina manera aquest Estat va
ser agredit al llarg de dos segles fins a ser destruït l’11 de setembre de 1714
i la posterior lluita dels catalans per renéixer de les cendres i recuperar el
seu lloc en la història.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Història de Catalunya. Autor: Jaume Sobrequés i Callicó. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 29. Pàgines: 168. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-84-9 Preu: 14 euros. 

El millor llibre per conèixer d’una manera ràpida la història de Catalunya
des dels temps més remots fins avui. Es tracta d’una visió rigorosa i
amena dirigida a tots els públics, que el lector podrà llegir amb facilitat
i en poca estona.

PRAT DE LA RIBA
NACIONALISME I FORMACIÓ D’UN ESTAT CATALÀ

Enric Prat de la Riba va afirmar, en la seva obra La nacionalitat catalana
(1906), que «cada nacionalitat ha de tenir un sol Estat» i que «l’aspiració

d’un poble a tenir política pròpia, a tenir un Estat seu, és la fórmula política
del nacionalisme». En síntesi, «a cada Nació, un Estat».

El llibre de Manuel Pérez Nespereira constitueix una anàlisi minucio-
sa del pensament de Prat, que es concretava a defensar que Catalunya,
constituïda en Estat català, tingués una Constitució dins la Federació
espanyola. L’autor fa un seguiment aprofundit de la trajectòria ideològica
de Prat de la Riba, del seu model nacional i social i del concepte que tenia de
l’independentisme i la sobirania. Es tracta d’una obra imprescindible per
conèixer la immensa aportació de Prat a la ideologia catalanista del primer
terç del segle XX i a la influència que va tenir en la vida política de la Cata-
lunya contemporània.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Prat de la Riba. Nacionalisme i formació d’un Estat català. Autor: Manuel Pérez Nespereira. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 28. Pàgines: 304. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-98-6. Preu: 18,40 euros.

Manuel Pérez Nespereira ens aproxima en aquesta obra la figura i l’obra
de Prat de la Riba. En defensa la seva actualitat i ens descobreix el seu
autèntic rerefons ideològic i polític.

ISBN: 978-84-85031-98-6
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UNA RELACIÓ DIFÍCIL
CATALUNYA I L’ESPANYA MODERNA

Aquest llibre analitza les tenses relacions entre Catalunya i la Monarquia, primer, i
l’Estat espanyol, després, que es van anar configurant entre els segles XVII i XIX. Els

temes que s’hi tracten són els següents: la política catalana del XVI vista per diplomàtics
italians; la Diputació del General i de les Corts abans de la Guerra dels Segadors; la
influència dels textos religiosos en els opuscles polítics durant la Guerra dels Segadors; el
debat sobre la vicerègia a la mort de Carles II, el darrer dels Àustria; l’ideari dels segui-
dors de Felip V a Catalunya durant la Guerra de Successió; la fragilitat del règim borbò-
nic a Catalunya, un cop imposada la Nova Planta, amb motiu de l’aixecament dels
Carrasclets; les relacions difícils que la Junta Particular de Comerç va mantenir amb les
autoritats borbòniques de Catalunya; el sentit complex i canviant dels conceptes de
«nació» i de «pàtria» en el tombant del segle XVIII; els orígens del federalisme des dels anys
de les guerres amb França de finals del XVIII i de principis del XIX; el federalisme intransi-
gent durant el Sexenni (1868-1874), que va tenir en Valentí Almirall l’ideòleg més desta-
cat; i, finalment, les dificultats polítiques amb què va topar la industrialització catalana.

Autors: Joaquim Albareda · Miquel Pérez Latre · Josep Capdeferro ·
Xavier Torres · Eva Serra · Eduard Martí · Agustí Alcoberro · Mamés Cis-
neros · Lluís Roura · Lluís Maria de Puig · Josep Pich · Josep Fontana

FRANCESC CAMBÓ
ENTRE LA MONARQUIA I LA REPÚBLICA

El líder catalanista Francesc Cambó va ser un dels referents polítics més
emblemàtics de la dreta espanyola del primer terç del segle XX. És per

això que resulta del més gran interès analitzar quina va ser la seva posició
política en un moment cabdal, el que va des de la fi de la Dictadura de Primo
de Rivera (gener 1930) fins a l’adveniment de la República (abril 1931), atès
que ell mateix creia que «aquella era la meva hora».
Enfront del que fins ara s’ha dit i el mateix Cambó ha deixat escrit a les seves
Memòries, Riquer explica les causes reals (l’oposició dels sectors militars i
civils més reaccionaris) que impediren que el líder catalanista assumís un lloc
rellevant en el govern espanyol.
El llibre reprodueix documents inèdits que donen una nova visió de l’actitud
de Francesc Cambó enfront del règim republicà, del seu pensament polític
davant la crisi de juliol de 1936 i, tot plegat, ofereix una nova imatge d’aquest
«penúltim Cambó».

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Francesc Cambó. Entre la Monarquia i la República (1930-1932). Autor: Borja de Riquer i Permanyer. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 27. Pàgines: 200. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-83-2 Preu: 17 euros.

L’obra de Borja de Riquer il·lumina amb noves dades, inèdites fins avui,
l’actuació de Cambó, un polític considerat llavors la gran esperança
dels sectors conservadors espanyols i de la Monarquia d’Alfons XIII. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Una relació difícil. Catalunya i l’Espanya moderna. Autors: J. Albareda · M. Pérez Latre · J. Capdeferro · X. Torres
· E. Serra · E. Martí · A. Alcoberro · M. Cisneros · Ll. Roura · Ll. M. de Puig · J. Pich · J. Fontana. Col·lecció: Base
Històrica. Número: 26. Pàgines: 416. Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-85031-78-8 Preu: 19 euros.

ISBN: 978-84-85031-78-8

ISBN: 978-84-85031-83-2



COCA-COLA
LA INVESTIGACIÓ PROHIBIDA

William Reymond ens revela en aquest llibre els misteris de
l’empresa més famosa del planeta. Dels veritables orígens de la

beguda a la presència de cocaïna en la seva composició inicial, de les
raons reals del fiasco de la New Coke als reptes polítics de la recompra
frustrada d’Orangina, de les dificultats per imposar-se a França als nombro-
sos cops de geni que han omplert la seva història, de la guerra de les coles
a les estratègies de conquesta mundial. Coca-Cola. La investigació prohi-
bida desvela els secrets d’un veritable imperi. També per primera vegada,
al final d’una investigació tan apassionant com espantosa que explora les
ombres de la Segona Guerra Mundial, William Reymond descobreix el
secret més gran de la companyia. Una revelació que, per la seva evidèn-
cia, posa a prova la llegenda.

«Igual que moltes persones de la meva generació, Coca-Cola havia ali-
mentat els meus somnis d’Amèrica. No obstant això, la meva investiga-
ció m’acabava de demostrar fins a quin punt la frontera entre el desig i
el rebuig podia ser minsa. Un cop acabada, només tenia una certesa:
era impossible fer el pas definitiu cap a la veritat.» 

LA MEMÒRIA DELS REIS
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES

Des de sempre s’ha considerat que les obres que ens han llegat Jaume I,
Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere III el Cerimoniós constitueixen

el monument més impressionant de la literatura històrica catalana de tots els
temps, i també uns dels llegats més valuosos de la historiografia universal. A
través de l’estudi del Llibre dels Feits del rei Jaume, el Llibre del rei En Pere,
de Bernat Desclot, el Llibre, de Ramon Muntaner, i el Llibre del rei Pere III el
Cerimoniós, l’autor traça una rigorosa i apassionant panoràmica sobre els
segles centrals de la història medieval de Catalunya, i reflexiona sobre el
valor de la història i la llegenda, i sobre el sentit que té la memòria com a ele-
ment de pervivència de la identitat històrica de Catalunya.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques. Autor: Stefano Maria Cingolani. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 24. Pàgines: 328. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-81-8 Preu: 20 euros.

La Memòria dels reis, d’Stefano Maria Cingolani, és el primer estudi de
conjunt que s’ha fet de les quatre grans cròniques de la història medie-
val de Catalunya. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Coca-Cola. La investigació prohibida. Autor: William Reymond. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 25. Pàgines: 384. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-79-5 Preu: 20 euros.
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LA INTERNACIONAL
EL NAIXEMENT DE LA CULTURA OBRERA

En el món global en què vivim és apassionant conèixer com davant l’explotació
capitalista, els proletaris es van saber organitzar al segle XIX per crear la

Internacional Obrera: l’Associació Internacional dels Treballadors (AIT). Una
organització que no vetllava només pels interessos immediats de la classe tre-
balladora, sinó que mostrava els camins filosòfics vers una nova societat lliure
i justa. Les idees de Marx, Engels i Bakunin van quallar en el proletariat inter-
nacional, que les va enlairar com a banderes d’emancipació humana. Però dels
dos corrents del pensament més importants de la Internacional, el marxisme i
l’anarquisme, aquest darrer va aconseguir l’hegemonia entre els obrers cata-
lans. El llibre tracta també de l’aparició dels ateneus, les cooperatives,
l’arrelament de l’anarquisme, la Comuna de París, l’escissió de la Internacional
entre marxistes i bakuninistes, la fundació dels partits socialistes, els certà-
mens culturals, la repressió, la reconstrucció de l’AIT, el terrorisme i el nihilis-
me, i acaba fent un passeig per la Barcelona Rosa de Foc, anomenada així no
solament per les bombes, sinó per la llum que irradiava la cultura àcrata.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: La Internacional. El naixement de la cultura obrera.
Autor: Ferran Aisa. Col·lecció: Base Històrica. Número: 23. Pàgines: 264. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-73-3 Preu: 18 euros.

Ferran Aisa presenta en aquest llibre, de manera planera i rigorosa, el
que va representar la Internacional i quina va ser la seva influència en
el naixement de la cultura obrera.

LA CREACIÓ DEL MITE COMPANYS
EL 6 D’OCTUBRE DE 1934 I LA DEFENSA 

DE COMPANYS PER OSSORIO Y GALLARDO

L’empresonament del president Companys pel govern republicà espanyol
després del fracàs de la proclamació per part de la Generalitat de l’Estat

català dins la República federal espanyola el 6 d’octubre de 1934 va ser l’inici
del naixement del mite Companys, que s’intensificaria amb el seu assassinat
al castell de Montjuïc, per ordre del general Franco, el 15 d’octubre de 1940.
El 1934 Companys va encarregar la seva defensa jurídica davant del Tribu-
nal de Garanties Constitucionals a l’advocat madrileny Ángel Ossorio y
Gallardo, qui va entendre la necessitat de presentar un Companys sacrificat
per Catalunya, per les seves llibertats i per la democràcia republicana. El lli-
bre d’Arnau Gonzàlez i Gisela Bou és una de les aportacions més valuoses
al coneixement d’aquesta qüestió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: La creació del mite Lluís Companys. El 6 d’octubre de 1934 i la defensa de Companys per Ossorio y Gallardo.
Autors: Arnau Gonzàlez i Gisela Bou. Col·lecció: Base Històrica. Número: 22. Pàgines: 456.
Enquadernació: Rústica. ISBN: 978-84-85031-72-6 Preu: 19 euros.

El llibre d’Arnau Gonzàlez i Gisela Bou La creació del mite Lluís Com-
panys. El 6 d’octubre de 1934 i la defensa de Companys per Ossorio y
Gallardo, basat en l’apassionant correspondència inèdita entre Com-
panys i el seu advocat madrileny, descobreix aspectes fins ara desco-
neguts de la personalitat del president de la Generalitat, simbòlic màrtir
de la Catalunya contemporània.

ISBN: 978-84-85031-73-3

ISBN: 978-84-85031-72-6



TRAÏDORS A CATALUNYA
L A  C I N QU E N A  C O LU M N A  ( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 )

Militants de Falange Espanyola, algun membre de la Lliga, parents de mili-
tars o membres d’Acció Catòlica. I, amb ells, tots els que abominaven

del laïcisme i tenien interessos econòmics capitalistes. Les informacions i la
propaganda dels revoltats van ser gairebé estèrils. No obtingueren dades sig-
nificatives per als rebels ni van aconseguir el suport de la població, però sí
que influïren a propagar el derrotisme en el bàndol republicà.
Les respostes a aquestes preguntes i les dades que s’han mantingut ocultes
les trobareu en llegir aquest llibre, magníficament documentat, en què el
millor espiòleg d’Europa, amb noves dades inèdites fins ara, explica que,
durant la Guerra Civil, hi va haver un grup de catalans que va trair la Repú-
blica democràtica i l’autonomia de Catalunya.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Traïdors a Catalunya. La Cinquena Columna (1936-1939). Autor: Domènec Pastor Petit. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 21. Pàgines: 328. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-71-9 Preu: 18,40 euros.

Van ser traïdors a Catalunya o només a la República? Els escau el qua-
lificatiu de botiflers? Per què van optar per la invisibilitat i, després, pel
silenci? Propagandistes del franquisme i de les dictadures feixistes,
derrotistes de les democràcies, ¿qui hi havia al seu darrere? Quin va
ser el paper de prohoms catalans com Francesc Cambó en el finança-
ment de la Cinquena Columna? Quin impacte va tenir militarment i psi-
cològicament? Qui eren els seus components?

PIERRE VILAR 
I LA HISTÒRIA DE CATALUNYA

L’historiador francès Pierre Vilar (1906-2003) ha estat una de les figures més influents
en la historiografia catalana a partir de la dècada dels seixanta. De la seva

abundant bibliografia destaca Catalunya dins l’Espanya moderna (1962), de la
qual arribà a publicar fins a tres volums que han esdevingut una obra de referèn-
cia ineludible per als interessats en la història del país des d’una perspectiva mul-
tidisciplinària que abraça la geografia, l’economia, la política i la cultura. La vin-
culació de Vilar amb Catalunya data de ben jove. Amb poc menys de trenta anys,
s’establí a Barcelona com a professor de l’Institut Francès de Barcelona, primer
entre els anys 1934-36 i, després, un cop acabada la Segona Guerra Mundial.
Des de 1951 fou director d’estudis a l’École Pratique des Hautes Études de París
i, a partir de 1965, professor de la Universitat de París. Nomenat l’any 1979 doc-
tor honoris causa per la Universitat de Barcelona, l’any 2000 la Generalitat de
Catalunya li concedí la Medalla d’Or en reconeixement a la seva tasca historio-
gràfica. Aquest volum explora, de la mà dels màxims especialistes en la matèria
i alhora destacats deixebles de Pierre Vilar, la vida i l’obra del que es considera
un dels historiadors de Catalunya més rellevants del segle xx.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Pierre Vilar i la història de Catalunya. Autors: J. Albareda, R. Congost, G. Feliu i Monfort, R. Fernández,
Llorenç Ferrer, J. Fontana, E. Serra i F. Valls. Col·lecció: Base Històrica. Número: 20. Pàgines: 240.
Enquadernació: Rústica. ISBN-10: 84-85031-70-9. ISBN-13: 978-84-85031-70-2. Preu: 17 euros.

Autors: Joaquim Albareda, Rosa Congost, Gaspar Feliu i Monfort, Roberto
Fernández, Llorenç Ferrer, Josep Fontana, Eva Serra i Puig i Francesc Valls.

ISBN: 978-84-85031-70-2

ISBN: 978-84-85031-71-7



JOAN MARGARIT I PAU
LA TRÀGICA FI DE L’EDAT MITJANA A CATALUNYA

Joan Margarit i Pau, nascut a Girona el 1422 i mort a Roma el 1484, és
una de les figures més rellevants del darrer segle de l’edat mitjana. Aquest

home del Renaixement va unir a la seva acció política, posada al servei de
Joan II durant la dramàtica guerra civil catalana de 1462-1472, una excepcio-
nal obra històrica i una intensa activitat eclesial com a bisbe d’Elna i de Giro-
na, i com a cardenal de l’Església romana. El seu prestigi a la cort pontifícia
i en la política catalana i italiana el van portar a ocupar un lloc destacat en
l’Europa de les darreres dècades del segle XV. Aquest llibre pòstum, escrit per
un dels més destacats medievalistes contemporanis, constitueix un relat
apassionant de la vida i l’època, que l’autor qualifica amb encert de tràgica,
del cardenal Margarit i de la Catalunya del seu temps. Margarit és, sense cap
mena de dubte, un dels catalans més universals de tota la història. La pre-
sent biografia, escrita amb un estil elegant i planer, acosta la personalitat de
Margarit a les persones interessades a conèixer els grans moments i els
homes més eminents de la Catalunya de tots els temps.

Un cardenal català de gran influència a la Roma del primer Renaixe-
ment. Una biografia apassionant d’un home que va tenir un paper molt
destacat en la vida política i cultural catalana i europea en un moment
decisiu dels darrers anys de l’edat mitjana.

CRISTÒFOR COLOM FOU CATALÀ
L A  V E R I TA B L E  G È N E S I  D E L  D E S C O B R I M E N T

Aquesta obra va produir un gran impacte en el món dels estudis colombins
quan va aparèixer per primera vegada el 1927. Des de la seva publica-

ció ha estat un dels referents més importants per als estudiosos contempo-
ranis que han aprofundit en les argumentacions sobre la catalanitat del gran
descobridor del Nou Món. Amb motiu del cinquè centenari de la mort de
Colom, Editorial Base ofereix la reedició d’aquesta obra que ha esdevingut,
amb el pas dels anys, el fonament més representatiu i el símbol dels estudis
sobre els veritables orígens de Colom. Grans historiadors catalans com
Ferran Soldevila, Ferran Valls i Taberner o Francesc Carreras i Candi es
varen sentir poderosament atrets per les tesis d’Ulloa i les varen incorporar
als seus treballs de recerca i de síntesi.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Cristòfor Colom fou català. Autor: Luis Ulloa Cisneros. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 18. Pàgines: 168. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-62-8. Preu: 14 euros.

Aquest llibre va explicar per primera vegada amb arguments sòlids
l’origen català de Cristòfor Colom. Les seves tesis van causar un gran
impacte en la intel·lectualitat catalana dels anys vint i trenta; Ulloa va
voltar per Catalunya i altres països per defensar-les mitjançant articles,
conferències i opuscles.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Joan Margarit i Pau. La tràgica fi de l’edat mitjana a Catalunya. Autor: Santiago Sobrequés i Vidal.
Col·lecció: Base Històrica. Número: 19. Pàgines: 440. Enquadernació: Rústica. ISBN-10: 84-85031-69-5.
ISBN-13: 978-84-85031-69-6. Preu: 18 euros.
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LA GUERRA CIVIL 
ESPANYOLA

L’autor analitza els orígens de la guerra, el seu desenvolupament, les
seves atrocitats, els abusos, la destrucció i la posició de les potències

internacionals. El llibre relata com la Guerra Civil va ser, a més d’una lluita
entre l’esquerra i la dreta, el trist assaig de la imminent conflagració mundial,
i va donar pas a una forma nova i terrorífica d’enfrontament bèl·lic, com va
ser la destrucció massiva i indiscriminada de la població civil a través dels
bombardejos aeris per part de les aviacions italiana i alemanya. Pocs conflic-
tes civils han acabat en una repressió dels vençuts tan cruenta i tan llarga
com la que es va produir a l’Espanya governada pel general Franco.
Preston ha publicat nombrosos llibres sobre la Guerra Civil i el franquisme,
entre els quals cal destacar la biografia Franco (1994), La política de la ven-
ganza (1997), La Guerra Civil (2000), Las tres Españas del 36 (2001), Juan
Carlos. El rey de un pueblo (2003) i Botxins i repressors (2006)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: La Guerra Civil espanyola. Autor: Paul Preston. Col·lecció: Base Històrica. Número: 17.
Pàgines: 400 + 2 plecs de 16 pàgines de fotografies. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 978-84-85031-61-0. Preu: 21,50 euros.

Paul Preston és un dels hispanistes de més prestigi a Europa. Els seus
llibres formen part de la bibliografia bàsica sobre Guerra Civil. Aquesta
nova edició, profusament ampliada, de La Guerra Civil espanyola
reconstrueix el conflicte bèl·lic de 1936-1939, que ha marcat de manera
tràgica la història del país durant una bona part del segle XX.

EL RAVAL
UN ESPAI AL MARGE

El Raval és el cor de Barcelona, síntesi d’ambient portuari, de l’esplendor
del Paral·lel i del cosmopolitisme de la Rambla. Ha estat alberg

d’immigrants, de gent treballadora i d’esperits artístics i rebels. El llibre situa
en el temps el Raval. El seu nom prové del mot àrab rábad, que significa
espai al marge, extramurs. Després de l’enderrocament de les muralles, el
Raval va continuar dient-se així, però durant el segle XX dos noms més en
van agafar el relleu amb èxit: Districte Cinquè i Barri «Xino», en la seva etapa
més «canallesca». Història, mite i llegenda van formar un imaginari que
modelava el somni d’una època d’utopia, de bohèmia i de revolució. Escrip-
tors, poetes i artistes van trobar en aquest imaginari la deu de la seva inspi-
ració, i van elevar la llegenda d’aquest barri barceloní a un tema universal. El
nom de Raval tornaria a ressorgir els anys vuitanta amb una reforma radical
del barri.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: El Raval. Un espai al marge. Autors: Ferran Aisa i Mei Vidal. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 16. Pàgines: 416. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-60-1. Preu: 20 euros.

L’obra de Ferran Aisa i Mei Vidal és d’un dels millors llibres sobre la his-
tòria del Raval. Tant és així que sobrepassa els límits del barri per con-
vertir-se en una veritable crònica de la ciutat de Barcelona.
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BOTXINS I REPRESSORS
ELS CRIMS DE FRANCO I DELS FRANQUISTES

Les atrocitats del franquisme a partir de 1936 i fins ben avançats els anys quaran-
ta han estat silenciades, tant en vida del dictador com en els primers anys de

la democràcia. Aquest llibre presenta de manera planera i rigorosa el que va ser
l’obra criminal dels Botxins i repressors que varen perpetuar els assassinats de
Franco. La violència desencadenada contra els vençuts no es limitava a la
presó, la tortura i l’execució sense un judici just, sinó que incloïa la humiliació
psicològica i l’explotació econòmica dels supervivents. Franco era qui encapça-
lava la piràmide i el gran responsable d’un sistema que va tenir sempre com a
objectiu eliminar físicament els adversaris. 

Botxins i repressors ha estat la primera obra escrita només en català pel
prestigiós historiador Paul Preston. Aquest llibre és un relat colpidor del
que va ser la repressió d’un règim feixista que va sobreviure durant qua-
ranta anys.

GRANS MOMENTS
DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA

«Catalunya, avui, és una província d’Espanya, però, què ha estat
Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món», afir-

mava Pau Casal en el discurs a l’ONU iniciat amb el seu famós «I’m
Catalan».

Aquest episodi i d’altres, explicats per especialistes de prestigi reconegut,
constitueixen els Grans momemts de la història de Catalunya. Les conquestes
de Jaume I, el primer submarí de Narcís Monturiol, la defensa aferrissada de
Barcelona l’Onze de Setembre, la lluita per l’autogovern, moments rellevants,
èpics, heroics per al nostre país. Tothom que vulgui conèixer millor el que hem
estat com a poble al llarg dels segles se sentirà atret per aquesta obra. El lec-
tor gaudirà d’un viatge a través de les fites més representatives d’un país que
ha sabut sempre defensar la terra i resistir-se als que li han negat el dret a
l’existència, i que s’ha definit sempre, simplement, amb el nom de nació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Grans moments de la Història de Catalunya. Autors: DD.AA. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 14. Pàgines: 184. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-58-X. Preu: 17 euros.

Autors: Anscari Manuel Mundó, José Enrique Ruiz-Domènec, Jaume
Sobrequés i Callicó, Antoni Simon i Tarrés, Santiago Riera i Tuèbols,
Rossend Casanova, Albert Balcells, Josep M. Roig i Rosich, Josep
M. Figueres, Francesc Roca i Mercè Morales

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Botxins i repressors. Els crims de Franco i dels franquistes. Autor: Paul Preston. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 15. Pàgines: 216. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-59-8. Preu: 20 euros.
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H A P P I N E S S
LLIÇONS D’UNA NOVA CIÈNCIA

Actualment som molt més rics que en generacions anteriors. Gaudim
de més aliments, més roba, més cotxes i vacances, cases més grans,

feines més agradables i millor salut. Però malgrat que els ingressos
s’hagin doblat, a Occident no som pas més feliços que fa cinquanta anys. 

Què està passant?

A Happiness [Felicitat], Richard Layard identifica les «Set Grans» causes
de la felicitat i la infelicitat. El resultat és un llibre innovador, que reuneix
les darreres investigacions en economia, psicologia, neurologia, sociolo-
gia, filosofia i política social, per arribar a un pensament radical i enlluer-
nador sobre la societat i la nostra pròpia vida.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Happiness. Lliçons per a una nova ciencia. Autor: Richard Layard. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 13. Pàgines: 320. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-57-1. Preu: 20 euros.

«Richard Layard torna a sacsejar-ho tot. El seu entretingut nou llibre
sobre la felicitat no farà feliços els economistes convencionals, però
ens hauria de fer reflexionar a tots plegats amb més profunditat sobre
les coses que realment fan que valgui la pena viure».

Professor Robert D. Putnam, Universitat de Harvard, autor de Bowling alone

OPUS DEI
UNA ESGLÉSIA DINS EL COR DE L’ESGLÉSIA

N’han dit la Santa Màfia i l’Obra de Déu. Considerada una institució fundada per
voluntat divina pels seus fidels, els detractors la perceben com una orga-

nització ultraconservadora i jeràrquica, disposada a tot per infiltrar-se en els
centres de poder i preservar els secrets més ben ocults del Vaticà.
Des de la canonització del seu fundador, Josemaría Escrivá de Balaguer,
l’Opus Dei s’ha convertit en un moviment puixant i secret al cor mateix de
l’Església catòlica. El seu objectiu és clar: el renaixement de l’Occident cris-
tià. Per tot els mitjans?
Ascetes sants o sectaris fanàtics? Ho descobrireu en aquest llibre extraordina-
ri en què, fruit d’un treball d’investigació que combina el rigor de l’assaig amb
la fluïdesa d’una novel·la, els periodistes Bénédicte i Patrice des Mazery posen
al descobert el veritable rostre de l’Opus Dei.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Opus Dei. Una Església dins el cor de l’Església. Autors: Bénédicte i Patrice des Mazery.
Col·lecció: Base Històrica. Número: 12. Pàgines: 320. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-55-5. Preu: 19,80 euros.

Els seus detractors parlen de la Santa Màfia i fins i tot de Maçoneria
Blanca. I en ‘El codi Da Vinci’, l’Opus Dei és presentat com una organi-
zació maquiavèl.lica que no dubta a matar per protegir els misteris guar-
dats pel Vaticà. Però què és exactament?

Un nou concepte

de fe
lic
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LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT
REFLEXIONS SOBRE EL PASSAT I SOBRE EL PRESENT

La construcció de la identitat és un assaig en el qual l’autor reflexiona, des
del punt de vista de la història, i des d’una perspectiva catalana, sobre

temes de gran actualitat, com ara la construcció històrica de la identitat, els
problemes de la representativitat política i el progrés social, la globalització,
les migracions i la transició política a l’Estat espanyol. Sobre aquests temes,
l’autor ofereix una visió crítica i desmitificadora que convida a repensar la
interpretació que s’ha instal·lat, gràcies a una visió superficial dels problemes
del món actual, en amplis sectors de la societat. El llibre denuncia els efec-
tes negatius que té per a milions de ciutadans el procés de globalització
impulsat per la gairebé totalitat de governs del planeta, i fa una lectura sug-
gerent i crítica de la transició espanyola.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: La construcció de la identitat. Autor: Josep Fontana. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 11. Pàgines: 144. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-51-2. Preu: 15 euros.

Exercicis de pensar històricament, per dir-ho en els termes que va defi-
nir Pierre Vilar, problemes actuals que afecten la societat catalana, ana-
litzats amb les eines de reflexió que ens proporciona la història.

ALFONS X EL SAVI
UN MONARCA PER A LA MODERNITAT, L’EUROPEISME I LA CULTURA

Poeta, historiador, astrònom i jurista, Alfons X (1221-1284) fou un dels
monarques més brillants i decisius de la història d’Espanya. La seva figura

emergeix amb llum pròpia d’entre les tenebres de l’edat mitjana i s’imposa
amb força renovada en els nostres dies com un clar precursor de la moderni-
tat, tant per la concepció que tenia de l’autoritat i l’Estat —al marge del poder
de l’Església i la noblesa— com per la seva condició d’humanista i d’impulsor
de les ciències i de l’art, que li ha valgut l’apel.latiu universal de «rei Savi». Polí-
tic ambiciós i de cultura extensa, va encapçalar la lluita contra els musulmans,
va enfrontar-se a les revoltes nobiliàries i va lluitar per fer realitat un somni:
accedir al tron imperial germànic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Alfons X el Savi. Un monarca per la modernitat, l’europeisme i la cultura. Autor: Julio Valdeón Baruque
Col·lecció: Base Històrica. Número: 10. Pàgines: 250. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-49-0. Preu: 18 euros.

Va conquerir nous regnes als musulmans d’al-Àndalus i va lluitar per
esdevenir emperador dels europeus. La vida i l’obra d’un monarca
excepcional en el complex univers de l’edat mitjana hispànica.

PREMI NACIONAL D’HISTÒRIA
D’ESPANYA 2004

atorgat pel Ministeri de Cultura
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Josep Maria de Porcioles i Colomer (1904-1993), alcalde franquista de Bar-
celona durant el període 1957-1973, ha estat objecte de reflexions per part

de col.laboradors fidels, de rivals dins de l’entramat del règim franquista i
d’opositors antifranquistes. Aquest llibre contrasta aquestes visions a partir
de tres eixos: l’origen del personatge abans d’esdevenir alcalde, l’entramat
governatiu en el qual va treballar i el paper que va representar en un món en
què ningú —ni el mateix Porcioles, digués el que digués— no podia apostar
de debò per una opció reformista i catalanista, perquè hi mancava la condi-
ció imprescindible: la democràcia política. El llibre de Martí Marín és una con-
tribució de primer ordre al coneixement de la ideologia d’un sector important
de la burgesia catalana durant el franquisme.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Porcioles. Catalanisme, clientelisme i franquisme. Autor: Martí Marín i Corbera. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 9. Pàgines: 200. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-47-4. Preu: 17,90 euros.

¿Era possible, en els anys durs del règim de Franco, fer de Barcelona
una ciutat moderna que recuperés la personalitat catalana que el dicta-
dor li havia arrabassat el 1939? 

Aquest llibre és un retrat del que era l’organització feixista de la socie-
tat en una petita capital de província durant els primers anys de la dic-

tadura franquista. Bé que el model que serveix de base a aquesta narra-
ció històrica és la ciutat de Girona, l’uniformisme imposat pel règim
permetria posar-li un altre nom sense que canviés gairebé res. Un jove
d’aquesta ciutat, que ha fet la guerra en l’exèrcit republicà, intenta, a
Madrid, en unes dures oposicions a càtedra, després d’un primer fracàs
l’any anterior, refer allò que la guerra i les seves conseqüències li havien
pres: un lloc estable de professor a l’institut de la seva ciutat natal.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: 1941. Un opositor català durant el franquisme. Autor: Jaume Sobrequés i Callicó. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 8. Pàgines: 200. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-25-3. Preu: 17,90 euros.

¿Podrà un antic soldat català de l’exèrcit de la República durant la Guer-
ra Civil guanyar, a Madrid, una càtedra en els primers anys del règim
franquista després de sortir d’un camp de concentració?

PORCIOLES 
CATALANISME, CLIENTELISME I FRANQUISME

1941
UN OPOSITOR CATALÀ DURANT EL FRANQUISME
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L’exili republicà de la Guerra Civil no va començar el 1939. Des de l’esclat
de la guerra, el juliol de 1936, milers de persones es van veure obligades

a deixar les seves cases, els béns i, fins i tot, la família, per refugiar-se a la
zona republicana a mesura que les tropes franquistes avançaven sobre el
territori. El febrer de 1939, una allau de refugiats i desplaçats d’arreu
d’Espanya vivien a Catalunya. L’àrdua recerca de l’autor, municipi per muni-
cipi, ha permès construir un relat fidel d’un dels aspectes més desconeguts i
tràgics de la guerra espanyola i conèixer de ben a prop les condicions de vida
dels refugiats i l’actuació del govern, partits i sindicats de la Catalunya repu-
blicana.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Refugiats i desplaçats dins la Catalunya en guerra 1936-1939. Autor: Joan Serrallonga i Urquidi.
Col·lecció: Base Històrica. Número: 7. Pàgines: 288. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-23-7. Preu: 17,90 euros.

L’allau de refugiats que varen arribar a Catalunya, fugint de la repressió
franquista als territoris ocupats pel feixisme, constitueix una de les
mostres més evidents dels horrors que va produir la guerra començada,
el 1936, pel general Franco.

La majoria dels partits catalans han començat a replantejar, vint-i-cinc anys
després de l’entrada en vigor de l’estatut d’autonomia vigent, la necessi-

tat de reformar-lo, amb l’objectiu que Catalunya progressi cap a una major
sobirania, uns, i cap a majors competències, tots.
Aquest llibre explica el procés històric de la lluita del poble català per recupe-
rar l’autogovern perdut com a conseqüència de la desfeta de 1714, i propor-
ciona els textos originals sobre l’autonomia, els històrics i aquells aportats
pels partits i coalicions actuals: CiU, ERC, ICV i PSC. Publica també els tex-
tos de reforma de l’estatut basc adduïts per les institucions d’Euskadi refe-
rents a la proposta d’estat lliure associat. A través d’aquest llibre, el lector
podrà formar-se una idea pròpia sobre el futur de l’autonomia catalana.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Manual d’Autonomia. Textos per a la reforma de l’Estatut de Catalunya. Autors: Jaume Sobrequés i Mercè Morales.
Col·lecció: Base Històrica. Número: 6. Pàgines: 416. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-22-9. Preu: 16,90 euros.

Quins canvis vull per al meu estatut?
La història dels estatuts d’autonomia des de l’any 1918 fins al 1979. Tots
els projectes i els debats sobre l’estatut a Catalunya i a Espanya. Per
conèixer millor el que ha estat una reinvidicació centenària. Per poder
canviar l’estatut. 

REFUGIATS I DESPLAÇATS
DINS LA CATALUNYA EN GUERRA 1936-1939

MANUAL D’AUTONOMIA
TEXTOS PER A LA REFORMA DE L’ESTATUT DE CATALUNYA



Durant el 2000, l’any en què morí assassinat en atemptat terrorista,
Ernest Lluch publicà molts textos. Els que reproduïm en aquest volum

són un recull significatiu i a voltes impactant del que va escriure el darrer
Lluch. Aquests escrits donen idea tant del seu cabal erudit com de les
seves inquietuds ideològiques, culturals i socials. En l’àmbit estrictament
personal, resulta colpidor llegir en detall els seus plans de futur com a
investigador i divulgador, que foren estroncats pel fanatisme criminal. Són
particularment punyents els textos que dedicà a la qüestió basca, que
mostren el seu pensament a favor del diàleg i d’una solució política i demo-
cràtica del problema basc en el marc constitucional. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Darrers escrits. Autor: Ernest Lluch. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 4. Pàgines: 304. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-26-1. Preu: 17,90 euros.

¿És possible entendre el pensament polític, històric i econòmic d’Ernest
Lluch, i la seva visió de Catalunya, Espanya i el País Basc sense llegir els
seus darrers escrits? 

Patriotes i resistents és un assaig històric exhaustiu i complet, que ofereix
al lector les claus per interpretar el naixement i l’evolució del primer cata-

lanisme. Els autors de Les Bases de Manresa de 1892 i els orígens del cata-
lanisme, avaluen aquí d’una manera igualment amena la gestació del catala-
nisme, que s’expressà en corrents culturals diversos i en doctrines polítiques
socialment plurals i que, per això, es manifestà entre intel.lectuals i artistes,
escriptors, metges i arquitectes, obrers i menestrals. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Patriotes i resistents. Història del primer catalanisme. Autors: Josep Termes i Agustí Colomines. 
Col·lecció: Base Històrica. Número: 5. Pàgines: 416. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-21-0. Preu: 19,95 euros.

Aquest llibre explica la confluència de moviments culturals i polítics
que varen fer possible, al segle XIX, l’aparició del catalanisme i dels par-
tits que es disposaven a lluitar per la recuperació de l’autonomia de
Catalunya, perduda el 1714. 

PATRIOTES I RESISTENTS
HISTÒRIA DEL PRIMER CATALANISME

DARRERS ESCRITS 
PRÒLEG DE LLUÍS MARIA DE PUIG
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La fi del silenci és un estudi històric sobre el procés polític que va perme-
tre, el 1977, dos anys després de la mort del general Franco, el restabli-

ment de la Generalitat de Catalunya i el retorn del president Tarradellas, exi-
liat des del 1939. Es tracta d’un relat que, essent rigorós i científic, ha estat
escrit de manera que el lector se senti atret pel resultat de les complicades
negociacions que el mateix president i els parlamentaris catalans elegits a les
primeres eleccions democràtiques del 15 de juny d’aquell any 1977 varen
mantenir amb el Govern central de Madrid. La documentació publicada a La
fi del silenci constitueix un complement de primera magnitud per conèixer i
aprofundir, amb textos originals, un dels períodes més esperançadors de la
història contemporània de Catalunya.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: La fi del silenci. La recuperació de la Generalitat i el retorn de Tarradellas. Autor: Jaume Sobrequés i Callicó.
Col·lecció: Base Històrica. Número: 3. Pàgines: 264. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-20-2. Preu: 17,90 euros.

El retorn del president Tarradellas, exiliat des de 1939, i el restabliment
de la Generalitat provisional el setembre-octubre de 1977, constitueixen
els símbols més evidents del triomf del catalanisme polític després de la
desaparició del dictador el novembre de 1975. 

Durant els mesos de gener i febrer de 1939 gairebé mig milió de ciutadans
espanyols varen travessar la frontera francesa fugint d’una repressió que

per a alguns hauria representat la mort sense cap pietat. Els catalans fugitius
del règim de Franco varen passar per camps de concentració a França, on la
subsistència era molt difícil. Altres emigraren al nord d’Àfrica. Mèxic, la Repú-
blica Dominicana, Xile, Colòmbia, l’Argentina, l’Uruguai i Veneçuela varen
acollir milers de catalans. També l’URSS i Anglaterra. Molts acabaren als
camps d’extermini nazi. D’altres lluitaren a la resistència francesa. A través
dels exiliats, la cultura catalana va perviure en alguns llunyans indrets del pla-
neta; molts catalans feren aportacions científiques rellevants en el seus llocs
de destí. Molts hi moriren sense haver pogut retornar a Catalunya. Aquest lli-
bre constitueix un relat rigorós i apassionant d’aquell tràgic període de la his-
tòria de Catalunya.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Desterrats. L’exili català de 1939. Autor: Joan Villarroya i Font. Col·lecció: Base Històrica. 
Número: 2. Pàgines: 170. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-19-9.Preu: 15,95 euros.

Els exiliats de 1939, que varen refugiar-se a molts països europeus i
americans, van ser la mostra més evident de la brutalitat amb què el
règim de Franco va reprimir els catalanistes, els demòcrates i els repu-
blicans després de la victòria militar a la Guerra Civil.

DESTERRATS
L’EXILI CATALÀ DE 1939

LA FI DEL SILENCI
LA RECUPERACIÓ DE LA GENERALITAT I EL RETORN DE TARRADELLAS



El Llibre Verd de Barcelona, còdex manuscrit del segle XIV, conservat a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, reuneix els privilegis que regien

la vida municipal de la capital catalana a l’edat mitjana. A més d’un gran inte-
rès per als historiadors, el Llibre Verd té un altíssim valor simbòlic per als bar-
celonins. La bellesa de les miniatures i caplletres li atorguen un excepcional
interès com a obra d’art i en fan una de les peces més preuades dels còdexs
catalans que s’han conservat. El Llibre Verd és un símbol que evoca un pas-
sat centenari de vida en llibertat, durant el qual Barcelona, a més d’anar-se
edificant a si mateixa, dia a dia, va tenir un paper decisiu en la construcció
d’una realitat nacional, de la qual va ser, des de l’alta edat mitjana, l’eix verte-
brador d’un conjunt, no menys important, que anomenem Catalunya.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: Llibre Verd de Barcelona. Autors: Manel Rovira, Sebastià Riera, Tomàs de Montagut i Joaquim Yarza.
Col·lecció: Fora de col·lecció. Edició: Català/Castellà. Número: 2. Pàgines: 320. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-46-6. Preu: 34 euros.

Rigorós i excel.lent estudi d’un dels còdexs més valuosos i amb més
valor simbòlic que es conserven a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barce-
lona. D’excepcional interès històric, jurídic i artístic, representa un sím-
bol per a tots els barcelonins.

Aquest llibre és un relat minuciós, elaborat amb documentació inèdita
fins avui, de la gran manifestació de l’Onze de Setembre de 1977, que

va tenir una importància cabdal en la negociació pel restabliment de la
Generalitat i el retorn de l’exili del president Tarradellas.
L’èxit excepcional d’aquella manifestació va tenir una enorme importància
en el procés de negociació entre el govern de l’Estat, el president Tarrade-
llas i els parlamentaris catalans pel restabliment de la Generalitat. La una-
nimitat del poble català va frenar qualsevol possibilitat de la dreta espanyo-
la de dotar Catalunya d’un règim basat només en una descentralització
amb poc contingut polític i escàs autogovern.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Títol: El triomf de la memòria. La manifestació de l’onze de setembre de 1977. Autors: David Ballester, Manel 
Risques i Jaume Sobrequés. Col·lecció: Base Històrica. Número: 1. Pàgines: 320. Enquadernació: Rústica.
ISBN: 84-85031-18-0. Preu: 17,90 euros.

¿Va canviar el signe de la història de Catalunya la gran manifestació del
poble català amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Cata-
lunya l’11 de setembre de 1977, reclamant l’autonomia i l’autogovern? 

EL TRIOMF DE LA MEMÒRIA
LA MANIFESTACIÓ DE L’ONZE DE SETEMBRE DE 1977

LLIBRE VERD DE BARCELONA
SÍMBOL D’UN PASSAT CENTENARI DE VIDA EN LLIBERTAT

FORA COL·LECCIÓ



EDITORIAL BASE · c/ Breda, 7-9, local · 08029 Barcelona · Telèfon 93 321 02 02 · Fax 93 410 39 78 
www.editorialbase.com · info@editorialbase.com

DISTRIBUEIX ARC DE BERÀ 93 465 30 08


