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Editors.cat lliura al Parlament de Catalunya
setanta-quatre llibres contra el feixisme

Consulteu la llista completa de totes les obres

Editors.cat ha lliurat a la presidenta del parlament català, Laura Borràs, setanta-quatre títols
de quaranta-dos editorials que representen “els mals del feixisme”. L’objectiu és que estiguin
a disposició dels diputats perquè se’n puguin llegir fragments en el moment que intervingui
l’extrema dreta.

Just després de les eleccions, l’editor Miquel Adam va proposar a través de les xarxes que el
parlament tingués una estratègia per contestar a Vox amb lectures de texts “sobre els crims i
amenaces vinculades al feixisme i l’extrema dreta al llarg de la història fins a l’actualitat”. En
una visita recent a la presidenta del parlament, es va acordar que Editors.cat gestionaria la
recollida de títols de poesia, ficció, no-ficció, literatura testimonial, novel·la gràfica, novel·la
juvenil, assaigs… La tria d’obres no s’acaba només amb els referents a la memòria del
franquisme espanyol, el nazisme alemany o el feixisme italià, sinó que inclou també llibres que
“s’oposen a tot allò que l’extrema dreta promou: la xenofòbia, el masclisme rampant i el
menyspreu a la diversitat”.

Membres de la junta directiva d’Editors.cat, encapçalats pel seu president Joan Sala,
acompanyats de Miquel Adam, han fet entrega avui d’aquests llibres a Borràs. La proposta
és que els partits favorables a la iniciativa exhibeixin els llibres a cada intervenció de l’extrema
dreta al parlament. Aquesta acció és un instrument que posen a disposició dels representats
per “no haver de perdre el temps i mostrar el seu rebuig al feixisme d’una manera propositiva
i sense haver d’aixecar-se dels escons ni argumentar contra cap mur d’intolerància i
sofismes”.

Aquí podeu consultar la llista de les obres seleccionades:

 

–Anna Akhmàtova, Poesia completa (Edicions del 1984)
–Lluís Solà, Llibertat i sentit (Edicions del 1984)
–Josep Massot i Muntaner, Arconovaldo Bonacorsi, el Conde Rossi (Publicacions de l’Abadia
de Montserrat)
–Daniel Díaz Esculies, De la guerra civil, l’exili i el franquisme (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat )
–Nelly Sachs, Als estatges de la mort (Adesiara Editorial)
–Doris Lessing, Discursos (Alpha Editorial)
–Gregori El Gran, Diàlegs (Alpha Editorial)
–Ulrich Alexander Boschwitz, El viatger (L’Altra Editorial)
–Shaina Joy Machlus, La paraula més sexi és sí (L’Altra Editorial)
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–Virginie Despentes, Teoria King Kong (L’Altra Editorial)
–Carme Martí, Neus Català, Un cel de plom (Amsterdam)
–Marta Sanz, Pequeñas mujeres rojas (Editorial Anagrama)
–Pol Guash, Napalm al cor (Editorial Anagrama )
–Arcadi Oliveres, Paraules d’Arcadi (Llibres del 9 Angle)
–Rebecca Solnit, Els homes m’expliquen coses (Llibres del 9 Angle)
–Umberto Eco, Contra el Feixisme (Ara Llibres)
–Maria Campillo, Allez! Allez! (L’Avenç)
–Manuel Reventós Bordoy, Diari de la guerra i Barcelona viscuda (L’Avenç)
–Diversos autors, Versos per vèncer vol. 1 (Editorial Barcino)
–Diversos autors, Versos per vèncer vol. 2 (Editorial Barcino)
–Josefina Font Taxter, Una veïna de Figueres (Brau Edicions)
– Jordi Sierra i Fabra, Els focs de la memòria (Edicions Bromera)
–Josep Puig Pujades, Ell, a la presó (Edicions Cal·lígraf)
– Roser Rosés, Trenes tallades. Records d’una nena de Rússia (Edicions Cal·lígraf)
– Janne Teller, No-res (Comanegra)
– Heather Dune Macadam, 999 Les primeres dones d’Auschwitz (Comanegra)
–John Carlin i Oriol Malet, Mandela i el general (Comanegra)
– Francesc Viadiu Vendrell, L’hostal d’Entença (Rafael Dalmau Editor)
– Matthew Tree, No sóc racista, però… (Edicions Destino)
– Miquel Rayó, El camí del far (Edebé)
– David Nel·lo, La crònica de l’Iu Eskar (Edebé)
–Alexandre Weltz, Palamós, república, guerra civil i dictadura (Editorial Efadós)
–Joan Carles Luque i Jordi Fossas, Poblenou, república, guerra civil i postguerra (Editorial
Efadós)
–Stefan Zweig, El món de 1914 (Edicions de la Ela Geminada)
–Walter Benjamin, L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica (Edicions de la Ela
Geminada)
–Oscar Wilde, De profundis (Edicions de la Ela Geminada)
–Michela Murgia, Instruccions per fer-se feixista (Editorial Empúries)
–Josep Hereu Bohigas, Testimonis sense veu (Eumo Editorial)
–Raimon Panikkar, Pluralisme i interculturalitat ( Fragmenta Editorial)
–Saïd El Kadaoui, Radical(s) (Grup Enciclopèdia)
–Agus Morales, No som refugiats (Grup Enciclopèdia)
–Charlotte Wood, En estat natural (Editorial Les Hores)
–Meike Ziervogel, Magda (Editorial Les Hores)
–Jérôme Ruillier, Quatre petites cantonades de no res (Editorial Juventud)
–Jérôme Ruillier, Ubú (Editorial Juventud )
–Roberto Innocenti, Rosa Blanca (Kalandraka)
–Ignacio Chao, Ningú com jo (Autobiografia d’un tirà) (Kalandraka)
–Albert Camus, Cartes a un amic alemany (Lleonard Muntaner Editor)
–Billy Bragg, Les tres dimensions de la Llibertat (Edicions Bromera)
–Raphael Minder, Les lluites dels catalans (Obrador Edèndum)
–Albert Balcells, Testimonis de la Catalunya contemporània (Obrador Edèndum)
–Adam Majó, Set de mal (Pagès Editors)
–Mònica Hernández i Roger Tugas, Ferides d’exili (Pagès Editors)
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–Jacqueline Harpman, Jo, que no he conegut els homes (Edicions del Periscopi)
–Boris Pahor, La pira al port (Edicions del Periscopi)
–Svetlana Aleksiévitx, La guerra no té cara de dona (Raig Verd Editorial)
–Ibram X. Kendi, Com ser antiracista (Raig Verd Editorial)
–Vicente Rojo, Historia de la guerra civil española (RBA Libros)
–Cas Mudde, Ultradreta (Edicions Saldonar)
–,Alba Sidera, Feixisme persistent (Edicions Saldonar)
–Jules Renard, Els burgesos són sempre els altres (Edicions Sidillà)
–Morton Rhue, L’Onada (Takatuka)
–Lena Berggren i Kalle Johansson, Què és en realitat el feixisme? (Takatuka)
–Clara Zetkin, Com combatre el feixisme i vèncer (Tigre de Paper – Cultura 21)
–Pol Andiñach, Tothom pot ser antifa (Tigre de Paper – Cultura 21)
–Lluís Balsells, Diagonal (Editorial Trípode)
–Alfons Cama, El llarg silenci dels botxins (Editorial Trípode)
–Anna Masó, A propòsit de Hannah Arendt (Universitat de Barcelona)
–Antoni Segura, Andreu Mayayo i Teresa Abelló, La dictadura franquista (Universitat de
Barcelona)
–Ricard Lahoz, Enric García Jardí i Jordi Tiñena, Francescs Xammar i Vidal: Dignitat i
compromís a la perifèria de Tarragona (Universitat Rovira i Virgili)
–Antoni Rovira i Virgili, In Defence of Democracy (Universitat Rovira i Virgili)
–Antoni Rovira i Virgili, Defensa de la democràcia (Universitat Rovira i Virgili)
–Jirí Weil, Mendelssohn és a la teulada (Viena Edicions)
–Jirí Weil, Viure amb una estrella (Viena Edicions) 
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