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1. Pròleg: El procés de paper

Iniciativa personalíssima del professor Eugeni Giral des de mitjan anys 1970 —quan
la política clandestina començava a deixar pas al multipartidisme legal—, el Centre
Documental de la Comunicació (CEDOC) de la UAB és avui a Catalunya el princi-
pal arxiu sobre l’activitat política, sindical i social del darrer mig segle. Les seves
col·leccions inclouen no tan sols milers de títols de revistes, una quantitat ingent de
cartells, programes electorals, ponències congressuals, fulls volants, etcètera, sinó
també un bon nombre de llibres que no resulta fàcil trobar a les biblioteques acadè-
miques convencionals.

Són molt sovint llibres de batalla, amb voluntat d’intervenció immediata en el
debat públic del moment en què han aparegut; llibres volgudament polèmics,
d’autoria i d’estil periodístics, sense notes a peu de plana, el contingut dels quals es
veu sovint superat pels esdeveniments o per noves informacions al cap de pocs
mesos d’arribar als quioscos o a les llibreries; però uns llibres que són com instan-
tànies d’un moment historicopolític determinat, d’un estat d’opinió tal vegada efí-
mer i, per tant, resulten imprescindibles per als investigadors del futur.

Des de l’inici de la transició, diferents assumptes han suscitat successives ona-
des de llibres d’aquesta mena: Suárez i la crisi de la UCD; el cop d’estat del 23-F de
1981 i totes les seves derivades; els GAL; els atemptats de l’11-M de 2004; etcète-
ra. Cap d’aquells episodis, però, no havia despertat interès ni suscitat bibliografia en
la mesura i la proporció que ho ha fet el procés independentista català. Si ens hem
de refiar d’aquest termòmetre, doncs, haurem de concloure que el desafiament cata-
là és, en efecte, la crisi més seriosa que ha experimentat l’actual sistema polític es-
panyol des de la seva inauguració, l’any 1978.

Tots els que hem viscut aquesta darrera dècada llarga a Catalunya, com a sim-
ples ciutadans o com a observadors i analistes poc o molt professionals de
l’actualitat, teníem la impressió que, des del debat estatutari de 2005-2010, passant
per la sentència del Tribunal Constitucional, per l’eclosió sobiranista de 2012, per la
consulta del 9-N de 2014, per les eleccions plebiscitàries de 2015, pel referèndum
d’autodeterminació de l’1-O de 2017, fins a arribar a la repressió posterior (suspen-
sió de l’autonomia en virtut de l’article 155, processament, empresonament o exili
de dirigents polítics...), tota aquesta seqüència d’esdeveniments havia generat un
bon nombre de llibres. Llibres apologètics o crítics, dramàtics o sarcàstics, rigoro-
sos o més imaginatius, testimonials o més distants en el punt de vista; llibres que han
merescut una atenció desigual dels mitjans de comunicació i que han tingut una sort
comercial diversa; llibres, alguns, que havíem vist d’esquitllentes als taulells de no-
vetats de les llibreries o havíem rebut per gentilesa dels editors.

Però ningú de nosaltres no tenia una idea aproximada sobre la globalitat del fe-
nomen, de quants i de quins llibres es tractava, quina era l’envergadura i quin era el
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gruix d’aquest procés de paper. Ningú, excepte Eugeni Giral. Ell, aplicant la tenaci-
tat, la tossuderia i la generositat que ja havia mostrat tantes altres vegades al capda-
vant del CEDOC, es proposà d’aplegar tots els títols que anessin apareixent en rela-
ció amb el procés. No pas per un afany de col·leccionisme personal, sinó amb
voluntat de servei a la comunitat universitària i a la recerca futura d’historiadors, po-
litòlegs, sociòlegs i altres científics socials.

En aquest sentit, no n’hi havia prou d’adquirir els llibres i incorporar-los als fons
del CEDOC. Era imprescindible difondre, donar a conèixer entre els potencials in-
teressats aquest particular conjunt bibliogràfic. Heus aquí la justificació de la publi-
cació que el lector té a les mans: un minuciós catàleg descriptiu dels cinc-cents tí-
tols localitzats fins a principis d’octubre de 2018, amb útils referències sobre els
seus autors i continguts i un imprescindible índex de matèries.

Naturalment, la setmana que ve, i el més vinent, i l’altre, i el següent, seguiran
veient la llum nous llibres sobre el procés: a favor, en contra, equidistants, tercervi-
ïstes, etcètera. Però passarà força temps abans no n’hagin aparegut cinc-cents més i,
per tant, calgui publicar un segon volum d’aquest catàleg. De moment, els llibres
que el professor Giral i els seus col·laboradors han aplegat amb paciència i rigor pot-
ser no expliquen la història del procés, i és lògic, ja que resulta impossible historiar
esdeveniments tan propers i, encara, emocionalment tan connotats. Però una cosa és
segura: sense consultar aquests llibres ningú no podrà fer mai una història comple-
ta, global i omnicomprensiva dels esdeveniments, les dinàmiques i les decisions que
han canviar irreversiblement la fesomia sociopolítica de Catalunya durant el segon
i el tercer lustres del segle XXI.

Bellaterra, octubre de 2018

Joan B. Culla i Clarà
Professor d’Història Contemporània
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2. Introducció

El CEDOC és un centre del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de
Barcelona especialitzat en la recollida, la classificació i la posada a disposició dels
estudiosos dels materials polítics produïts, en qualsevol suport, fonamentalment a
l’Estat espanyol. Des de fa temps, són molts els materials derivats de la reforma del
sistema territorial espanyol que hem recollit. Especialment, després del procés de re-
forma de l’Estatut de Catalunya engegat l’any 2005.

Un episodi una mica casual va ser la coincidència amb Muriel Casals en ocasió
d’una celebració organitzada per Alicia Arrufat a Rocabruna, a prop de Camprodon.
Després d’explicar-li la quantitat de materials polítics, socials i econòmics del pro-
cés que teníem al CEDOC, va indicar-me la necessitat de fer-ne una recollida ex-
haustiva, que és la que presentem a continuació.

La llista que proposem està feta amb criteris homogenis, i consisteix en la des-
cripció bibliogràfica del llibre, una nota sobre la professió dels seus autors i una breu
ressenya del contingut del text.

Per comprovar la nostra llista, hem tingut accés a l’entrada de la pàgina web de
l’Assemblea Nacional Catalana, que en realitat recull la llista feta pel diari digital
Vilaweb, la qual es limita a ressenyar els llibres amb una nota bibliogràfica, no sem-
pre completa. I a més, sense menció de l’autor, ni tampoc del contingut del llibre.
Com s’indica, la llista comprenia obres publicades fins al 5 de maig de 2018 a Vila-
web, on el públic general també podia aportar noves obres referents al procés. De
tota manera, ens va servir per localitzar algunes obres que no havíem pogut trobar
anteriorment.

El treball que oferim és una llista completa de 525 llibres i diversos materials
connexos del procés fins a febrer de 2019. També indiquem les llibreries que hem
visitat per adquirir els llibres. Pot sorprendre que hi hagi grans llibreries i altres de
menor importància, però la naturalesa de llibres fets per autors d’interès local expli-
ca les petites troballes que hem pogut localitzar en llibreries com la Gaudí de Reus,
l’Edison de Figueres o Les Voltes de Girona.

Els autors es dediquen professionalment als mitjans de comunicació, però també
n’hi ha d’altres de professions diverses que no estan relacionades amb el periodisme.

Els primers treballs partien de l’explicació de les Consultes sobre Independència
fetes a Arenys d’Amunt l’any 2009, i d’aspectes generals de la reivindicació del pro-
cés d’independència de Catalunya, substituïts ben aviat per la discussió de les ca-
racterístiques que havia de tenir el dret a decidir. A partir del referèndum de l’1
d’octubre, la temàtica ha estat el testimoni dels afectats pels fets viscuts aquells dies.
Però no hi ha gaires reflexions sobre els elements de les consultes, excepte el mo-
dèlic treball sobre l’adquisició i la distribució de les urnes. Els llibres posteriors edi-
tats són a favor del procés d’independència i argumenten les principals explicacions



dels criteris que sustenten acríticament les raons del procés. Recentment, el tema
més tractat són els arguments a favor o en contra de les persones que han estat em-
presonades o exiliades a conseqüència del procés. L’argumentari de gran part dels
textos és a favor del dret a decidir i a favor de la independència de Catalunya.

Per facilitar l’ús del treball, hem elaborat una relació per temàtiques principals
desenvolupades en les obres recollides, i perquè pugui ser d’utilitat l’hem agrupat en
24 categories: Assemblea Nacional Catalana, Associació de Municipis per la Inde-
pendència, Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, Consultes po-
pulars i referèndums, Dietaris i cròniques, Divulgatius, Documents a favor del pro-
cés, Documents en contra, Dret a decidir, Econòmics, Estatut d’Autonomia,
Independentisme, Infraestructures, Líders del procés, Llengua catalana, Llengües
estrangeres, Novel·les, Òmnium Cultural, Partits polítics, Presos i exiliats, Proces-
sos d’independència en països estrangers, Reculls fotogràfics, Relació Catalunya-
Espanya i Tabarnia.

Sorprèn la falta de propostes dels organismes de gestió de la nova organització
territorial de Catalunya, potser perquè encara no hi ha fórmules clares de com po-
dria funcionar en el futur una nova estructura de Catalunya. Els projectes dels dife-
rents partits amb motiu de les eleccions celebrades o previstes encara no són aclari-
dors de com seria la nova organització territorial, i també caldrà esperar que els
testimonis del procés facin les seves valoracions.

El treball ha estat possible amb l’ajuda de múltiples persones. Agraïm
l’encoratjament constant i el suport del director del Servei de Biblioteques de la
UAB, Joan Ramon Gómez Escofet. També donem les gràcies a Mercè Rius, de qui
hem aprofitat la seva experiència com a editora de llibres. A Xavier Ginesta, que ha
ajudat en la distribució bibliogràfica dels fons. Víctor Torrente ha estat el responsa-
ble de l’elaboració de les llistes bibliogràfiques, Esther Pardo ha realitzat la catalo-
gació del fons a la Biblioteca del CEDOC-UAB, i agraïm també la feina feta a Al-
bert Ciprés i Fèlix Barenys. I finalment, donem les gràcies al company J. B. Culla i
Clarà, que sempre ha estat un gran col·laborador del CEDOC i que ha fet un pròleg
que ajuda a comprendre el sentit del treball portat a terme.

Eugeni Giral Quintana
Coordinador docent CEDOC-UAB
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3. Els 525 llibres del procés

ALBÀ NOYA, Toni
Ser o no ser catalans
Barcelona: Columna, 2013. 160 p.

L’autor és un còmic, actor i director de teatre. L’obra és un assaig sobre les vivèn-
cies i els pensaments de l’autor relacionats amb la identitat i el procés catalans, amb
arguments a favor de la independència.

ALBERTÍ ROVIRA, Enoch
GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus
Estatut d’Autonomia de Catalunya
València: Tirant lo Blanch, 2010. 181 p.

L’obra recull el text de l’Estatut d’Autonomia i hi incorpora les modificacions in-
troduïdes per les sentències del Tribunal Constitucional de l’any 2010. És la versió
més actualitzada del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya.

ALEXANDRE BENET, Víctor
Jo no sóc espanyol
Barcelona: Proa, 2009. 429 p.

L’autor és periodista. Recull en 20 entrevistes les raons per no
sentir-se espanyol de destacats intel·lectuals catalans: Avel·lí
Artís-Gener, Tisner; Francesc Bellmunt; Oriol Bohigas; Joan
Brossa; Núria Cadenes; Salvador Cardús Ros; Eliseu Climent;
Narcís Comadira; Antoni Deig; Lluís Gavaldà; Joel Joan; Lluís
Llach; Enric Masip; Maria Antònia Oliver; Alfons Quintà Sa-
durní; Joan Rendé; Alfred Rodríguez Picó; Isabel-Clara Simó;

Toni Soler; Josep M. Solé Sabaté.

ALEXANDRE BENET, Víctor
La independència explicada al meu fill
Barcelona: Meteora, 2014. 182 p.

L’obra simula una conversa entre un pare i un fill, i aquest darrer suscita en forma
de preguntes els tòpics o interrogants més freqüents respecte al procés sobiranista.
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ALLAND, Alexander Jr.
ALLAND, Sonia
La Catalogne. Une nation, deux États
Canet de Rosselló: Éditions Trabucaire, 2013. 199 p.

L’autor és un antropòleg americà. Resumeix les seves observacions fetes, després
d’una estada entre 1997 i 2005 a la Catalunya Nord, sobre l’existència pacífica de la
gent i l’assimilació cultural a banda i banda de la frontera.

ALLAND, Alexander Jr.
ALLAND, Sonia
Catalunya, One Nation, Two States. Un estudi etnogràfic de la resistència no vio-
lenta a l’assimilació
Barcelona: Pol·len Edicions, 2014. 181 p.

Versió en català del llibre anterior.

ÁLVARO, Francesc-Marc
Per què hem guanyat. 127 dies que van canviar Catalunya
Barcelona: Comanegra, 2015. 269 p.

L’autor és periodista i professor de la Universitat Ramon Llull. És una reflexió per-
sonal sobre els fets del procés sobiranista entre el període del 24-M (eleccions lo-
cals) i el 27-S (eleccions al Parlament de Catalunya) de 2015.

AISNA PUIG, Enric
Els orígens de l’Assemblea Nacional Catalana. Les indiscrecions del majordom
Barcelona: Institut de Promoció i Investigació Històriques, 2012. 154 p.

L’autor és llicenciat en Filosofia i promotor cultural. Narra el creixement de
l’Assemblea Nacional Catalana des de l’estiu de 2009 fins al març de 2012.

AMAT FUSTÉ, Jordi
La confabulació dels irresponsables
Barcelona: Anagrama, 2017. 100 p.

L’autor és filòleg i escriptor. L’obra és una crònica dels darrers episodis del procés
que atribueix molta responsabilitat a la classe política catalana i espanyola.
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AMAT FUSTÉ, Jordi
La conjura de los irresponsables
Barcelona: Anagrama, 2017. 100 p.

Versió en castellà del llibre anterior.

AMAT FUSTÉ, Jordi
Largo proceso, amargo sueño
Barcelona: Tusquets, 2018. 446 p.

L’obra fa una descripció del procés del catalanisme en tres períodes: la primera part,
de 1939-1947; la segona part, de 1952-1960, i l´últim període, de 1962-1980.

ANAYA, Santi
Botifarra Republik. Dissenya el teu país ideal
Barcelona: Fanbooks, 2016. 132 p.

L’autor és guionista d’humor de televisió. El llibre proposa en clau d’humor la crea-
ció d’un nou país com a resultat del procés independentista.

ANGLADA BIRULÉS, Martí
Quatre vies per a la independència
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2013. 440 p.

L’autor és llicenciat en Dret i Ciències de la Informació per la UAB i periodista en
mitjans de comunicació nacionals. L’obra és un assaig que explica la via d’accés a
la independència de quatre nous estats d’Europa. A més de fer conèixer l’estratègia,
les circumstàncies i el procés de cada país, l’interès del llibre se centra també en
l’evolució d’aquests països després de la independència. Extrapola així els quatre
casos al procés d’independència de Catalunya.

ARA
Eleccions 21-D. Les claus. Què s’hi juga cada
partit?
Barcelona: Ara, 2017. 14 p.

Recurs electrònic publicat pel diari Ara. El dos-
sier fa una radiografia de les set principals candi-
datures d’aquestes eleccions. Inclou una compa-
rativa dels programes electorals per temàtiques.
https://llibreria.ara.cat/dossier/30-21-d-les-
claus-dunes-eleccions-excepcionals
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ARA
L’octubre: del referèndum a la declaració d’independència. El mes clau del Procés
Barcelona: Edició de Premsa Periòdica Ara SL, 2018. 130 p.

El llibre ha estat elaborat per l’equip de política del diari Ara sota la coordinació del
cap de la secció, Maiol Roger. L’obra és una crònica dels dies d’octubre de 2017 a
Catalunya i que van acabar amb la república catalana proclamada, però no aplicada,
la destitució del Govern i la intervenció de les institucions catalanes mitjançant
l’article 155.

ARA
La veu del poble. Dos mesos de mobilitzacions constants
Barcelona: Ara, 2017. 32 p.

Recurs electrònic publicat pel diari Ara. El dossier és un recull gràfic de totes les
manifestacions que hi va haver a Catalunya entre el 20 de setembre i el 16 de no-
vembre de 2017, amb les dades de participació.
https://llibreria.ara.cat/dossier/32-la-veu-del-poble

ARA
Les enquestes de l’Ara sobre el referèndum
Barcelona: Ara, 2018. 13 p.

Recurs electrònic publicat pel diari Ara. Dossier on s’agrupen i s’analitzen en pro-
funditat les tres enquestes que va encarregar el diari Ara a l’Institut Opinòmetre als
mesos de juny, juliol i setembre.
https://recursos.ara.cat/dossier-enq
uestes-ara-sobre-referendum

ARA
7 dies d’octubre: les 140 hores que van canviar Catalunya
Barcelona: Ara, 2018. 60 p.

Recurs electrònic publicat pel diari Ara i editat per Anna Moyà i
Ester Galí. El dossier és una cronologia dels fets més importants
des del 25 d’octubre fins al 31 d’octubre de 2017. El relat mos-
tra les contradiccions i les dissensions de l’independentisme, que
finalment va xocar contra l’oposició de l’Estat espanyol.
https://recursos.ara.cat/dossier-set-dies-doctubre
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ARA
155. Sempre ens quedarà l’humor
Barcelona: Ara, 2018. 49 p.

Recurs electrònic publicat pel diari Ara i editat per Anna Moyà i Ester Galí. El dos-
sier és un recull de vinyetes que repassen els moments clau, des de l’aplicació del
155 per part del Govern espanyol fins al referèndum de l’1 d’octubre i l’exili i
l’empresonament de líders polítics i civils. Les vinyetes estan fetes per Miquel Fer-
reres, Anthony Garner, Manel Fontdevila, Juanjo Sáez i Jordi Duró.
https://recursos.ara.cat/dossier-155-en-vinyetes

ARA
1O Un any després
Barcelona: Ara, 2018. 61 p.

Recurs electrònic publicat pel diari Ara, editat per Daniel Romaní i Estel Galí. El
dossier recull articles de diversos autors sobre el llegat de l’1O i una entrevista de la
directora del diari Esther Vera a Jordi Cuixart.

ARCOS, Diego
ELIAS, Xavier
Immigració i sobirania. Fonaments polítics per a la participació dels migrants en la
independència dels Països Catalans
Barcelona: Veu Nova, 2010.

Els autors són dos activistes de moviments socials relacionats amb la immigració a
Catalunya. L’obra ajuda a repensar com es poden tractar els problemes de la immi-
gració en la societat catalana, amb la creença que l’assimilació dels immigrants ex-
igeix analitzar les desigualtats i lluitar-hi en contra, tant al país d’origen com al
d’acollida, Catalunya.

ARZA MONDELO, Juan
COLL AMARGÓS, Joaquim
Cataluña. El mito de la secesión. Desmontando las falacias del soberanismo
Còrdova: Almuzara, 2014. 299 p.

Un dels autors és llicenciat en Ciències Polítiques, i l’altre és doctor en Història
Contemporània. Tots dos són promotors de l’Associació Societat Civil, activa orga-
nització antiprocés sobiranista. L’obra analitza el procés i considera que es basa en
una sèrie de deformacions històriques, presentades conformant part d’un procés su-
posadament homogeni. Desgrana els episodis per demostrar la fragilitat de les bases
històriques en què es fonamenta, segons ell, el procés sobiranista.
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ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Hem fet història 11s2012
Badalona: Ara Llibres, 2012. 185 p.

Recull d’imatges sobre la manifestació de
l’Onze de Setembre.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Fem Via! La pel·lícula de la via catalana (vídeo)
Barcelona: Assemblea Nacional Catalana, 2013.

El vídeo reflecteix la celebració de l’Onze de Setembre de 2013 de la Via Catalana,
al llarg del territori català.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Fem Via!
Barcelona: La Mansarda, 2013. 191 p.

El llibre mostra un muntatge fotogràfic i comentaris sobre la cadena humana de
l’Onze de Setembre de 2013.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Impacte de la independència en l’empresa. La visió de l’ANC
Barcelona: Sectorial d’Economia de l’Assemblea Nacional Catalana, 2015. 38 p.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Document base provisional per a una futura Constitució participativa de la repú-
blica de Catalunya
Barcelona: Assemblea Nacional Catalana, 2015. 23 p.

ASSOCIACIÓ CATALANA PELS DRETS CIVILS
Contes per ser lliures: 11 relats pels drets civils
Barcelona: Associació Catalana pels Drets Civils, 2018. 29 p.

L’obra és un recull d’il·lustracions i una explicació dels drets civils i la convivència
democràtica.
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ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Informe de gestió juliol 2012-febrer 2013
Vic: Associació de Municipis per la Independència, 2013. 18 p.

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Informe de gestió 2013
Vic: Associació de Municipis per la Independència, 2014. 50 p.

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Informe de gestió 2014
Vic: Associació de Municipis per la Independència, 2015. 76 p.

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Informe de gestió 2015
Vic: Associació de Municipis per la Independència, 2016. 60 p.

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Informe de gestió 2016
Vic: Associació de Municipis per la Independèn-
cia, 2016. 90 p.

ATENTAS, Josep Maria
Espectros de octubre. (Per)turbaciones y paradojas del independentismo catalán
Barcelona: Editorial Sylone, 2018. 162 p.

L’autor és professor de sociologia a la UAB. L’obra analitza els fets d’octubre, que
l’autor creu que posen de relleu la contradicció entre els espectres reals i potencials
del procés. Posa de manifest la inexistència de sinergia entre el moviment del 15 M
i l’11 S de 2012 i revela alguna de les carències originals del procés.

BAÑOS BONCOMPAIN, Antonio
La rebel·lió catalana. Notícia d’una república independent
Barcelona: LaButxaca, 2013. 264 p.

L’autor és periodista, especialitzat en temes econòmics. Llibre de divulgació perio-
dística sobre la problemàtica sobiranista catalana.
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BAÑOS BONCOMPAIN, Antonio
La república possible
Barcelona: Ara Llibres, 2017. 159 p.

L’obra mira de definir les alternatives que haurà de plantejar-se la identitat d’una
possible república catalana. Els dilemes que caldrà afrontar no sempre apareixen
clarament en les discussions prèvies mantingudes fins ara davant del futur immediat.

BARATECH, Gonzalo
CORTÉS CORTÉS, Josep Maria
Andreu Mas-Colell: Un “minnesoto” que fracasó en política
Barcelona: Economía Digital, 2015. 236 p.

Els dos autors són periodistes econòmics en diversos mitjans catalans. El treball ana-
litza l’actuació d’Andreu Mas-Colell al capdavant de la Conselleria d’Economia de
la Generalitat de Catalunya. I contraposa la capacitat d’anàlisi teòrica de Mas-Colell
amb la mediocre acció política en la gestió dels problemes concrets de l’economia
catalana entre 2012 i 2015.

BARBERÀ RIBAS, Jaume
S’ha acabat el bròquil
Barcelona: Ediciones B, 2013. 144 p.

L’autor és directiu i presentador de televisió. L’obra es basa en una conversa amb el
periodista i escriptor Josep Maria Fonalleras on parlen d’una sèrie de conceptes que
reflexionen sobre temes socials de l’actualitat: la crisi, el capitalisme financer, la in-
dependència de Catalunya, la voracitat del neoliberalisme, el periodisme i l’esperit
del 15-M.

BARBERÀ RIBAS, Jaume
9N 2014. Una conversa amb Josep Maria Fonalleras
Barcelona: Ediciones B, 2014. 150 p.

El text és una llarga entrevista amb l’escriptor gironí Josep Maria Fonalleras Codo-
ny sobre la viabilitat de la independència.

BARNILS CARRERA, Andreu
La revolució tranquil·la. Carme Forcadell i l’Assemblea Nacional Catalana
Barcelona: Rosa dels Vents, 2014. 143 p.

L’autor és periodista i col·laborador de Vilaweb. L’obra és una llarga entrevista que
s’esforça a donar a conèixer com Carme Forcadell va arribar a la presidència de
l’Assemblea Nacional Catalana, i explica les tensions internes del grup promotor de
l’ANC.
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BARÓ RAURELL, Santi
Tres en ratlla
Barcelona: Plaza & Janés, 2012. 224 p.

L’autor és escriptor i novel·lista. L’obra és una novel·la de ficció que narra l’escenari
propici per a la proclamació de la independència, a través de diferents personatges
en diversos espais durant les 24 hores abans i després de la declaració.

BARRAYCOA MARTÍNEZ, Javier
Historias ocultadas del nacionalismo catalán
Madrid: Libroslibres, 2011. 365 p.

L’autor és doctor en Sociologia i vicerector de la Universitat Abat Oliva. L’obra
analitza suposats episodis sistemàticament ocults pel nacionalisme català, i pretén
induir a la idea que el catalanisme dominant es basa en el silenci d’episodis reals.

BARRERA COSTA, Heribert
Tenim pressa, molta pressa
Barcelona: Dèria, 2012. 125 p.

L’autor era químic, catedràtic a la Universitat Autònoma de Barcelona i líder histò-
ric d’Esquerra Republicana de Catalunya. El llibre recull articles i intervencions par-
lamentàries pronunciades per ell entre 1976 i 2011.

BARRET, Christopher
La guerre de Catalonge
París: Éditions du Cerf, 2018. 170 p.

L’autor és assagista. L’obra parla del conflicte entre Catalunya i Espanya a partir de
la declaració d’independència, a través d’entrevistes amb líders polítics i activistes
que podrien donar solucions o respostes al conflicte català.

BASSA CABANES, David
L’independentisme armat a la Catalunya recent
La Garriga: Malhivern, 2006. 124 p.

L’autor és llicenciat en Ciències de la Comunicació de la UAB i escriptor. L’obra
analitza, a través de diverses entrevistes i documents, el naixement de l’organització
Terra Lliure, i també la seva evolució, la seva estratègia política i la seva incidència
en la societat catalana.
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BASSETS SÁNCHEZ, Lluís
Cinc minuts abans decidir. Enmig del vendaval independentista
Barcelona: La Magrana, 2013. 315 p.

L’autor és periodista i director adjunt del diari El País. Recull de les cròniques pu-
blicades per l’autor a El País sobre el procés sobiranista entre 2007 i 2013.

BASSETS SÁNCHEZ, Lluís
La rebelión interminable: El año de la secesión catalana
Barcelona: Los Libros de la Catarata, 2018. 38 p.

És una crònica que analitza els fets principals d’octubre de 2017, i que ha compor-
tat una creixent divisió entre dues Catalunyes enfrontades i incompatibles.

BATISTA VILADRICH, Antoni
Al Palau, a l’hivern. Del final de l’autonomia al principi del sobiranisme
Barcelona: Editorial Base, 2017. 246 p.

L’autor és doctor en Ciències de la Comunicació i ha estat professor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. L’obra és la crònica dels fets més importants viscuts al
Palau de la Generalitat, des del Govern de Pasqual Maragall fins a l’actualitat, i ba-
sant-se en els dietaris del Departament de la Presidència.

BATLLORI OBIOLS, Toni
Any de sobres. Recull de vinyetes
El Papiol: Efadós, 2013. 178 p.

L’autor és dibuixant de tires polítiques a la premsa catalana, i diàriament publica a
La Vanguardia. Recull de vinyetes publicades durant l’any 2013.

BATLLORI OBIOLS, Toni
Breu història del procés
Barcelona: Ediciones B, 2015. 131 p.

L’obra recull moltes de les tires publicades entre l’11 de setembre de 2012 i el 14 de
gener de 2015, amb referència als principals moments del procés sobiranista.

BAYÉS DE LUNA, Pilar
FIGUERES ARTIGUES, Josep Maria
Petita història de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
Barcelona: Editorial Mediterrània, 2015. 20 p.
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L’autor és professor d’Història del Periodisme a la Universitat Autònoma de Barce-
lona, i ha publicat el llibre en col·laboració amb la il·lustradora Pilarín Bayés. Pre-
senten una història de la formació i els primers anys de funcionament de
l’Assemblea Nacional Catalana, i destaquen el seu paper impulsor del procés sobi-
ranista.

BÉCAT RAJAUT, Joan
L’indepéndance de la Catalogne, quel avenir? De la dictadure franquiste à
l’autonomie et à l’autodétermination / La independència de Catalunya, quin futur?
De la dictadura franquista a l’autonomia i l’autodeterminació
Prada de Conflent: Terra Nostra, 2013. 80 p.

L’autor és geògraf i catedràtic de la Universitat de Perpinyà. El text explica a un pú-
blic nord-català el procés sobiranista desenvolupat a Catalunya des de 2012 i les im-
plicacions que pot tenir per al futur immediat a la Catalunya Nord.

BEL QUERALT, Germà
Espanya, capital París. Tots els camins porten a Madrid
Barcelona: La Campana, 2011. 316 p.

L’autor és catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. L’obra
és una reflexió que parteix de l’any 1761, moment a partir del qual l’Estat va anar
fent de Madrid el centre de totes les comunicacions espanyoles. La centralització ha
perjudicat l’establiment de xarxes en tota la geografia peninsular. Així, configura
avui l’Estat espanyol com un model més polaritzat que l’Estat francès, tòpicament
dit amb centre a París.

BEL QUERALT, Germà
Anatomia d’un desengany. La Catalunya que és i l’Espanya que no va poder ser
Barcelona: Destino, 2013. 355 p.

L’objecte d’anàlisi són els serveis públics. Magnífica aportació d’aparell crític i de
documentació. El llibre ha tingut cinc edicions entre 2013 i 2014.

BEL QUERALT, Germà
Anatomía de un desencuentro. La Cataluña que es y la España que no pudo ser
Barcelona: Destino, 2013. 304 p.

Versió en castellà del llibre anterior.
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BEL QUERALT, Germà
Disdain, Distrust and Dissolution. The Surge of Support for Independence in Cata-
lonia
Eastbourne, GBr: Sussex Academic Press, 2015. 224 p.

L’obra és una anàlisi dels problemes de la relació entre Catalunya i Espanya. L’autor
investiga la dinàmica del conflicte entre grups oposats, els efectes resultants de la
desconfiança interterritorial i l’impacte en el funcionament de l’Estat espanyol en
general. La conclusió que n’extreu és que l’acumulació de desconfiança recíproca
entre les parts oposades és un obstacle important per al funcionament de l’Estat es-
panyol.

BEL QUERALT, Germà
Cabòries des d’una galàxia ben llunyana
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2017. 305 p.

L’obra analitza, a partir d’una sèrie d’articles del mateix autor publicats en mitjans
de comunicació, la situació econòmica de Catalunya.

BENEGRE.CAT
La constitució segons Benegre.cat
Barcelona: LaButxaca, 2015. 70 p.

Pseudònim col·lectiu d’il·lustradors de premsa. L’obra és una proposta de possible
constitució de Catalunya com a resultat del procés sobiranista.

BERTRANA BERNAUS, Albert
El ‘com’ de l’autodeterminació: cap a un estat per al poble català
Barcelona: Agència del Cens Nacional del Poble Català, 2009. 21 p.

L’autor és president de l’Agència del Cens Nacional del Poble Català. El text recull
la conferència de l’autor dictada el 16 de setembre de 2009 al Col·legi de Doctors i
Llicenciats.

BIERGE, Àstrid
Sí-Sí o Sí-No. Sanchis versus Sardà
Barcelona: Deu i Onze Edicions, 2014. 156 p.

L’autora és llicenciada en Periodisme. Llarga entrevista amb arguments a favor i en
contra de la formulació inicial de la proposta de preguntes pel referèndum. Vicent
Sanchis hi contesta favorablement, i Xavier Sardà recomana participar en el refe-
rèndum però votar negativament.
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BLANCO VALDÉS, Roberto L.
El laberinto territorial español. Del cantón de Cartagena al secesionismo catalán
Madrid: Alianza Editorial, 2014. 471 p.

L’autor és catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Santiago de Com-
postel·la. El text és un debat de les possibilitats i les implicacions d’un possible Estat
federal espanyol. Posa en relleu les dificultats d’aconseguir per a Catalunya un nou
marc institucional dins d’un nou Estat federal espanyol.

BOADELLA ONCINS, Albert
¡Viva Tabarnia!
Barcelona: Espasa, 2018. 191 p.

L’autor és fundador del grup Els Joglars i autoproclamat presi-
dent de Tabarnia. L’obra fa una reflexió de la situació que viu
actualment Catalunya, i analitza les causes polítiques, socials i
culturals que l’han conduït a una crisi política. Amb to satíric,
justifica la creació de Tabarnia com un moviment anticatalanista.

BOLAÑO, Antonio
Extremo nordeste. La CUP: los últimos bolcheviques de Occidente
Barcelona: Península, 2016. 254 p.

L’autor és periodista i va ser cap de premsa durant l’etapa de la presidència de la Ge-
neralitat de José Montilla. L’obra se centra a resumir la història de les Candidatures
d’Unitat Popular. Especialment en els primers períodes de representació al Parla-
ment de Catalunya.

BORONAT MILLAN, David
GARCIA RUIZ, Salvador
Catalunya last call. Propostes per tornar a enlairar el país
Barcelona: Viena Edicions, 2013. 206 p.

Els autors són tècnics en organització d’empreses, amb formació als Estats Units.
Creuen que Catalunya, a més d’una sòlida base industrial, ha d’especialitzar-se en el
desenvolupament logístic i potenciar el paper de la seva capital: Barcelona.

BORRÀS ABELLÓ, Jordi
BAÑOS BONCOMPAIN, Antonio
La cara b. Una altra mirada al procés
Lleida: Pagès Editors, 2016. 133 p.
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Jordi Borràs és fotoperiodista i il·lustrador, i membre del Grup Ramon Barnils. An-
tonio Baños és periodista i cap de cartell de la CUP en les eleccions del 27 de se-
tembre de 2015. L’obra és un recull de fotografies dels principals moments o ac-
cions públiques del procés independentista.

BORRÀS ABELLÓ, Jordi
Desmuntant Societat Civil Catalana
Barcelona: Saldonar, 2015. 221 p.

Documental sobre Societat Civil Catalana, entitat en contra del procés sobiranista.
Relata com es va formar, qui són els seus integrants, com es finança i la seva visió
anticatalanista.

BORRÀS ABELLÓ, Jordi
Dies que duraran anys
Barcelona: Ara Llibres, 2018. 204 p.

L’obra recull les fotografies de manifestacions, mobilitza-
cions socials, actes polítics i càrregues policials de la tar-
dor de 2017, quan es va dur a terme el referèndum de l’1
d’octubre.

BORRÀS SOLÉ, Meritxell
34 dies de tardor i 1 de primavera. Diari de presó
Barcelona: Símbol Editors, 2018. 194 p.

L’autora va ser consellera de la Generalitat de Catalunya durant la legislatura de
2016 a 2017. L’obra és un dietari de les vivències de l’autora durant els dies que va
estar empresonada la tardor de 2017 a la presó madrilenya d’Alcalá-Meco.

BORRELL FONTELLES, Josep
LLORACH MARINÉ, Joan
Las cuentas y los cuentos de la independencia
Madrid: Catarata, 2015. 159 p.

Josep Borrell, actual ministre d’Afers Estrangers, va ser secreta-
ri d’Estat d’Hisenda (1984-1991), ministre d’Obres Públiques
(1991-1996) i president del Parlament europeu (2004-2007). I
Joan Llorach és empresari. L’obra presenta críticament els argu-
ments més usuals utilitzats en defensa del procés sobiranista, i
remarca les diferències de finançament entre el sistema de les
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autonomies espanyoles i els länder. Analitza els sistemes de càlcul utilitzats per jus-
tificar les balances fiscals i el suposat dèficit fiscal de Catalunya. I analitza també
les repercussions d’una eventual separació respecte a l’estructura de la Unió Euro-
pea.

BOSCH, Lolita
Que no ens guanyi la por. Pacíficament, rebel·lem-nos!
Barcelona: Ara Llibres, 2018. 106 p.

L’autora és llicenciada per la Universitat de Barcelona, i en Lletres per la Universi-
tat Nacional Autònoma de Mèxic.
L’obra caracteritza la por com un dels sentiments bàsics en la vida política i social,
i creu que cal enfrontar-se a aquest sentiment per assolir la plena llibertat.

BOSCH, Lolita
Que no nos gane el miedo. Pacíficamente, ¡rebelémonos!
Barcelona: Now Books, 2018. 111 p.

Versió en castellà del llibre anterior.

BOSCH MESTRE, Jaume
De l’Estatut a l’autodeterminació
Barcelona: Editorial Base, 2013. 155 p.

L’autor, llicenciat en Dret, va ser ponent de l’Estatut de 2006 pel grup d’Iniciativa
per Catalunya-Verds. El treball analitza els detalls d’elaboració del projecte de
l’Estatut al Parlament de Catalunya, i més tard en les negociacions produïdes al
Congrés de Diputats a Madrid. Indica la relació dels articles de l’autor produïts
sobre el tema entre 2006 i 2013.

BOSCH PASCUAL, Alfred
I ara què?
Barcelona: Galàxia Gutenberg, 2011. 200 p.

Dirigent de la Plataforma Barcelona Decideix, organitzada per realitzar les consul-
tes populars sobre l’independentisme català. Reflexiona sobre els canvis produïts en
la societat catalana des del pas a segona fila del president Jordi Pujol. Distingeix
entre un sobiranista de baix cost, disposat a acceptar poc risc, i un d’alt cost, actiu i
combatiu.
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BOSCH PASCUAL, Alfred
Como amigos. La independencia de Cataluña interesa a los españoles
Barcelona: Galàxia Gutenberg, 2014. 173 p.

El llibre presenta la possible independència de Catalunya com l’única sortida, i creu
que seria el camí per establir una república catalana independent. El text es presen-
ta volgudament amb voluntat polèmica.

BOSCH ROCA, Núria
ESPASA QUERALT, Marta
12 arguments econòmics per la independència
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2014. 173 p.

Les autores són economistes i professores d’Hisenda Pública. Totes dues són mem-
bres molt actives de l’Institut d’Economia de Barcelona. Han reformulat els càlculs
de les balances fiscals de Catalunya. El treball respon a les preguntes més usuals
sobre les implicacions econòmiques de la independència. Conté molta documenta-
ció especialitzada.

BOTRAN PAHISSA, Albert
Unitat popular. La construcció de la CUP i l’independentisme d’esquerres
Lleida: Edicions El Jonc, 2012. 211 p.

L’autor és llicenciat en Història i va ser regidor per la CUP a Molins de Rei. L’assaig
és una cronologia de la història de la Candidatura d’Unitat Popular des de 2007 fins
al març de 2012.

BUCH ROS, Roger
Herència del PSAN. Les aportacions humanes i ideològiques del Partit Socialista
d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (1968-1980) al sistema polític actual
Barcelona: Editorial Base, 2012. 131 p.

L’autor és llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Història del Partit Socialista d’Alliberament Nacional des de 1968 fins a 1980.
Inclou una relació dels militants més destacats.

BUCH ROS, Roger
Asfixiant la llengua. Crònica dels atacs del PP contra el català
Barcelona: Angle Editorial, 2014. 175 p.

El llibre és una llarga crònica de les limitacions que el Partit Popular ha introduït en
l’ús del català en tota l’àrea cultural catalana.
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BUCH ROS, Roger
100 motius per ser independentista
Barcelona: Cossetània, 2015. 191 p.

L’obra recull 100 raons de naturalesa racional, emotives i polítiques que farien acon-
sellable la defensa de l’independentisme com a millor solució als problemes actuals
del país.

CABANA VANCELLS, Francesc
Espanya, un pes feixuc
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2012. 249 p.

L’autor determina que Espanya ha suposat un gran llast per a
l’economia catalana al llarg dels segles XIX i XX, i matisa
l’interès i el procés de constitució d’un mercat econòmic inte-
rior.

CABRERA SÁNCHEZ, Lluís
Catalunya serà impura o no serà
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2010. 164 p.

L’autor va ser el fundador del Taller de Músics de Barcelona. L’obra fa una defen-
sa de la pluralitat cultural existent a Catalunya, i recomana considerar-la com un dels
valors d’un procés sobiranista que s’hauria de preservar, fugint d’un uniformisme
pretesament català.

CADENES ALABÈRNIA, Núria
Josep Guia. L’independentisme complet
Barcelona: Malhivern, 2013. 191 p.

L’autora és periodista i activista molt significada de l’independentisme català. Josep
Guia és catedràtic de Matemàtiques a la Universitat de València i líder principal del
Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN). El llibre parteix de la història del
PSAN per explicar la ràpida transformació entre l’autonomisme dels diversos cata-
lans i l’actual procés independentista. Atribueix a Joan Fuster una elaboració més ra-
dical del que normalment s’accepta del seu pensament a favor del reconeixement a
la personalitat dels territoris catalans.
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CAIAGIAO Y CONDE, Jorge
Micro nacionalismos. ¿Seremos todos nacionalistas?
Madrid: Los Libros de la Catarata, 2018. 110 p.

L’autor és professor de Civilització Espanyola Contemporània a la Universitat de
Tours (França). L’obra tracta de agrupar els diferents estudis que s’han realitzat en-
vers els processos nacionalistes, atenent a la falta de teorització que s’observa en els
llibres dedicats al procés.

CALAFELL SERRA, Roser
L’abecedari de la independència
Barcelona: La Galera, 2014. 20 p.

L’autora és una reconeguda il·lustradora de llibres infantils. El llibre divulga 28 con-
ceptes lligats al procés independentista.

CALVET BAROT, Gemma
Què ens està passant? Una mirada compartida i única al moment social i polític ca-
talà en clau de procés
Barcelona: Columna, 2016. 197 p.

L’autora és jurista i va ser diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republi-
cana de Catalunya. L’obra recull les opinions de 16 intel·lectuals catalans sobre el
procés sobiranista i els possibles reptes a superar en la lluita contra l’Estat espanyol.

CALVÍS BRUGUÉS, Jordi
GONZÁLEZ CASTRO, Andreu
Herois indepes
Barcelona: Cossetània, 2016. 214 p.

Els autors són un escriptor i novel·lista català, i un dibuixant i
dissenyador gràfic. L’obra és un treball satíric en el qual el paper
principal el tenen aquells personatges que amb les seves decla-
racions o actuacions han donat arguments perquè es creïn nous
independentistes a Catalunya.

CANADELL BRUGUERA, Joan
Catalunya, Estat d’Europa. Les raons econòmiques de la independència. L’Estat
propi el millor negoci
Bigues i Riells: Cercle Català de Negocis, 2010. 191 p.

L’autor és membre destacat del Cercle Català de Negocis. El contingut glossa una
sèrie de powerpoints en els quals detalla les característiques i els dèficits que la re-
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lació amb la resta de l’Estat provoca a Catalunya. Detalla la proposta dels Cercle Ca-
talà de Negocis i estima la quantitat que podria obtenir-se d’un control més gran dels
mecanismes econòmics bàsics, i la seva possible aplicació per reduir els actuals dè-
ficits de Catalunya.

CANADELL BRUGUERA, Joan
MACIÀ VIVÓ, Albert
Catalunya: Estat propi, Estat ric
Barcelona: Viena Edicions, 2012. 183 p.

Popularitzen la idea que Catalunya dins l’Estat està sotmesa a un dèficit crònic de
les infraestructures més bàsiques, que no es poden portar a terme pel sistemàtic es-
poli fiscal de l’Estat. Consideren que com a país independent dins la Unió Europea,
a Catalunya desapareixeria l’espoli i s’obtindria un superàvit suficient per fer front
a les necessitats bàsiques del país.

CANADELL BRUGUERA, Joan
Potencial d’Estat. Catalunya, una força econòmica inimaginable
Girona: Nautilis, 2015. 172 p.

L’obra exposa les raons que l’autor creu que abonen la possibilitat que el procés so-
biranista doni lloc a un país econòmicament molt potent.

CANAL MORELL, Jordi
Con permiso de Kafka. El proceso independentista en Cataluña
Barcelona: Península, 2018. 398 p.

L’autor és historiador i professor de l’École des Hautes Études
en Sciencies Socials a París. El llibre analitza el procés seguit
d’emocions i assenyala la debilitat de les argumentacions més
utilitzades en el seva caracterització del procés catalanista.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
Un peu al Parlament de Catalunya
Barcelona: Llibres d’Unitat Popular, 2015. 185 p.

Recull els principals documents elaborats per la formació política Candidatura d’Unitat
Popular en les intervencions parlamentaries portades a terme entre 2012 i 2015.
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CANELA FONT, Ramon
Catalunya, camí cap a la independència
Barcelona: Espluga, 2009. 21 p.

L’autor és un empresari d’Arenys de Munt. Breu opuscle que pretén justificar tant
els motius dels dèficits catalans com les millores que s’obtindrien d’un procés
d’independència.

CANO BUESO, Juan
Cataluña en su laberinto
València: Tirant Humanidades, 2018. 549 p.

L’autor és catedràtic en Dret Constitucional per la Universitat d’Almeria i president
consultiu d’Andalusia. L’obra analitza la història de Catalunya envers la nació es-
panyola. Repassa l’encaix amb Castella, els Borbons o la importància que va tenir
Catalunya amb les formacions de les dues repúbliques. Finalment, proposa un Estat
federal per a Espanya per resoldre la problemàtica sobiranista.

CAPDEVILA CAPDEVILA, Joaquim
Narracions mediàtiques del catalanisme. De l’Estatut del 1979 al procés sobiranista
Barcelona: Editorial UOC, 2016. 238 p.

L’autor és llicenciat del Filologia i doctor en Lingüística. L’obra analitza la utilitza-
ció dels mitjans de comunicació sobre la caracterització del procés sobiranista a ni-
vell estatal, internacional i en els diferents processos electorals i el 9-N.

CARBONELL ROURA, Eudald
El catalanisme evolutiu
Badalona: Ara Llibres, 2011. 142 p.

Eudald Carbonell és un antropòleg reconegut a nivell mundial per les seves investi-
gacions de recerca. Aquí reflexiona sobre el pas del catalanisme polític al catalanis-
me social.

CARDÚS ROS, Salvador
El camí de la independència
Barcelona: La Campana, 2010. 149 p.

L’autor és professor de Sociologia de la Comunicació a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Recull els articles publicats entre 2005 i 2010 sobre la problemàtica in-
dependentista.
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CAROD-ROVIRA, Josep-Lluís
2014
Barcelona: Mina, 2008. 308 p.

L’autor és llicenciat en Filologia Catalana i expresident d’Esquerra Republicana de
Catalunya. El llibre és una reflexió per passar d’un independentisme emocional a un
independentisme majoritari, basat en l’anàlisi de la situació actual de Catalunya i
buscant els elements d’afirmació, en un full de ruta que porti a l’independentisme.
Per primer cop, va assenyalar com a data clau del procés l’11 de setembre de 2014.

CAROD-ROVIRA, Josep-Lluís
2014. L’hora de Catalunya
Lleida: Pagès Editors, 2013. 243 p.

L’obra explica el full de ruta per arribar a la independència i presenta amb claredat
els esculls per fer-ho.

CAROD-ROVIRA, Josep-Lluís
2014. La hora de Cataluña
Lleida: Pagès Editors, 2014. 259 p.

Versió en castellà del llibre anterior.

CARRERAS SERRA, Francesc de
Paciencia e independencia. La agenda oculta del nacionalismo
Barcelona: Ariel, 2014.

L’autor és catedràtic en Dret Constitucional per la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Recull dels articles publicats per ell agrupats en tres períodes: temps de pa-
ciència (1980-2003), temps d’impaciència (2004-2010) i temps d’independència
(2011-2014). Assenyala insistentment les dificultats per avançar en un procés cap a
una sobirania pròpia i desenvolupada.

CARRERAS DE ODRIOZOLA, Albert
Volem la independència? Reflexions per al futur immediat
Barcelona: Editorial Base, 2015. 142 p.

L’autor és un economista que ha tingut càrrecs de primer nivell a la Conselleria
d’Economia i Finances dels governs catalans presidits per Artur Mas. El llibre ex-
posa breument els problemes bàsics a què ha d’enfrontar-se el procés independen-
tista i desglossa les raons que han impulsat algunes polítiques desenvolupades pel
Departament d’Economia al llarg dels darrers anys.
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CARRERAS DE ODRIOZOLA, Albert
MAS-COLELL, Andreu
PLANAS MORET, Ivan
Turbulències i tribulacions. Els anys de les retallades
Barcelona: Edicions 62, 2018. 323 p.

Els autors són economistes i responsables de les finances catalanes durant el Govern
d’Artur Mas a la Generalitat. L’obra explica com la Generalitat va resistir a les re-
tallades imposades pel Partit Popular i va aconseguir desenvolupar les seves fun-
cions econòmiques al marge de les imposicions centralistes. Les retallades van su-
posar l’inici de la desconfiança respecte a les relacions amb el Govern central.

CARRETERO GRAU, Joan
Constitució de Catalunya
Barcelona: El Punt Avui, 2010. 23 p.

L’autor és metge, i actualment és president de Reagrupament. A l’inici de 2013 va
proposar una possible constitució de Catalunya, estructurada en 26 articles. És una
proposta molt senzilla de com podria ser una constitució futura per a Catalunya.

CASALS COUTURIER, Muriel
La fam i l’orgull. Un país que s’ha aixecat
Badalona: Ara Llibres, 2013. 172 p.

L’autora va ser economista i professora del Departament d’Economia i Història Eco-
nòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’obra reflexiona l’any 2012
sobre els aspectes econòmics de la nova relació entre Catalunya i l’Estat espanyol
produïda a partir de les eleccions del Parlament de Catalunya d’aquell mateix any,
que són interpretades com la porta al procés per obtenir una sobirania més plena del
país i un control més gran dels seus recursos econòmics.

CASANOVA SOLANES, Eugeni
Guerra bruta i discurs de la por. Crònica dels quinze mesos que van fer lliure Ca-
talunya
Lleida: Pagès Editors, 2014. 276 p.

L’autor és llicenciat en Ciències de la Informació i Filosofia. L’obra és una crono-
logia dels fets més destacats des de la Diada de Catalunya de 2012 i explica com
l’Estat espanyol ha intentat desactivar el moviment independentista per tots els mit-
jans possibles.
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CASAS MANRESA, Ferran
Començar de nou. Catalunya debat el seu futur: singularització o independència
Barcelona: Deu i Onze Edicions, 2012. 225 p.

L’autor és periodista i membre del Grup Ramon Barnils. Crònica periodística con-
trastada amb les opinions d’alguns dels líders del país: Muriel Casals, Antoni Cas-
tells i Francesc Homs.

CASASSAS YMBERT, Jordi
La nació dels catalans. El difícil procés històric de la nacionalització de Catalunya
Barcelona: Editorial Afers, 2014. 185 p.

L’autor és doctor en Història Contemporània i actualment és president de l’Ateneu
Barcelonès. L’obra és una anàlisi de com la societat catalana ha evolucionat d’un ca-
talanisme clàssic a un moviment per reivindicar l’Estat propi. Fa una mirada histò-
rica per analitzar els fets més rellevants tant polítics com socials que ha portat cap
al procés independentista.

CASINOS COMAS, Xavier
“Insisteixo, la solució és federal”. Pere Navarro, un retrat i un projecte
Barcelona: Edicions Els Llums, 2014. 210 p.

L’autor és periodista i escriptor. Extensa entrevista al primer secretari del PSC
(PSC-PSOE) del 18 de desembre de 2011 al 12 de juny de 2014. L’eix bàsic que pro-
pugna és avançar en una Espanya federal que permetria incorporar moltes de les
aportacions del catalanisme tradicional. El text recull en un annex les principals in-
tervencions de Pere Navarro davant el Congrés del PSC o el seu Consell Nacional,
així com el Comitè Federal del PSOE, o les intervencions en els debats al Parlament
de Catalunya.

CASTELLANOS LLORENÇ, Carles
CASTELLANOS CORBERA, Roger
El fenomen nacional. Fonaments teòrics i pràctics del moviment nacional-popular
als Països Catalans
Barcelona: Edicions del 1979, 2015. 142 p.

L’autor principal és un conegut lluitador independentista en favor dels Països Cata-
lans. L’obra intenta explicar el procés de formació dels Països Catalans com una en-
titat política única, i detalla les accions dutes a terme abans de 1978 i les realitzades
a partir d’aleshores per popularitzar la idea que els Països Catalans poden ser un dia
una unitat política.
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CASTELLÓN CLARAMUNT, Albert
Catalonia, Next brand in Europe. Una estràtegia de màrqueting per a un nou país
Badalona: Ara Llibres, 2013. 307 p.

L’autor, destacat publicitari, proposa tractar la futura organització de Catalunya amb
les tècniques d’un llançament publicitari d’una marca.

CASTRO, Liz
What’s up with Catalonia? The causes which impel them to the
separation
Ashfieled (Massachusetts, EE. UU.): Catalonia Press, 2013. 224
p.

L’autora presenta les opinions de 35 destacats intel·lectuals
sobre les raons que expliquen els principals punts defensats pels
partidaris del procés sobiranista. El llibre està destinat preferent-
ment a un públic nord-americà.

CASTRO, Liz
Molts granets de sorra
Cookwood Press, 2016. 224 p.

El llibre és un recull 537 fotografies de 170 fotògrafs sobre el període que inclou des
de les negociacions sobre l’Estatut d’Autonomia l’any 2000 fins a la reivindicació
per part de diversos grups polítics i cívics d’un referèndum oficial i vinculant sobre
la independència l’estiu de 2016.

CASTRO, Liz
Els carrers seran sempre nostres
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2017. 104 p.

El llibre és un homenatge als ciutadans que van participar en els fets de l’1
d’octubre. Analitza el comportament de les forces de seguretat per impedir les vota-
cions en algunes localitats catalanes.

CASTRO SANZ, Carles
El poder catalán en su laberinto. Viaje electoral a la destrucción de un oasis político
Barcelona: ED Libros, 2018. 277 p.

L’autor és periodista i professor de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra.
L’obra fa una anàlisi del comportament electoral a Catalunya des de 1977 fins a
l’actualitat, i analitza detalladament el progrés del sobiranisme.
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CASULLERAS NUALART, Josep
La Batalla de l’exili: L’estratègia que ha posat la justícia espanyola contra les
cordes
Barcelona: Ara Llibres, 2018. 230 p.

L’autor és cap de redacció del diari digital Vilaweb. L’obra dóna a conèixer les ac-
tuacions jurídiques i polítiques dutes a terme pels advocats defensors dels exiliats i
presos independentistes.

CENTELLES PORTELLA, Josep
Entender Cataluña. Por qué tantos catalanes quieren un Estado propio
Barcelona: Octaedro, 2014. 269 p.

L’autor és enginyer i té un màster en Economia Urbana i Regional per la London
School of Economics. L’obra agrupa en quatre grans àmbits les raons que explica-
rien les bases del procés sobiranista: política; vivències; històries de la història, i in-
fraestructures i diners.

CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS
El català: una llengua perseguida durant 4 segles
Bigues i Riells: Cercle Català de Negocis, 2012. 14 p.

CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS
Procediment del dèficit excessiu a la UE i la seva aplicació a Catalunya
Bigues i Riells: Cercle Català de Negocis, 2012. 16 p.

CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS
La independència és l’única opció per a Catalunya
Bigues i Riells: Cercle Català de Negocis, 2012. 18 p.

CHAVES NOGALES, Manuel
¿Qué pasa en Cataluña?
Còrdova: Almuzara, 2013. 116 p.

L’autor era periodista durant els anys de la Segona República espanyola. En el text
recull dues entrevistes al president de la Generalitat Francesc Macià, i agrupa una
sèrie de reportatges sobre la situació en aquells moments de la Catalunya republica-
na. L’editor justifica l’actual reedició dels textos de Chaves per la similitud de la si-
tuació catalana actual amb la Catalunya de la Segona República.
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CLOT TRIAS, Damià del
Catalunya sentenciada. De l’agonia de l’Estatut a la il·lusió de la Consulta
Barcelona: Dux, 2013. 243 p.

L’autor és un advocat i escriptor català. El text és la crònica del procés parlamenta-
ri de l’Estatut de 2006, i de les circumstàncies que van influir en la sentència del Tri-
bunal Constitucional de 2010, que el modificava substancialment. Extensa biblio-
grafia sobre els aspectes jurídics i polítics del procés estatutari català.

CLOT TRIAS, Damià del
El Tribunal Constitucional contra Catalunya. Els processos dins
el procés
Barcelona: Llibres del Delicte, 2015.

L’obra és una anàlisi de les sentències del Tribunal Constitucio-
nal sobre l’Estatut de Catalunya de 2006. I també una crítica al
sistema judicial espanyol a partir d’aquelles sentències.

CLOT TRIAS, Damià del
NOALES TINTORÉ, Josep Maria
Decidir. Un exercici de legitimitat democràtica
Barcelona: Viena Edicions, 2014. 173 p.

Damià del Clot és advocat, i Josep Maria Noales és jutge i membre per l’Associació
de Jutges per la Democràcia i Juristes per la Llengua. L’obra justifica el dret a deci-
dir com un fonament possible en el qual es basa de manera democràtica el procés
sobiranista.

CLOTET AGUT, Núria
FEXAS MASSANÉS, Jordi
SÚMA+E. Cuando todos contamos
Barcelona: La Campana, 2014. 170 p.

Els autors són periodistes. L’obra reflecteix, a través d’una sèrie d’entrevistes, la
creació i la consolidació del moviment SÚMA+E, que aplega catalanistes provinents
de la immigració avui partidaris del procés independentista. En bona part explica els
mecanismes que permetrien sobre noves bases una millor integració dels immigrants
en el procés sobiranista.
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COLL AMARGÓS, Joaquim
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Daniel
A favor de España y del catalanismo. Un ensayo contra la regresión política
Barcelona: Ensayo Edhasa, 2012. 222 p.

Els autors són historiadors, han ocupat llocs en la direcció del PSC (PSC-PSOE) i
són impulsors de Fòrum Cívic. El treball caracteritza el procés sobiranista com una
deformació exagerada de les qüestions que afecten la vida política de Catalunya, i
creu que repensant tot el procés sobre bases més objectives es trobaria una solució
a les qüestions plantejades.

COLL AMARGÓS, Joaquim
MOLINA, Ignacio
ARIAS MALDONADO, Manuel
Anatomía del ‘procés’. Claves de la mayor crisis de la democracia española
Barcelona: Debate, 2018. 311 p.

L’obra és una anàlisi de caràcter històric, econòmic, polític, sociològic i jurídic dels
fets més rellevants a partir de 2012 per poder entendre l’amenaça del procés sobira-
nista dins de la democràcia espanyola.

COLOMÉ GARCÍA, Gabriel
La Cataluña insurgente
Barcelona: Ediciones Carena, 2017. 112 p.

L’autor és professor de Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barce-
lona i exdirector del CEO. L’obra parla de la crisi econòmica que va provocar, a par-
tir de 2008, l’auge del moviment independentista, i de la crisi política dels partits tra-
dicionals. Proposa com a solució una reforma de la Constitució espanyola per
encaixar Catalunya dins d’Espanya.

COLOMER, Víctor
El llibre de les meravelles
Barcelona: Editorial Tempore, 2015. 112 p.

L’autor és llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB i periodista en
l’àmbit local. L’obra és un recull de 85 fotomuntatges d’estil surrealista que relaten
la futura Catalunya independent.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
La consulta sobre el futur polític de Catalunya
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2013. 220 p.
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CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
L’Administració tributària de Catalunya
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2013. 152 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
Les relacions de cooperació entre Catalunya i l’Estat espanyol
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2013. 37 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
Les tecnologies de la informació i de la comunicació a Catalunya
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2013. 75 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
Les vies d’integració de Catalunya a la Unió Europea
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 69 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya (informes)
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Cata-
lunya, 2014. 1397 p.

Recull d’informes elaborats pel Consell de la Transició Nacio-
nal sobre la viabilitat d’una futura independència de Catalunya.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya (síntesi)
Barcelona: Consell Assessor per la Transició de Catalunya, 2014. 136 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
La distribució d’actius i passius
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 49 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
Política monetària (euro), Banc Central i supervisió del sistema financer
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 33 p.
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CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
L’abastament d’aigua i energia
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 33 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
Procés constituent
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 44 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
Les relacions comercials entre Catalunya i Espanya
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 25 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
Autoritats reguladores i de la competència i estructures administratives exigides per
la Unió Europea
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 75 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
La integració a la comunitat internacional
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 65 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
El poder judicial i justícia
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 45 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
La seguretat social catalana
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 88 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
La successió d’ordenaments i Administracions
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 110 p.

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
La seguretat interna i internacional de Catalunya
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 110 p.
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CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
La viabilitat fiscal i financera d’una Catalunya independent
Barcelona: Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, 2014. 110 p.

COROMINAS JULIÁN, Jordi
Diario del ‘procés’
Barcelona: Sílex, 2018. 330 p.

L’autor és llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. L’obra és un
recull d’articles de l’autor que permet sintetitzar en un diari la marxa del procés des
de 2010 fins a l’actualitat.

COSTA ROSSELLÓ, Josep
O secessió o secessió. La paradoxa espanyola davant l’independentisme
Barcelona: Acontravent, 2017. 238 p.

L’autor és jurista i membre del Grup de Recerca en Teoria Política al Departament
de Ciències Socials a la Universitat Pompeu Fabra. L’obra dona una visió sobre el
procés d’independència i de com el Govern català té una posició de constant diàleg
amb les institucions espanyoles, en contraposició a les reiterades negatives del Go-
vern espanyol per establir converses sobre el procés. També remarca la pèrdua de
legitimitat d’Espanya davant la comunitat internacional.

COSTA SAVOIA, Ernest
Hem votat! Cartells, pancartes, murals i banderes de l’1-
O
Bisbal d’Empordà: Sidillà, 2017. 239 p.

L’autor és fotògraf i escriptor a diferents mitjans de co-
municació. L’obra recull les fotografies fetes en diferents
pobles de Catalunya sobre el procés, agrupades en car-
tells, pancartes, murals i banderes, fetes a partir de l’1
d’octubre de 2017.

COTARELO GARCÍA, Ramón
La república catalana
Barcelona: Ara Llibres, 2016. 204 p.

L’autor és doctor en Ciències Polítiques i catedràtic a la Universitat Nacional a Dis-
tància. L’obra detalla els arguments jurídics, polítics, històrics i econòmics que sos-
tenen l’argumentació partidària en favor d’una possible república catalana.
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COTARELO GARCÍA, Ramón
España quedó atrás
Barcelona: Now Books, 2018. 208 p.

El text contextualitza els problemes històrics i geopolítics que han comportat les
desavinences entre Catalunya i Espanya, i analitza els fets de l’1 d’octubre, la pro-
clamació de la república i la celebració de les eleccions del 21-D sota l’article 155.

CRAMERI, Kathryn
‘Goodbye, Spain?’. The Question of Independence for Catalonia
Brigthon: Sussex Academic Press, 2014. 190 p.

L’autora és professora d’Estudis Hispànics a la Universitat de Glasgow. L’obra fa
una presentació per a públic anglès del procés sobiranista des de 2005. Explica els
partits polítics i els mitjans de comunicació i intenta descriure el futur d’una possi-
ble Catalunya independent.

CRUZ RODRÍGUEZ, Manuel
Una comunidad ensimismada. Diez años de escritos sobre Cataluña
Madrid: Catarata, 2014. 174 p.

Catedràtic en Filosofia Contemporània, publicista, expresident de l’associació Fe-
deralistes d’Esquerres i actualment diputat pel PSC al Congrés. El llibre és un recull,
amb una visió molt crítica del procés polític català, dels articles o col·laboracions a
la premsa apareguts els últims 10 anys.

CRUZ RODRÍGUEZ, Manuel
Travesía de la nada. Reflexiones sobre el argumentario independentista
Vilassar de Dalt: El Viejo Topo, 2016. 138 p.

El llibre posa de manifest els equívocs sobre els quals, segons la seva opinió, es basa
la defensa del procés sobiranista. En gran part de l’obra caracteritza els principals
arguments utilitzats en el procés i en fa una profunda crítica.

CULLA CLARÀ, Joan Baptista
Esquerra Republicana de Catalunya 1931-2012. Una història política
Barcelona: La Campana, 2013. 778 p.

L’autor és professor d’Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Bar-
celona i publicista. L’obra és la història d’ERC més completa, des de la seva funda-
ció l’any 1931 fins a l’actualitat. És especialment útil per comprovar la transició de
la seva política autonomista cap a l’independentisme a partir de 1992, sota la direc-
ció de Josep-Lluís Carod-Rovira, Joan Puigcercós i Oriol Junqueras.
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CULLA CLARÀ, Joan Baptista
El tsunami. Com i per què el sistema de partits català ha esde-
vingut irreconeixible
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2017. 304 p.

L’obra és un assaig sobre el paisatge polític català actual, que
analitza i explica el com i el perquè de la seva transformació en
els últims temps.

CULLERÉ PIÉ, Míriam
ROIG CÉSAR, Roger
In- inde- independència! El procés de Catalunya cap a l’estat propi explicat als infants
Valls: Cossetània, 2013. 71 p.

Els autors són dos pedagogs lligats al món editorial. A partir de l’experiència de la
manifestació de la Diada de 2012, suggereixen com presentar a la mainada la com-
plexa realitat del procés independentista català.

CURBET HEREU, Joaquim
La tardor catalana
Girona: Curbet Edicions, 2018.

L’autor és editor de publicacions gironines i fundador de
l’editorial Curbet Edicions. El text és una cronologia entre el 20
de setembre de 2017 i el 21 de desembre de 2017 del procés so-
biranista que s’ha dut a terme en territori català.

DANTE FACHIN, Albano
MARTÍNEZ CASTELLS, Àngels
Informe urgent des dels escons 4 i 5
Barcelona: Pol·len Edicions, 2018. 151 p.

Els autors, Albano Dante Fachin i Àngels Martínez, van ser en la
XI legislatura del Parlament de Catalunya els escons número 4 i
5 respectivament pel grup parlamentari Catalunya Sí Que es Pot.
El text fa una cronologia de les vivències dels dos autors en el

període de la legislatura, en què es van passar moments de tensió dins el mateix grup
per discrepàncies sobre el procés.
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DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA, Santiago
Independencia. Reflexiones y emociones, en flash, de un catalán con raíces españolas
Barcelona: l’autor, 2013. 148 p.

L’autor és catedràtic emèrit de Psicologia Social a la Universitat de Barcelona. El
text presenta els arguments més usuals utilitzats per oposar-se al procés sobiranista
redactats a partir de les notícies aparegudes al voltant de les eleccions autonòmiques
de 2011.

DIEZ RODRÍGUEZ, Xavier
Anatomia d’una ruptura. Espanya, Catalunya, 1975-2014
Lleida: El Jonc, 2015. 216 p.

L’autor és historiador i professor en diverses universitats catalanes. L’obra fa un
repàs de les actuacions de l’Estat espanyol des de la mort del general Franco fins a
l’actualitat. Creu que la base del procés independentista es troba en el seguit
d’actuacions polítiques fetes contra Catalunya des de l’Estat espanyol en els últims
anys.

DIEZ RODRÍGUEZ, Xavier
L’aposta municipalista. De les bullangues a les lluites actuals pels municipis lliures
a Catalunya
Barcelona: Virus, 2015. 199 p.

L’obra analitza, sobre la base de la història recent, les experiències d’organització
política municipalistes dutes a terme a l’Estat espanyol, i sobretot a Catalunya, en
els darrers 50 anys.

DIVERSOS AUTORS
1-O. Basat en fets reals
Juneda: Fonoll, 2018. 163 p.

Els autos són periodistes de la redacció del diari Ara. L’obra recull la cobertura in-
formativa dels fets de l’1 d’octubre de 2017 a la província de Lleida.

DIVERSOS AUTORS
55 urnes per la llibertat. El llibre groc
Barcelona: Comitè de Solidaritat Catalana, 2018. 175 p.

L’obra és un recull de les obres exposades a l’exposició 55 urnes per la llibertat, on
es mostra el compromís i la implicació de la societat catalana per defensar la lliber-
tat d’expressió durant l’1 d’octubre i la lluita pacífica que continua duent terme per
defensar la república catalana.
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DIVERSOS AUTORS
155 dibuixos contra el 155
Barcelona: Efadós, 2018. 162 p.

Recull de vinyetes en to satíric de diferents dibuixants i
còmics, que inclouen crítiques contra el 155 aplicat pel
Govern espanyol.

DIVERSOS AUTORS
1.000 imatges de la independència de Catalunya
Barcelona: Viena Edicions, 2016. 78 p.

Recull de fotografies d’autors molt diversos sobre els diferents moments del procés
independentista.

DIVERSOS AUTORS
A favor de España. El coste de la ruptura
Madrid: La Esfera de los Libros, 2014. 308 p.

Els autors s’han aplegat per redactar el llibre sota el paraigua de Fundación Progre-
so y Democracia. Posteriorment van donar a conèixer un manifest resumint els seus
punts de vista, el juliol de 2014. Davant del que creuen que és el discurs nacionalis-
ta, defensen la idea que Espanya ha funcionat bé durant els darrers 500 anys i que el
procés sobiranista comportaria el seu trencament, amb greus perjudicis tant per a les
regions que el reivindiquen com per al mateix Estat espanyol.

DIVERSOS AUTORS
Abans ningú deia t’estimo. Testimonis de filles i fills de presos polítics
Barcelona: Catedral, 2018. 159 p.

Els cinc autors són fills de consellers empresonats. L’obra relata el testimoni de qua-
tre noies i un noi que expliquen l’experiència de veure com els seus pares són em-
presonats per motius polítics.

DIVERSOS AUTORS
Anuari Mèdia.cat. Els silencis mediàtics de 2016-2017
Barcelona: Pol·len Edicions, 152 p.

L’anuari és un resum dels esdeveniments informatius durant el 2016, amb articles i
reportatges, i amb la defensa del dret a la informació dels mitjans de comunicació
dels Països Catalans.
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DIVERSOS AUTORS
Autodeterminación y secesión
Barcelona: Gedisa, 2014. 157 p.

Els quatre autors són professors en diverses universitats nord-americanes. Reflexio-
nen sobre les característiques dels processos nacionalistes als països desenvolupats,
en un món cada cop més globalitzat. Bon marc teòric sense gaires referències a Ca-
talunya.

DIVERSOS AUTORS
Catalanisme: 80 mirades (i+)
Barcelona: Economía digital, 2018. 352 p.

L’obra és un recull de 80 personalitats que reflexionen, critiquen i aventuren cap a
on es dirigeix el catalanisme, a nivell social, cultural i polític.

DIVERSOS AUTORS
Cataluña en la encrucijada. Las elecciones catalanas de 2012
Madrid: Cátedra de Cultura Jurídica, 2014. 228 p.

Les anàlisis d’una quinzena de professors en Ciències Polítiques sobre les eleccions
autonòmiques de 2012.

DIVERSOS AUTORS
Claus sobre la independència de Catalunya
Barcelona: Comanegra, 2013. 197 p.

El text recull la posició de 14 entitats sobre com abordar els problemes que es plan-
tejarien en un procés d’independència de Catalunya. Les entitats són l’Assemblea
Nacional Catalana, l’Associació Catalana de Professionals, l’Associació de Munici-
pis per la Independència, el Cercle Català de Negocis, el Centre Internacional Es-
carré per a les Minories, el Col·lectiu Emma, l’Ens de l’Associacionisme Cultural
Català, la Fundació Catalunya Estat, La Fàbrica, Òmnium Cultural, la Plataforma
per la Llengua, la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, Sobirania i Justí-
cia, Sobirania i Progrés.

DIVERSOS AUTORS
Claves sobre la independencia de Cataluña
Barcelona: Comanegra, 2013. 197 p.

Versió en català del llibre anterior.
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DIVERSOS AUTORS
Keys on the independence of Catalonia
Barcelona: Comanegra, 2013. 197 p.

Versió en anglès del llibre anterior.

DIVERSOS AUTORS
Economia de Catalunya. Preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la in-
dependència
Barcelona: Profit, 2014. 230 p.

Obra col·lectiva de diversos economistes i membres de la Comissió d’Economia Ca-
talana del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Les contribucions són d’Oriol
Amat, Núria Bosch, Antoni Castells, Xavier Cuadras, Marta Espasa, Roger Fatjó,
Jordi Galí, Anton Gasol i Francesc Granell. L’obra pretén donar respostes a les pre-
guntes més freqüents sobre les implicacions econòmiques del procés.

DIVERSOS AUTORS
Economía de Cataluña. Preguntas y respuestas sobre el impacto económico de la
independencia
Barcelona: Profit, 2014. 228 p.

Versió del llibre anterior en castellà.

DIVERSOS AUTORS
Economia solidària per a una Catalunya lliure
Barcelona: Icaria, 2013. 126 p.

Els autors són membres de la Xarxa d’Economia Solidària. El llibre explora les re-
lacions entre emancipació nacional i economia solidària i formula una sèrie de pro-
postes per aconseguir una Catalunya democràtica, solidaria, equitativa i sostenible.

DIVERSOS AUTORS
El derecho a decidir. Un diálogo italo-catalán
Barcelona: Col·lecció Institut d’Estudis Autonòmics, 2014. 212 p.

Transcripció de les aportacions fetes en un col·loqui entre professors universitaris
italians i catalans, organitzat per d’Institut d’Estudis Autonòmics de Catalunya. Els
autors italians analitzen la situació de l’organització regional italiana i les propostes
de reforma del sistema autonòmic d’aquell país, i els autors catalans expliquen les
causes i les insuficiències del model estatuari a Catalunya.
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DIVERSOS AUTORS
“El moment zero”. Com serà la Catalunya que ve?
Girona: El Punt Avui, 2014. 159 p.

El llibre recull les intervencions en el cicle organitzat per El Punt Avui. Els autors
són Àngel Castiñeira, Josep Maria Álvarez, Josep M. Soler, Salvador Cardús, San-
tiago Vidal, Miquel Sàmper, Albert Sánchez Piñol, Isona Passola, Germà Bel, Mu-
riel Casals i Carles Viver Pi-Sunyer. Destacats ideòlegs del procés independentista
remarquen els punts de vista que sostenen i fonamenten el procés sobiranista.

DIVERSOS AUTORS
El receptari groc
Barcelona: Viena Edicions, 2018. 94 p.

El text és un recull de receptes dels diferents sopars solidaris que s’han organitzat en
diversos restaurants catalans per recaptar diners pel fons a favor dels presos polítics.

DIVERSOS AUTORS
Els fets de l’1 d’octubre
Lleida: Pagès Editors, 2018. 165 p.

Recull d’imatges sobre els fets de l’1 d’octubre durant el referèndum. Aportació de
diferents figures del catalanisme sobre els fets succeïts en el referèndum: Jaume Bar-
rull Castellví, Josep-Lluís Carod-Rovira, Anna Gabriel, Gemma Garcia, Jordi Grau-
pera i Maria Vila.

DIVERSOS AUTORS
Escucha, Cataluña, Escucha, España. Cuatro voces a favor del entendimiento y
contra la secesión
Barcelona: Atalaya, 2017. 329 p.

Els autors són diferents personalitats polítiques: Josep Borrell, Francesc de Carreras,
Juan-José López Burniol, Josep Piqué. El text posa en relleu les vies de diàleg per
poder arribar a un consens general en la societat catalana.

DIVERSOS AUTORS
¿Existe el derecho a decidir? Preguntas y respuestas sobre el proceso abierto en
Cataluña
Barcelona: Tibidabo, 2014. 212 p.

Els autors són professors universitaris que aborden l’anomenat dret a decidir des de
les òptiques de diverses branques del dret públic i privat. És un intent de mostrar els
diferents punts d’enfocament i les limitacions i possibilitats que el dret a decidir
planteja quan es formula una proposta de consulta a la població.
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DIVERSOS AUTORS
Catalunya i futur
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2017. 78 p.

L’obra és la recopilació de tretze escrits sobre diferents aspectes actuals i futurs als
quals s’enfronta Catalunya, com la necessitat de tenir un autogovern i també els rep-
tes més importants cap on que s’encamina l’Estat català en un futur pròxim.

DIVERSOS AUTORS
Happy català (el català feliç)
Barcelona: L’Arca, 2011. 122 p.

Les autores són il·lustradores i ofereixen en clau d’humor un conjunt de receptes per
afrontar les dificultats al país. El llibre s’acompanya d’una baralla de cartes en què
els pals són el porró, la barretina, els rovellons i la rosa de Sant Jordi.

DIVERSOS AUTORS
International Public Relations. Perspectives from deeply divided societies
Londres: Routledge, 2018. 260 p.

Llibre acadèmic amb la participació de Jordi de San Eugenio i Xavier Ginesta, pro-
fessors de la UVic-UCC, i Jordi Xifra, catedràtic de la UPF. En el seu capítol
s’analitza el programa Eugeni Xammar en el marc conceptual de la diplomàcia pú-
blica de les nacions sense Estat, i se’n valoren els resultats assolits a través de dades
quantitatives i entrevistes amb els diversos actors polítics que hi han estat involu-
crats.

DIVERSOS AUTORS
La autodeterminación a debate
Madrid: Fundación Pablo Iglesias, 2014. 224 p.

L’obra aplega un conjunt d’aportacions d’experts i professors universitaris sobre el
dret a l’autodeterminació, que inicialment van ser publicats a la revista Cuadernos
de Alzate. Les aportacions es fan des d’una triple perspectiva: la juridicoconstitu-
cional, la teoria del nacionalisme i l’anàlisi política.

DIVERSOS AUTORS
La independència
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014. 141 p.

El llibre recull els articles apareguts en un número de la revista Qüestions de Vida
Cristiana, del desembre de 2013, dedicat a reflexionar sobre el procés sobiranista
des d’una òptica de la doctrina catòlica.
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DIVERSOS AUTORS
La terra sagna. L’1 d’Octubre dels poetes
Berga: Albí, 2018. 172 p.

L’obra és un recull de 106 poemes per la llibertat. Diferents poetes d’arreu dels Pa-
ïsos Catalans recopilen les diferents experiències, sentiments i vivències de l’1
d’octubre. El llibre està dedicat a Roger Español, un símbol involuntari de l’1
d’octubre, i a totes les víctimes de la repressió.

DIVERSOS AUTORS
La transició nacional
La Garriga: Malhivern, 2012. 107 p.

Els principals dirigents de Convergència Democràtica de Catalunya, molts d’ells
membres del Govern, exposen els arguments i les estratègies per fer possible un pro-
cés d’autodeterminació de Catalunya.

DIVERSOS AUTORS
No le deseo un estado a nadie. A propósito del “conflicto catalán” seguido de algu-
nas consideraciones para entenderlo

Logroño: Pepitas de Calabaza, 2018. 203 p.
Obra col·lectiva de diferents personatges que formen part de grups antiautoritaris. El
text són aportacions i experiències personals dels autors sobre el moviment inde-
pendentista. Exposa el conflicte entre elits, la idea de la nació, les mobilitzacions so-
cials per poder entendre la situació que està vivint Catalunya.

DIVERSOS AUTORS
Per la llibertat! Mai podran empresonar les idees
Barcelona: Ara Llibres, 2018. 249 p.

Recull d’articles i cartes editats pels presos polítics i exiliats del procés com són Do-
lors Bassa, Meritxell Borràs, Antoni Comín, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Carles
Mundó, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Josep Rull,
Jordi Sànchez, Meritxell Serret i Jordi Turull. Enviades a diferents personalitats del
món de la comunicació.

DIVERSOS AUTORS
Perspectives
Barcelona: Espai Fàbrica, 2013. 167 p.

Obra col·lectiva de diversos autors de l’entorn pròxim a les candidatures d’Unitat
Popular. L’obra recull el posicionament dels autors amb relació a les principals llui-
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tes socials mantingudes a Catalunya en els darrers anys: crisi sanitària, desnona-
ments, crisi del sistema capitalista, feminisme.

DIVERSOS AUTORS
Política de defensa i Estat propi
Barcelona: Editorial Base, 2017. 224 p.

Treball col·lectiu d’onze experts en l’àmbit de la política i l’administració. L’obra se
centra en la discussió de si, com a fruit del procés sobiranista, cal tenir una política
pròpia de defensa.

DIVERSOS AUTORS
Referèndum 2017. La clau que obre el pany
Barcelona: El Jonc 2017. 143 p.

Obra col·lectiva portada a terme per destacats membres de la
Candidatura d’Unitat Popular. El text és una reflexió sobre les
oportunitats que es deriven del referèndum de 2017 i quin futur
s’obre després de la votació. Les contribucions són de Quim Ar-
rufat, Albert Botran, Mireia Boya, Jordi Cuixart, David Fernàn-
dez, Anna Gabriel, Joan Garriga, Xevi Generó, Núria Gibert, Al-
bert Noguera, Gerard Nogués, Eulàlia Reguant, Carles Riera,

Sergi Saladié, Benet Salellas, Blanca Serra, Gabriela Serra, Òscar Simón.

DIVERSOS AUTORS
Terra Lliure. Punt de partida. 1979-1995 Una biografia autoritzada
Barcelona: Edicions del 1979, 2012. 277 p.

Els autors són militants de l’Exèrcit Popular Català i principals membres de Terra Lliu-
re. L’obra explica les circumstàncies en les quals va néixer Terra Lliure (1979), les
principals accions realitzades i l’ofensiva que va portar a la seva dissolució l’any 1995.

DIVERSOS AUTORS
The Routledge Handbook of Soft Power
Londres: Routledge, 2018. 488 p.

Llibre col·lectiu amb la participació dels professors de la UVic-UCC Xavier Gines-
ta, Jordi de San Eugenio i Mireia Canals. El seu capítol dins de l’obra col·lectiva té
com a objectiu analitzar el contingut de la llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció
exterior i de relacions amb la Unió Europea, aprovada al Parlament de Catalunya.
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DIVERSOS AUTORS
Una, grande... i llibre
Barcelona: EKstranyes!, 2011. 215 p.

Obra col·lectiva que recull els elements de propaganda de moltes associacions cul-
turals i polítiques, que són presentades i criticades com a representatives de posi-
cions associades al nacionalisme espanyol.

DIVERSOS AUTORS
Versos contra la violència
Benicarló: Onada Edicions, 2017. 114 p.

El llibre recull els poemes produïts durant els recitals a Sant Carles de la Ràpita i
Roquetes els dies 7 i 8 d’octubre, formats per més de setanta participants en solida-
ritat amb les víctimes del referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

DOSSIER CRÍTIC
Procés
Barcelona: Dossier Crític, 2016.

Obra monogràfica que reprodueix els articles publicats a la revista Dossier Crític,
amb reportatges, entrevistes i tires còmiques sobre la història de l’independentisme.

DR. CAT (ÀVIA, Jordi / ÀVIA, Salvador / PASSADA CASSERRES, Marc)
Referènding! L’art de fer i guanyar referèndums
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2010. 93 p.

Reflexió sobre les característiques i els detalls d’organització a tenir presents en les
consultes populars engegades a partir d’Arenys de Munt.

DOWLING, Andrew
La reconstrucció nacional de Catalunya: Els antecedents polítics del procés
Barcelona: Pasado&Presente, 2017. 420 p.

L’autor és professor d’història catalana i espanyola a la Universitat de Cardiff
(Gales). El llibre és una reflexió de la història de Catalunya del segle XX, feta per
un autor extern a la societat catalana.

DURAN LLEIDA, Josep Antoni
Un pa com unes hòsties. Valia la pena trencar-ho tot?
Barcelona: Economia Digital, 2017. 220 p.

L’autor és advocat i va ser secretari general d’Unió Democràtica de Catalunya.
L’obra aporta la visió d’un actor principal del procés negociador entre els partits
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catalanistes i els de l’Estat, i afirma que durant anys els uns i els altres han volgut
manipular la realitat per reforçar el seu discurs a favor o en contra del procés
d’independència.

DURÁN-PICH, Alfons
Catalunya, a la independència per la butxaca
Barcelona: Angle Editorial, 2012. 167 p.

L’autor és expert en direcció d’empreses, i va ser professor d’ESADE. Detallada ex-
posició de l’ofec econòmic i de les mesures imprescindibles per aconseguir un des-
envolupament autonòmic sostenible, fet que implica una ruptura del marc espanyol.

ELLIOTT, John Huxtable
Catalanes y escoceses: Unión y discordia
Barcelona: Editorial Taurus, 2018. 492p.

L’autor és historiador i hispanista. L’obra tracta d’analitzar els factors polítics,
econòmics, socials, culturals i emocionals que divideixen a la població catalana i es-
cocesa d’Espanya i el Regne Unit i descriu les raons que van portar als referèndums
d’Escòcia de 2014 i de Catalunya de 2017.

EL PUNT AVUI
La gran fàbrica d’independentistes. 36 ninotaires en defensa de la cultura catala-
na. Com riure’ns (malgrat tot) del Wert...
Barcelona: Angle Editorial, 2014. 143 p.

Recull de vinyetes i historietes gràfiques de 36 dibuixants editades pel diari El Punt
Avui.

ENDAVANT (Organització Socialista d’Alliberament Nacional)
Des de l’Esquerra Independentista, construïm l’eina per als i les treballadores dels
Països Catalans
Barcelona: Endavant (OSAN), 2009.

Reflexió del grup de joves de l’Organització Socialista d’Alliberament Nacional
(OSAN) sobre les bases possibles d’un moviment sindical en una Catalunya inde-
pendent.

ENDAVANT (Organització Socialista d’Alliberament Nacional)
El procés sobiranista i l’esquerra independentista
Barcelona: Endavant (OSAN), 2014.
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Reflexió produïda col·lectivament pel moviment independentista d’esquerres Enda-
vant. Analitza críticament el procés sobiranista i es planteja quin objectiu final tin-
drà. Les propostes són molt properes a les que manté en altres àmbits la CUP.

ENDAVANT (Assemblea de Joves la Trinxera)
L’esquerra independentista a Sant Andreu, un present de lluita que forja un futur
Barcelona: Endavant, 2012.

Breu explicació de la presència i l’impuls fet per l’Organització Socialista
d’Alliberament Nacional al barri barceloní de Sant Andreu de Palomar.

ESCURA DALMAU, Xavier
Història indignada dels catalans
Barcelona: Rafael Dalmau, 2012. 237 p.

L’autor és llicenciat en Història i escriptor sobre temes medievals. L’obra reflexiona
sobre la suposada antiguitat i les modalitats en què es basen molts dels estereotips
entre Catalunya i la resta d’Espanya. Tant en el transcurs històric com en l’actualitat.

ESPADA ENÉRIZ, Arcadi
Contra Catalunya: una crónica
Barcelona: Ariel, 2018. 299 p.

L’autor és periodista i escriptor, i ha estat un dels ideòlegs del Partit per la Ciutada-
nia (Ciutadans). El llibre és una reedició d’una obra publicada pel mateix autor l’any
1997. És una crònica dels fets que s’han produït després de l’1 d’octubre, que, se-
gons ell, han comportat una fractura en la societat catalana.

ESPAÑA RENEDO, Ramón de
El manicomio catalán. Reflexiones de un barcelonés hastiado
Madrid: La Esfera de los Libros, 2013. 198 p.

L’autor és escriptor i col·laborador de premsa. L’obra analitza molt críticament el pro-
cés sobiranista a partir de la Diada de 2012. Creu veure una progressiva defensa d’uns
suposats tòpics, faltats de base històrica, que donarien suport el procés sobiranista.

ESPAR TICÓ, Josep
AMAT SALAS, Oriol
Sé perquè vull la independència de Catalunya
Barcelona: Badia, 2015. 100 p.

Josep Espar és un promotor cultural catalanista, i Oriol Amat és catedràtic
d’Economia Financera a la Universitat Pompeu Fabra. L’obra explica de forma
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novel·lada els avantatges d’un tracte independent per a Catalunya i els beneficis que
el procés aportaria al país.

ESPOT PIQUERAS, Santiago
Discursos a la Nació. De Catalunya Acció a Força Catalunya
Barcelona: Duxelem, 2009. 133 p.

L’autor és un directiu empresarial i president de Catalunya Acció. L’obra posa èm-
fasi en la importància del discurs, especialment dels polítics, per a la població. Ofe-
reix una imatge més nítida del que es guanyaria amb un procés independentista.

ESPOT PIQUERAS, Santiago
O processisme o independència
Barcelona: Saldonar, 2016. 125 p.

L’obra presenta el procés sobiranista en un doble dilema: conformar-se amb una de-
mostració pública de tant en tant o ser constantment més radical en la defensa de la
independència de Catalunya.

FALGUERA RIBAS, Oriol
L’Exèrcit Popular Català (1969-1979)
Barcelona: Rafael Dalmau, 2014. 365 p.

Autor i historiador de l’independentisme català. El treball presenta una detallada his-
tòria dels moviments de resistència armada en favor de l’independentisme, i espe-
cialment dels casos Bultó, Viola, Batista i Roca i Manuel Viusà.

FALGUERA RIBAS, Joan
PASSADA CASSERRES, Joan Marc
Cent anys d’estelada. Un segle d’iconografia independentista
Barcelona: CIM, 2009. 181 p.

Recull l’ús que es va fer entre 1908 i 2008 de la iconografia independentista catalana.

FARRÀS BERDEJO, PAU
El bon independentista / El buen español
Teià: L’Arca 2014. 98 p.

L’autor és llicenciat en Ciències Polítiques. El llibre és en realitat un doble llibre: El
bon independentista i El buen español. En tots dos casos, els materials són agrupats
en tres blocs: els mites, els ritus i els símbols. Excessiu pes de l’anàlisi dels este-
reotips més usuals.
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FARRÉ ROURE, Ramon
Crònica del sí (Catalunya 2010-2015)
Lleida: Pagès Editors, 2015. 274 p.

L’autor, físic de formació, és delegat general de la Generalitat a Lleida. L’obra és
una crònica detallada dels fets més rellevants del procés sobiranista, des de les elec-
cions de 2010 fins a les eleccions plebiscitàries del setembre de 2015.

FELIU TORRENT, Dolors
Manual per la independència
Barcelona: Angle Editorial, 2013. 239 p.

L’autora és advocada de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional. Planteja
les rutes possibles per aconseguir la independència d’acord amb la legislació vigent
nacional i internacional.

FELIU TORRENT, Dolors
Octubre al carrer
Barcelona: Editorial Gregal, 2018. 272 p.

L’obra explica els fets viscuts l’1 d’octubre a partir dels relats de les persones que
van participar-hi i que van fer possible el referèndum.

FERNÁNDEZ AGUILÀ, Ricardo
Un Fernandes entre banderes. Cuando ser catalán y español es una apuesta posible
Barcelona: Península, 2014. 182 p.

L’autor és professor de Literatura. L’obra és una reflexió a partir del procés sobira-
nista sobre el doble sentiment de molts catalans. Trobarà compatible una identitat
catalana amb una d’espanyola.

FERNÀNDEZ RAMOS, David
JÒDAR, Julià de
Cop de CUP. Viatge a l’ànima i a les arrels de la Candidatura d’Unitat Popular
Barcelona: Columna, 2012. 392 p.

Els autors són David Fernàndez, periodista, que va ser diputat del Parlament de Ca-
talunya per la CUP, i Julià de Jòdar, llicenciat en Història Moderna i Contemporà-
nia, que va ser diputat del Parlament de Catalunya per la CUP. L’obra fa una anàli-
si del procés constitutiu de la CUP i la seva integració en la política catalana actual.
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FERNÀNDEZ RAMOS, David
Foc a la barraca
Barcelona: Lo Diable Gros, 2013. 247 p.

Llicenciat en Periodisme, va ser diputat al Parlament de Catalunya, per la Candida-
tura d’Unitat Popular (CUP). El llibre recull els articles de l’autor dels darrers quin-
ze anys. Permet comprendre millor les idees bàsiques que defensen els dirigents de
la CUP respecte al procés sobiranista.

FERRAN SERAFINI, Joan
Esperando a Noé. Entre el diluvio y la independencia
Barcelona: La Lluvia, 2015. 168 p.

L’autor és historiador i exdiputat socialista al Parlament de Catalunya. L’obra ana-
litza el desenvolupament del procés sobiranista des del setembre de 2012 fins al 9-
N de 2014. I fixa especialment el comportament dels mitjans de comunicació davant
dels fets.

FERRER FRIGOLA, Bernat
Converses amb Oriol Junqueras. Una actitud per fer avançar el país
Barcelona: Viena Edicions, 2011. 204 p.

L’autor és historiador i militant d’Esquerra Republicana a Sant Vicenç dels Horts,
localitat d’on Oriol Junqueras va ser alcalde. L’obra és una llarga entrevista amb
Junqueras sobre com veu el món polític català i les lliçons de la seva participació en
el Parlament europeu.

FLORES TRAVESA, Josep Maria
De pedra picada. Retrat íntim del president Carles Puigdemont
Barcelona: Angle Editorial, 2016. 133 p.

L’autor és periodista d’El Punt Avui i amic íntim del president Carles Puigdemont.
L’obra és una biografia molt íntima de Carles Puigdemont, en què destaca la seva vo-
cació política des que va ser alcalde de Girona fins a la presidència de la Generalitat.

FONOLLOSA GUARDIET, Joan Baptista
Espanya explicada als catalans
Barcelona: Duxelem, 2013. 118 p.

L’autor és enginyer industrial i professor a la UAB. L’obra fa un esforç per explicar
que els punts de vista més freqüents utilitzats contra les posicions catalanistes tenen
la lògica de la defensa del sistema de la hispanitat. No sempre ben copsada des dels
àmbits sobiranistes.
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FORCADELL LLUÍS, Carme
Carme Forcadell, acció i pensament
Barcelona: Setzevents, 2012. 187 p.

Llicenciada en Filologia Catalana i Ciències de la Comunicació, va ser la presiden-
ta de l’Assemblea Nacional Catalana. El llibre recull breus articles publicats a la
premsa catalana entre els anys 2000 i 2009 sobre els aspectes més populars del debat
sobiranista.

FORCADES VILA, Teresa
Què és la llibertat?
Cànoves i Samalús: Proteus, 2013. 48 p.

L’autora és doctora en Medicina i monja benedictina. El treball recull una exposició
feta davant un grup d’escolars sobre els límits de la llibertat individual, que consi-
dera ben fixats pel respecte i la compatibilitat amb la llibertat d’altres persones.

FORCADES VILA, Teresa
És a les nostres mans
Barcelona: Dau, 2014. 160 p.

En l’obra, Teresa Forcades explicita les seves opinions sobre la crisi del capitalisme
i els problemes que es planteja per trobar-hi solucions.

FORN CHIARIELLO, Joaquim
Escrits de presó
Barcelona: Enciclopèdia, 2018. 332 p.

L’autor va ser conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
durant l’any 2018. L’obra és un dietari amb la correspondència
feta des de la presó.

FREIXES SANJUÁN, Teresa
155. Los días que estremecieron a Cataluña
Madrid: Doña Tecla, 2018. 371 p.

L’autora és llicenciada en Ciències Polítiques i professora de Dret a la Universitat
Autònoma de Barcelona. L’obra analitza des d’una òptica personal els plens del Par-
lament de Catalunya del setembre de 2017, que aquí són denominats “plens de la
vergonya”. Com a professora, explica les seves vivències, i les coaccions, imposi-
cions i mentires que ha rebut per part del moviment independentista.
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FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES (FAES)
20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña
Madrid: FAES, 2014. 80 p.

Document que recull les argumentacions elaborades per la FAES contra el procés
sobiranista agrupades com a respostes a quatre temes principals: els motius de la se-
cessió; la via de la secessió; el cost de la secessió, i el resultat de la secessió.

FUSTER ORTELLS, Joan
Apèndix de justificació de Catalunya de Mn. Josep Armengou
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2012. 56 p.

L’assagista valencià Joan Fuster fa extensiva a tots els territoris i totes les poblacions
de parla catalana la doctrina bàsica del catalanisme polític. En aquest sentit, el tre-
ball és una ampliació del llibret de Mn. Jaume Armengou sobre la justificació de Ca-
talunya.

FUSTER ORTELLS, Joan
El llibre roig dels Països Catalans
Barcelona: Pol·len Edicions, 2014. 123 p.

És un atles que parla dels principals aspectes del territori i la població, i dels econò-
mics i socials dels Països Catalans.

HOARAU, Christian
La Catalongne dans tous ses états
París: Harmattan, 2017. 333 p.

L’autor és economista i investigador de temes relacionats amb Catalunya. L’obra
explica el procés sobiranista que ha portat el poble català a fer un referèndum uni-
lateral i les possibles conseqüències d’aquesta decisió, amb l’enfrontament entre Ca-
talunya i Espanya.

GABANCHO GHIELMETTI, Patrícia
L’autonomia que ens cal és la de Portugal
Barcelona: La Mansarda, 2012. 107 p.

L’autora va ser una periodista i escriptora d’origen argentí vinculada al procés inde-
pendentista. Llibret de batalla a partir d’unes declaracions de Gregorio Peces-Barba
exemplificades com a típiques d’un pensament “espanyol”, el qual margina les ne-
cessitats i les reivindicacions catalanes i les assimila a les demandes d’una colònia.
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GABANCHO GHIELMETTI, Patrícia
Full de ruta: les 140 preguntes clau sobre la independència
Barcelona: La Mansarda, 2012. 126 p.

Llibret que aplega les possibles respostes a 140 preguntes que l’autora suposa que la
gent fa de manera més freqüent quan discuteix sobre el procés sobiranista.

GABANCHO GHIELMETTI, Patrícia
Full de ruta. Tot el que vols saber de la independència i no saps a qui preguntar-ho
Barcelona: Fundació Catalunya Estat, 2012. 94 p.

A partir de les preguntes que creu que són més usuals sobre el procés sobiranista,
dissenya un possible full de ruta per donar-hi resposta.

GABANCHO GHIELMETTI, Patrícia
Crònica de la independència
Barcelona: L’Arquer, 2013. 275 p.

Recull d’articles periodístics i d’entrevistes a pensadors catalans sobre el seu parer
sobre la viabilitat del procés sobiranista.

GABARRÓ SERRA, Jordi
Manual d’instruccions per a temps convulsos
Barcelona: Viena Edicions, 2014. 189 p.

L’autor és un publicista i empresari. L’obra pretén resumir els punts de conflicte
entre Catalunya i Espanya que el procés sobiranista ha posat en relleu. Considera
que les qüestions fiscals i de relació econòmica no són les úniques que expliquen el
procés sobiranista

GABRIEL SABATÉ, Anna
I parlarem de vida! Discursos i conferències
Barcelona: Tigre de Paper, 2018. 162 p.

L’autora és professora d’Història de Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona i
va ser diputada al Parlament de Catalunya per la CUP del setembre de 2015 al de-
sembre de 2017. L’obra recull un seguit de discursos i conferències entre 2013 i
2018 en què defensa les seves idees polítiques.

GAFAROT MONJÓ, Marc
ABAT NINET, Antoni
Hem guanyat, hem perdut. Victòria o derrota de Catalunya
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2015. 103 p.

Els 525 llibres del procés Documents 59



Un dels autors és membre del CIDOB a Barcelona, i l’altre és llicenciat en Dret i
professor de Dret Constitucional a la Universitat de Copenhaguen. L’assaig analitza
les conseqüències que podria tenir l’èxit o el fracàs del procés independentista i va-
lora les implicacions de cada alternativa.

GALMÉS, Toni
Groc. Història d’una lluita
Barcelona: Comanegra, 2018. 173 p.

L’autor és historiador d’art i professor de la Universitat de Barcelona. L’obra analitza
les claus gràfiques de les icones independentistes del procés, els seus referents i com
van sorgir. I a partir d’imatges ens il·lustra els moments clau d’aquest moviment.

GALLERÍ, Pere
La independència que arriba
Girona: Curbet Edicions, 2017. 340 p.

L’autor és escriptor i un veí conegut de la ciutat de Terrassa. L’obra aborda en clau
sobiranista com seria una hipotètica independència de Catalunya i la previsible re-
acció d’Espanya davant aquest fet.

GARCÍA, Jordi (pseudònim)
Los García. Catalunya y el futuro de todos. 100 ciudadanos, 100
correos y 100 respuestas al discurso del miedo
Barcelona: Viena Edicions, 2014. 169 p.

Recull de 100 correus electrònics que va rebre una persona anò-
nima que havia penjat un vídeo a la plataforma Youtube sobre el
procés independentista.

GARCÍA GARCÍA, María Dolores
El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista
Barcelona: Península, 2018. 251 p.

L’autora és periodista i subdirectora de La Vanguardia. L’obra
és una crònica dels fets des del setembre de 2015, quan Artur
Mas va viatjar a Madrid per abordar el pacte fiscal amb el presi-
dent del Govern espanyol Mariano Rajoy, i davant la seva nega-
tiva va començar el moviment independentista, fins que l’any
2017 el president Carles Puigdemont va proclamar una simbòli-
ca república catalana, amb les conseqüències negatives que va

comportar aquest acte.
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GARCIA SEVILLA, Lluís
GRANDE, Imma
El invent de l’espanyolitat
Barcelona: Fundació Catalunya Estat, 2012. 156 p.

Anàlisi sociològica de les característiques de l’Estat espanyol, i valoració a partir de
les enquestes del CIS i de l’EINS dels principals caràcters tant de l’Estat com de Ca-
talunya.

GENER, Albert
Un país en joc. Futbol, política, espionatge i independència a la Catalunya de l’any
2020
Amazon, 2016. 358 p.

L’autor és llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB i escriptor. El llibre
és una novel·la de ficció, ambientada en la Barcelona del 2020, que descriu les aven-
tures del personatge principal, Pep Guardiola, i el relaciona amb temes com el fut-
bol, la política i la independència de Catalunya.

GENERALITAT DE CATALUNYA
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Barcelona: Centre Adams, 2006. 368 p.

Text de l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya i referendat pel poble català el
18 de juny de 2006.

GIFREU PINSACH, Josep
El quart poder i la independència. La batalla mediàtica per l’1 d’octubre
Barcelona: Angle Editorial, 2018. 203 p.

L’autor és catedràtic emèrit de Teoria de la Comunicació de la Universitat Pompeu
Fabra. L’obra destaca la intervenció dels diferents mitjans de comunicació durant el
procés i proposa una nova valoració dels mitjans.

GINESTA PORTET, Xavier
La Catalunya del plebiscit. El futur està en joc: de l’Onze de Setembre al 25 de no-
vembre
Girona: Curbet Edicions, 2013. 161 p.

L’autor és doctor en Ciències de la Comunicació i professor a la Universitat de Vic.
L’obra recull les cròniques i les entrevistes fetes durant la campanya electoral cata-
lana al Parlament de Catalunya l’any 2011.
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GIRAUTA VIDAL, Juan Carlos
Votaré No a la secessió de Catalunya
Barcelona: Edicions B, 2013. 168 p.

L’autor és advocat i columnista. Decidit partidari de votar ‘no’
en la proposta del referèndum, detalla les raons que, segons el
seu parer, obliguen a negar el procés sobiranista.

GOMÁ OTERO, Mariano
Viente canciones desperadas y un poema de amor
Barcelona: Alfabia, 2015. 114 p.

L’autor és arquitecte i escriptor i va ser president de l’entitat Societat Civil Catala-
na. L’obra és una anàlisi molt crítica del procés independentista, especialment en ju-
dicar l’actuació d’Artur Mas i de CDC.

GONZÁLEZ CASANOVA, José Antonio
Cataluña, federación o independencia. Cuarenta años de federa-
lismo socialista catalán
Lleida: Milenio, 2014. 192 p.

L’autor ha estat catedràtic de Dret Constitucional de la Universi-
tat de Barcelona. L’obra justifica la posició molt minoritària del
secessionisme en el pensament polític modern a Catalunya.
També destaca que les posicions majoritàries han reclamat sempre
la recerca i la solució de l’encaix de Catalunya dins de l’Estat es-
panyol, sobre una base gairebé federal abans que secessionista.

GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Felipe
ROCA JUNYENT, Miquel
¿Aún podemos entendernos? Conversaciones sobre el encaje de
Cataluña en España. El compromiso europeo en el mundo del
siglo XXI
Barcelona: Planeta, 2011. 300 p.

Els dos autors són destacats polítics del procés de la transició de-
mocràtica. El text és una llarga discussió sobre les possibilitats que
va obrir la Constitució de 1979 i sobre el procés autonòmic que la
va seguir per obtenir un encaix de Catalunya dins d’Espanya.
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GONZÀLEZ VILALTA, Arnau
UCELAY-DA CAL, Enric
GARCIA-PLANAS, Plàcid
“Tumulto”. Meditacions sobre l’octubre català (2017)
Maçanet de la Selva: Editorial Gregal, 2017. 412 p.

El text presenta les reaccions i els pensaments de dos historia-
dors i un periodista davant l’huracà polític desfermat a Catalu-
nya entre finals de l’estiu i inicis de la tardor de 2017.

GORDILLO BERNÁRDEZ, Saül
Sobirania.cat. 10 anys de la revolta política catalana a Internet
Barcelona: Mina, 2014. 253 p.

L’autor és periodista i director de Catalunya Ràdio des de 2016. L’obra és una crò-
nica detallada dels fets polítics relacionats amb el procés des de 2004 fins a
l’actualitat. Conté un breu diccionari dels personatges polítics i intel·lectuals més
destacats del procés.

GRÀCIA BONAMUSA, Josep Maria
Tradició i llibertat
Barcelona: Bellaterra, 2014. 238 p.

Obra col·lectiva de tres professors d’universitat. El llibre fa propostes per a
l’organització futura del pretès país una vegada aconseguida la plena independència.

GRAU GUAL, Jaume
Les clavegueres de l’estat. Guerra bruta i corrupció a Espanya
Barcelona: Catedral, 2018. 263 p.

L’autor és biòleg i guionista de televisió. Ha produït diferents documentals, entre
ells Las cloacas de Interior. L’obra fa un repàs de les maniobres fora de la llei per
part de l’Estat espanyol en contra de tots els adversaris polítics del Partit Popular, i
aporta testimonis i documents que així ho avalen. Fa referència a l’operació Catalu-
nya, al 9-N i a l’1 d’octubre.

GRAU RAMIÓ, Jordi
MAS DELBLANCH, Andreu
Puigdemont, el president KRLS
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2016. 187 p.

L’autor és periodista i actualment és el director adjunt del diari El Punt Avui. L’obra
és una biografia del president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont. Re-
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cull els punts més destacats de la seva carrera i els moments clau de la seva vida pri-
vada que l’han dut a ser part essencial en el procés.

GRAUPERA GARCIA-MILÀ, Jordi
Una proposta per a Barcelona
Barcelona: Destino, 2018. 73 p.

L’autor és periodista, doctor en Filosofia i possible candidat a l’alcaldia de Barcelo-
na per llistes obertes. El text és la proposta política per a la ciutat de Barcelona com
a principal actiu del procés independentista.

GUILLAMET LLOVERAS, Jaume
El desafiament català. Un relat internacional de la Transició (1975- 1978)
Barcelona: L’Avenç, 2014. 198 p.

L’autor és doctor en Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra. El treball recull i re-
sumeix un parell de centenars d’articles i notícies de grans mitjans escrits apareguts
entre 1975 i 1978 sobre els problemes que creava la nova organització de l’Estat per
a un funcionament correcte de Catalunya.

GUINJOAN CESENA, Marc
Catalunya, un pas endavant
Barcelona: Angle Editorial, 2013. 157 p.

L’autor és llicenciat en Ciències Polítiques. Argumenta que el procés sobiranista ha
sorgit des de la base de la població catalana, i no de les elits intel·lectuals. El nou ca-
talanisme és el suport de l’actual procés sobiranista.

GUINJOAN FERRÉ, Modest
CUADRAS MORATÓ, Xavier
Sense Espanya. Balanç econòmic de la independència
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2011. 222 p.

Els autors són economistes de formació nord-americana i actualment són professors
a la Universitat Pompeu Fabra. El treball parteix de la comprovació que
l’independentisme resoldria la qüestió del dèficit fiscal, però planteja, sobre bases
molt desconegudes, les conseqüències d’un dèficit comercial contra els interessos
catalans.
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GUINJOAN FERRÉ, Modest
CUADRAS MORATÓ, Xavier
PUIG RAPOSO, Miquel
Com Àustria o Dinamarca. La Catalunya possible
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2013. 222 p.

Els autors són doctors en Economia. El text planteja les grans qüestions econòmi-
ques que caldrà resoldre per fer viable un procés de sobirania plena catalana.

HARRINGTON, Thomas S.
Una democràcia cívica en temps de autoritats: Apunts d’un
nord-americà sobre el procés sobiranista a Catalunya
Girona: Editorial Gregal, 2018. 318 p.

L’autor és catedràtic d’Estudis Hispànics del Trinity College de
Hartford (Estats Units). És un recull de 38 articles sobre el
procés sobiranista de Catalunya des del punt de vista d’un nord-
americà.

HERRERO PARDO, Alexandre
Qui decideix per Catalunya?
Barcelona: Aurifany, 2014. 144 p.

L’autor és enginyer de camins. Sobre la persistència dels problemes de l’encaix de
Catalunya dins l’Estat espanyol durant molts anys, creu que la formulació del dret a
decidir és l’eina per afrontar aquells problemes i donar-hi solució.

HOMS MOLIST, Francesc
Dret a decidir. Estació concert
Barcelona: Editorial Base, 2010. 132 p.

L’autor és llicenciat en Dret i polític. Va ser portaveu de la Generalitat de Catalu-
nya. Reflexió sobre com es pot exercir el dret a decidir dels catalans, assenyalant els
principals obstacles per fer-ho que es deriven de l’ordenament jurídic de l’Estat.

ICETA LLORENS, Miquel
La Tercera Vía. Puentes para el acuerdo
Madrid: Catarata, 2017. 158 p.

L’autor és primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalu-
nya. Parla d’una tercera visió referent a la independència de Ca-
talunya, on exposa la idea del diàleg entre totes dues parts per ar-
ribar a un consens, millorar el finançament i aconseguir una
participació eficaç dels catalans dins del conjunt d’Espanya.
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IGLESIAS CAPELLAS, Joan
Una hisenda a la catalana. Preguntes i respostes sobre la hisenda pròpia
Barcelona: Angle Editorial, 2015. 214 p.

L’autor és doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i inspector
d’Hisenda. L’obra proposa un model de fiscalitat adequat a la Catalunya indepen-
dent basat en les actuacions actuals del sistema fiscal aplicat avui a Catalunya.

ILLA GARCIA, Oriol
Independentisme català. Entre el símbol i la institució
Barcelona: Angle Editorial, 2010.

L’autor és llicenciat en Ciències Polítiques i expresident del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya. L’obra explica els processos que han portat que el separatis-
me, en un altre temps molt minoritari, sigui avui molt àmpliament defensat per un
grup important de la població catalana.

INSTITUT D’ESTUDIS AUTÒNOMICS DE CATALUYA
Fòrum sobre el Dret a Decidir (II). Els drets de les minories. La construcció jurídi-
ca i política del dret a decidir
Barcelona: Col·lecció Institut d’Estudis Autonòmics, 2015. 104 p.

El text recull les conferències fetes a l’Institut d’Estudis Autonòmics sobre els drets
lingüístics de les minories. S’hi compara Catalunya i el Quebec i es parla del procés
de formalització del concepte de dret a decidir, elaborat els darrers anys a conse-
qüència del procés sobiranista.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Per una ètica pública a Catalunya. Implicacions ètiques i socials de la ciència i tec-
nologia
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2016.

Treball col·lectiu impulsat per la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC. Un pro-
cés de creació d’una nova estructura política nacional ha de comportar també la de-
finició d’una nova ètica pública, que englobi models de comportament respecte als
principals sectors d’actuació pública.

JARNE MÒDOL, Antonieta
PORTA FABREGAT, Josep Maria
Un horitzó nacional. Història del pensament polític catalanista contemporani
Lleida: Pagès Editors, 2012. 171 p.
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El text recull de forma concisa la història del catalanisme contemporani i l’exposició
del pensament i de l’obra dels principals intel·lectuals i polítics catalanistes, de qui
presenta algun text bàsic perquè considera que cal aprofundir en les línies del pen-
sament catalanista clàssic.

JAVIERRE KOHAN, Carles
UTRILLA, Esther
WANDSCHER, Bwokaa
Algunes coses que potser no sabies de Catalunya en 70 gràfics
Barcelona: Infographics Llibres, 2014. 152 p.

Els autors són infografistes i presenten de manera entenedora l’abundant documen-
tació, sobretot econòmica, en la qual es basen els principals supòsits per fonamentar
la millora que comportaria una hipotètica independència per als catalans.

JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos
Catalunya mitos y resistència
Barcelona: El Viejo Topo, 2018. 216 p.

L’autor és ex fiscal anticorrupció i criminalitat a Espanya. L’obra és un recull
d’articles de base jurídica per explicar l’evolució del procés sobiranista en els últims
anys.

JOSEP CODINA, Gerard de
La CUP. El poder de ser antisistema
Barcelona: UOC, 2017. 130 p.

L’autor és periodista i té un màster en Periodisme Avançat per la Universitat Ramon
Llull. L’obra és una història de la Candidatura d’Unitat Popular explicada pels seus
dirigents, des de la consulta popular d’Arenys de Munt de 2009 fins a arribar a acon-
seguir 10 diputats al Parlament de Catalunya en les eleccions plebiscitàries de 2015.

JORBA CASTELLVÍ, Rafel
Clar i català. Testimoni de quatre anys de presidència
Barcelona: RBA, 2013. 315 p.

L’autor és un periodista que ha col·laborat en molts mitjans de comunicació. L’obra
és una llarga entrevista amb José Montilla Aguilera, president de la Generalitat entre
2006 i 2010. S’hi analitza la negociació per constituir el segon tripartit, les negocia-
cions amb el Govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero, el finançament de
Catalunya, les conseqüències de les sentències del Tribunal Constitucional i el marc
de les eleccions de 2010 i 2012.
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JORDANA MAYANS, Cèsar-August
GRACIA, Julio de
Cataluña juzgada por escritores no catalanes. Els catalans jutjats pels altres
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2015. 56 p.

L’obra recull opinions històriques d’escriptors i viatgers forans respecte a Catalu-
nya. I també inclou escrits d’escriptors i funcionaris espanyolistes de l’any 2014.

JUANOLA CODINA, Mireia
Un nou país. Una nova política
Lleida: Pagès Editors, 2015. 179 p.

L’autora és llicenciada en Psicologia Social i membre de l’Assemblea Nacional Ca-
talana des de la seva creació. A partir de les teories de la comunicació, l’obra ana-
litza els canvis en l’escala de valors de la societat catalana i dissenya la nova escala
dels valors que creu que fonamenten el procés independentista.

JUNQUERAS VIVES, Oriol
JUNTS PEL SÍ
Proposta d’acord cap a la independència
Barcelona: Junts pel Sí, 2016. 61 p.

Proposta realitzada per la coalició política de Junts pel Sí en què s’indica el full de
ruta a seguir cap a la independència de Catalunya.

JURADO RIBA, Víctor J.
La tardor de la llibertat
Barcelona: Editorial Columna, 2018. 222 p.

L’autor és un novel·lista. L’obra parteix de la Irene, una jove guàrdia civil valencia-
na que és destinada a Catalunya el setembre de 2017. Allà la infiltraran en els mo-
viments separatistes, on coneixerà l’Artur, amb qui viurà les mobilitzacions prèvies
a l’1 d’octubre. Tots dos es relacionaran amb en Salvador, un historiador, i tots tres
viuran, amb punts de vista ben diferents, el procés que durà a l’1 d’octubre. L’opinió
dels protagonistes ajuda a entendre el posicionament respecte al procés.

KEATING, Michael
La independencia de Escocia. El autogobierno y el cambio de la política de la Unión
València: Universitat de València, 2012. 267 p.

L’autor és professor de Ciència Política a la Universitat d’Aberdeen, a Escòcia.
L’obra presenta amb bona documentació la situació econòmica i social d’Escòcia, i
especialment les seves relacions amb el Regne Unit. Treball realitzat per donar ar-
guments per prendre partit en el referèndum escocès del 18 de setembre de 2014.
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LAGUÉRIE, Henry de
Les catalans. Lignes de vie d’un peuple
Boulogne-Billancourt: Dougier, 2014. 142 p.

L’autor és un periodista francès. El text presenta les principals característiques del
poble català a partir d’una sèrie d’entrevistes fetes a un grup de personalitats catala-
nes. El procés sobiranista és presentat com una continuació dels esforços de fa molt
de temps d’aquestes personalitats.

LAÍNZ FERNÁNDEZ, Jesús
España contra Cataluña. Historia de un fraude
Madrid: Ediciones Encuentro, 2014. 414 p.

L’autor és publicista. El llibre presenta com una creació premeditada, però sense
rigor, els punts més freqüents en què les teories del catalanisme es mostren com a
dominants en el discurs històric entre Catalunya i l’Estat espanyol.

LAPORTA ESTRUCH, Joan
Un somni per als meus fills
Barcelona: Angle Editorial, 2010. 165 p.

L’autor és advocat i va ser president del Futbol Club Barcelona de 2003 a 2010.
L’obra proposa les reformes que cal fer en la Catalunya actual per aconseguir una
nació lliure i sobirana.

LEGUINA HERRÁN, Joaquín
Los 10 mitos del nacionalismo catalán
Barcelona: Temas de Hoy, 2014. 223 p.

L’autor és economista i demògraf. Va ser durant dotze anys president de la Comu-
nitat de Madrid. L’obra pretén denunciar els mites, o mitges veritats, en els quals
s’ha basat el nacionalisme tradicional català. En una segona part, analitza com s’ha
tractat la qüestió catalana des del procés democràtic a partir de 1977, sobretot les
possibilitats que va obrir la Constitució i el procés estatutari desenvolupat després.
Explora les possibilitats que encara són possibles en el sistema estatutari actual.

LÓPEZ BOFILL, Hèctor
Montenegro sí, Catalunya també
Barcelona: Ara Llibres, 2006. 181 p.

L’autor és notari i comentarista polític. Creu que les raons que van fer que Monte-
negro aconseguís la independència, i en part el reconeixement internacional, són
també les mateixes per les quals un procés sobiranista català podria obtenir el reco-
neixement de molts països si un dia fos un Estat independent.
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LÓPEZ BOFILL, Hèctor
La trama contra Catalunya. Poders que frenen la independència
Barcelona: Angle Editorial, 2013. 181 p.

El procés de submissió de Catalunya a les estructures de l’Estat espanyol ha estat
propiciat per elements destacats de les estructures econòmiques, socials i polítiques
dels mateixos catalans. El llibre intenta donar a conèixer les principals personalitats
culpables d’aquesta submissió.

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Jaume
La independencia de Cataluña explicada a mis amigos españoles. Treinta tópicos
sobre la independencia catalana
Barcelona: RBA, 2014.

L’autor és doctor en Ciència Política i professor a la Universitat Pompeu Fabra.
L’obra vol explicar a un públic no català les raons que s’han donat com a bàsiques
en el procés sobiranista. Les presenta ben organitzades i les discuteix en molts casos,
però mira de mantenir l’essència dels conceptes per facilitar millor la comprensió
del procés sobiranista a un públic poc familiaritzat en els principis més corrents
d’aquest procés.

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Jaume
El derecho a decidir. La vía catalana
Tafalla: Txalaparta, 2017. 211 p.

L’obra analitza els diversos processos de dret a decidir que s’han dut a terme pels
diferents territoris i assenyala que encara no hi ha hagut cap Estat constituït per
l’aplicació del principi. L’autor conclou que totes les teories elaborades sobre el dret
a decidir són propostes que reforcen el procés democràtic. El text és presentat per un
pròleg de Juan José Ibarretxe, que copsa la parcialitat de l’enfocament del mer prin-
cipi en els processos als diferents països.

LLOMBART, Jofre
Desmuntant la caverna
Barcelona: Angle Editorial, 2013. 128 p.

L’autor és llicenciat en Periodisme i redactor de programes de ràdio. El llibre inten-
ta caracteritzar les objeccions que plantegen suposadament els partidaris de la no in-
dependència i dona arguments per demostrar la viabilitat del procés.
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LLOMBART, Jofre
Doncs jo, ara, votaré ‘sí’. Testimonis que desmenteixen la fractura social a Catalu-
nya
Barcelona: Angle Editorial, 2014. 140 p.

El llibre recull nou entrevistes en les quals personalitats de la societat catalana ex-
pliquen com han estat atretes per la idea del sobiranisme fins a fer-se partidàries de
la independència de Catalunya.

LUQUE SÁNCHEZ, Pau
La secesión de los dominios del lobo
Madrid: Los Libros de la Catarata, 2018. 174 p.

L’autor és professor de Filosofia del Dret a la Universidad Nacional Autónoma de
México. L’obra és un dietari de les setmanes més intenses del procés des de finals
d’octubre fins a principis novembre del 2017. A partir de la teoria política i del dret
intenta donar resposta a les possibles solucions entre el govern català i espanyol.

MACIAS ARAU, Pere
OLIVER CRISTIÀ, Òscar
Infraestructures d’estat. Dels incompliments d’Espanya a l’esperança sobiranista
Barcelona: Dèria, 2014. 236 p.

Pere Macias és enginyer de camins i exconseller de política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat de Catalunya. Òscar Oliver és arquitecte especialitzat en
planejament urbanístic. El treball revisa la situació de les principals infraestructures
a Catalunya i analitza les millores que caldria fer en polítiques sectorials de carrete-
res, ferrocarrils, ports i aeroports, aigua, energia i noves tecnologies.

MARAGALL GORINA, Joan
Adéu, Espanya!
Barcelona: LaButxaca, 2010. 58 p.

L’autor va ser un dels més grans poetes de la literatura catalana. Amb motiu dels 150
anys del seu naixement, es van reeditar els textos i poemes que va elaborar sobre el
difícil encaix de Catalunya dins l’Estat espanyol.

MARCH LEDESMA, Oriol
Per què sí a la independència? Conversa entre Muriel Casals i Carme Forcadell
Barcelona: Deu i Onze Edicions, 2013. 157 p.

L’autor és periodista. L’obra recull una llarga doble entrevista a Muriel Casals, ales-
hores presidenta d’Òmnium Cultural, i Carme Forcadell, aleshores presidenta de
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l’Assemblea Nacional Catalana. Totes dues expliquen les raons del seu suport a
l’independentisme català i les propostes que impulsen per a un futur nou Estat.

MARCH LEDESMA, Oriol
Los entresijos del ‘procés’
Barcelona: Catarata, 2018. 222 p.

L’obra analitza els fets succeïts des del referèndum de l’1
d’octubre fins a la declaració d’independència del Parlament.
Exposa com el Cercle d’Economia va fer pressió al Govern per-
què no es dugués a terme la DUI. I explica com el Govern va
viure la presó i l’exili.

MARCO PALAU, Francesc
Plataforma per la Llengua. 20 anys defensant el català
Barcelona: Editorial Base, 2014. 241 p.

L’autor és doctor en Història Comparada. L’obra traça la història de la Plataforma
per la Llengua Catalana des del seu inici, l’any 1993, fins a 2014. Inclou els diver-
sos manifestos que ha impulsat l’acció de la plataforma en els darrers anys.

MARCO-PALAU, Francesc
La generació de la independència. Del Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) a
l’Associació Catalana de Professionals (ACP)
Barcelona: Editorial Gregal, 2017. 323 p.

L’obra analitza el desenvolupament de plataformes independentistes des de
l’activisme a partir de la Crida per la Solidaritat Catalana, el Moviment en Defensa
de la Terra i Esquerra Republicana de Catalunya. A partir del Bloc d’Estudiants In-
dependentistes, s’analitza la transformació i el desenvolupament de l’Associació Ca-
talana de Professionals.

MARCO, Francisco
Operación Cataluña. La veritat oculta
Barcelona: Entramat, 2017, 383 p.

L’autor és advocat, doctor en Dret i director de l’agència d’investigació privada Mé-
todo 3. El llibre explica cronològicament el desenvolupament de les maniobres atri-
buïdes a una suposada operació organitzada pels poders de l’Estat per desprestigiar
els líders de l’independentisme català.
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MARCO, Francisco
De la operación Cataluña al 155. La historia completa de cómo se llegó a la inter-
vención del gobierno de Cataluña
Barcelona: Urbano, 2017. 123 p.

El llibre descriu els processos succeïts durant l’any 2017 després de l’operació Ca-
talunya.

MARFULL PUJADAS, Andreu
Causa catalana. Apuntes y comas
Badalona: Editorial Ómicron, 2013. 275 p.

L’autor és un arquitecte amb llarga experiència de planificació urbanística. El llibre
presenta un seguit ben previst i organitzat d’esdeveniments del procés històric des
de 1640 fins a l’actualitat. Dona molta importància als comportaments i les idees de
la dinastia borbònica sobre la concepció de l’Estat espanyol, i destaca el menyspreu
que això va suposar per a Catalunya.

MARFULL PUJADAS, Andreu
Catalanophobia. Una qüestió d’Estat
Barcelona: Llibres l’Índex, 2018. 54 p.

L’obra considera que el procés respon a una idea de grups catalanistes fonamentada
en greus errors: la manipulació de la història catalana i els abusos de poder que hi
hagut per part de l’Estat espanyol.

MARTÍ BERTRAN, Pere
El dia que Catalunya va dir prou. La història de l’ANC, des de la seva fundació fins
a l’acord sobre la consulta per la independència
Barcelona: Columna, 2014. 206 p.

L’autor és un periodista polític. El text recull diversos reportatges i cròniques sobre
la història de l’Assemblea Nacional Catalana i les activitats que ha impulsat des de
2009.

MARTÍ BERTRAN, Pere
Escac a l’Estat. La trama secreta del 9-N i la represa del procés
Barcelona: Raval Edicions, 2015. 204 p.

L’autor és periodista i redactor de política a 8TV. L’obra analitza tots els detalls in-
terns de la preparació de la consulta del 9-N (2014) i les respostes negatives al dià-
leg del Govern de l’Estat en contra del procés.
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MARTÍ BLANCH, Josep
Cómo ganamos el proceso y perdimos la república. Una crónica de la crisis de es-
tado desde dentro y desde fuera
Barcelona: Economía Digital, 2018. 190 p.

L’autor és periodista i consultor de comunicació i va ser secretari de comunicació de
la Generalitat entre 2010 i 2016. L’obra analitza l’agenda política des de 2010 fins
a 2015 de Catalunya, passant d’un millor finançament del país a la pretensió de
construir una república catalana. A través de les seves experiències personals, indi-
ca els grans encerts i els errors de totes les parts implicades en aquests procés.

MARTÍ VALLVERDÚ, Josep
Catalunya, cap on vas? 33 veus plurals per entendre el moment polític del país
Barcelona: Edicions Saldonar, 2018. 348 p.

L’autor és periodista del diari digital Nació Digital. L’obra és un recull de 33 entre-
vistes a persones vinculades a l’àmbit social de Catalunya i que donen a conèixer el
seu punt de vista envers el procés.

MARTÍ VILALTA, José Luis
Ara és l’hora, catalans
Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2013. 96 p.

El llibre és una crida a la població, per a la mobilització en defensa de la dignitat de
Catalunya.

MARTÍNEZ, Guillem
La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe
Barcelona: Debate, 2016. 217 p.

L’autor és periodista. L’obra fa una crònica del procés i les seves respectives etapes,
dividida en cinc capítols: de 1979 a 2010, una democràcia, dos estatuts, un fracàs de
tots dos bàndols; segona part, 2010, l’any en què va començar tot, o en què va aca-
bar tot; tercera etapa, de 2010 a 2012, l’austeritat catalana; quart capítol, de 2012 a
2015, el primer procés, i finalment, de 2015 a 2016, el segon procés, la lluita per la
vida i refundació de CDC.
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MARTÍNEZ, Guillem
57 días en Piolín. Procesando el Procés: el Caso, la Cosa, la
Trila
Barcelona: Contextos, 2018. 322 p.
L’obra és una cronologia des del setembre de 2017 fins al març
de 2018, agafant de fil conductor l’allotjament de les forces de
policia en un vaixell al port de Barcelona.

MARTÍNEZ VERGEL, Joan
El 155: tot allò que no te n’han explicat
València: Edicions Tres i Quatre, 2018. 254p.

L’autor és periodista i ha estat assessor del secretari general de la Presidència de la
Generalitat. El llibre dóna resposta al que va passar a la Generalitat, al Govern i al
país durant l’aplicació de l’article 155, a partir de testimonis que van viure els fets
des de primera línia.

MAS DELBLANCH, Andreu
CABELLO, Maria (cord.)
La República de los No Independentistas
Banyoles: Nautilus Comunicació i Cultura SL, 2018. 393 p.

Els autors resumeixen el programa de la formació Nous Republicans. L’obra, en-
capçalada per una carta de Joan Canadell, president d’aquesta formació, resumeix
els punts principals del seu programa agrupats en forma de tuits.

MASCARELL CANALDA, Ferran
Dos estados. España y Cataluña: por qué dos Estados democráticos, eficientes y co-
laborativos serán mejor que uno
Barcelona: Arpa, 2017. 239 p.

L’obra reflexiona sobre les relacions que s’establirien entre dos Estats, Catalunya i
Espanya, que permetrien influir-se, modernitzar-se i democratitzar-se. Si Catalunya
esdevé una república, Espanya ha de projectar-se cap un nou Estat.

MELTXOR, Igor
Gabriel Rufián. La voz de la calle
Bilbao: Editorial Kazetari Kanaia Elkartea, 2017. 167 p.
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L’autor és llicenciat en Ciència Política per la UPV i col·laborador en diversos mit-
jans escrits bascos. L’obra és una llarga entrevista del periodista basc a Gabriel Ru-
fián, on dona la seva impressió del procés i especialment del seu posicionament com
a diputat d’ERC.

MENDOZA GARRIGA, Eduardo
Qué está pasando en Catalunya
Barcelona: Planeta, 2017. 94 p.

L’autor és un gran novel·lista espanyol. L’obra procura aclarir com Catalunya ha ar-
ribat a la situació actual del procés independentista a través dels diferents moments
històrics i socials de les últimes dècades.

MERCADER FARRÉS, Jordi
El tigre sobiranista. Guia per descobrir els principals actors del procés
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2015. 23 p.

L’autor és periodista i va ser el responsable de comunicació de la Generalitat de Ca-
talunya durant la presidència de José Montilla. L’obra analitza les vides i les opi-
nions dels principals protagonistes del procés sobiranista, i vol posar en relleu les
coincidències que han fet que persones d’orígens i militàncies inicialment molt di-
versos hagin acabat personalitzant el procés sobiranista.

MERCADER FARRÉS, Jordi
Mil i una raons per l’estat propi
Barcelona: La Magrana, 2015. 374 p.

El llibre conté el resum d’un centenar de converses de destacats experts que posen
en relleu les dificultats i les oportunitats del procés a l’hora d’enfrontar-se a fer el
país independent que es busca.

MILIÁN QUEROL, Juan
El acuerdo del ‘seny’. Superar el nacionalismo desde la libertad
Madrid: Unión Editorial, 2014. 259 p.

L’autor és llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració i diputat al Parla-
ment de Catalunya pel Partit Popular de Catalunya. L’obra defensa la implantació
d’uns condicionants plenament del liberalisme com a eix per crear un partit de dre-
tes a Catalunya. Sota aquest punt de vista, discuteix els principis que orienten les po-
sicions majoritàries en el procés sobiranista català.
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MILIÁN MESTRE, Manuel
Els ponts trencats
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2016. 579 p.

L’autor és un polític i periodista valencià. Ha estat diputat al Congrés pel Partit Popu-
lar entre 1989 i 2000. L’obra reflexiona sobre la seva actuació com a home de confian-
ça de Manuel Fraga en el propòsit de crear un partit de dretes a Catalunya. També fa
una valoració de l’actuació de José María Aznar com a responsable màxim del Partit
Popular, i narra detalls interns del pacte del PP i CDC a partir dels acords del Majestic.

MINDER, Raphael
The Struggle for Catalonia. Rebel Polítics in Spain
London: Hurst, 2017. 335 p.

L’autor és periodista i corresponsal a Espanya i Portugal del diari dels Estats Units
The New York Times. L’obra és una descripció de l’origen del sentiment indepen-
dentista català, a l’hora que descriu diversos factors que han incidit en aquest senti-
ment: franquisme, corrupció dels diferents governs espanyols i infrafinançament
econòmic de Catalunya.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
Por la convivencia democrática
Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2014. 194 p.

Informe realitzat pel Govern espanyol sobre la bona convivència entre Catalunya i
Espanya respectant la Constitució espanyola i les seves lleis.

MISERACHS SALA, Pau
El gran plet de la independència
Barcelona: Editorial Grup d’Estudis Polítics, 2017. 297 p.

L’autor és advocat i un reconegut socialdemòcrata català. L’obra analitza la política
catalana i espanyola dels darrers anys i creu possible establir una nova Catalunya re-
gida pel marc definit en els treballs de l’acord de Montevideo (1933), complemen-
tat pel marc del Tractat de Viena de 1978 i 1983, que va desenvolupar i precisar les
condicions requerides d’un nou Estat d’acord amb les disposicions de la Carta de les
Nacions Unides.

MISERACHS SALA, Pau
La democràcia captiva
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2017. 235 p.
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Recull d’articles de diari publicats entre les eleccions de 2015 i 2017. Fa un recor-
regut pels sentiments contradictoris de la ciutadania i la voluntat política de cons-
truir la república catalana davant un front nacional espanyol creat en contra dels
drets i les llibertats del poble de Catalunya. Remarca com la monarquia s’ha mani-
festat a favor de la unitat del poble espanyol.

MISERACHS SALA, Pau
Per defensar la democràcia… Referèndum!
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2017. 316 p.

L’obra és un recull d’articles de l’autor, endreçats cronològicament des de les elec-
cions al Govern espanyol del juny de 2016 fins a la cimera de presidents autonòmics
de 2017. També exposa diferents disposicions legislatives vigents a l’Estat espany-
ol per demostrar com el Govern espanyol incompleix la llei en impedir un referèn-
dum d’autodeterminació pel poble català.

MISERACHS SALA, Pau
República, ¿y eso qué es?
Barcelona: Bibidigitales, 2018. 276 p.

El llibre remarca la inadequació del règim de 1978 per les necessitats de Catalunya
i la dificultat de la solució del federalisme.

MOLINERO CALERO, Justo
Revoltats. Oriol Junqueras i Justo Molinero
Barcelona: Ara Llibres, 2015. 236 p.

Transcripció de tres llargs debats entre Oriol Junqueras, president d’ERC, i Justo
Molinero, president del Grup Teletaxi, important grup de comunicació. Saül Gordi-
llo fa un detallat pròleg de presentació dels personatges i dels ambients on es van fer
els diàlegs. Junqueras es mostra molt optimista sobre els principals aspectes del pro-
cés sobiranista. Molinero és molt més reticent sobre el desenvolupament del procés.

MONTILLA VALERIO, Javier
Los muros de Cataluña
Madrid: Ediciones EGA, 2013. 199 p.

L’autor és periodista. L’obra recull els arguments més usuals que caracteritzen el
procés sobiranista com un seguit d’invencions i formacions amb poca base històri-
ca i presentats amb una combinació heterogènia d’arguments que aconsellen oposar-
s’hi radicalment.
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MONTSEGUR, Magdalena
Cròniques de la independència
LibrosEnRed, 2008. 168 p.

El nom de l’autora és el pseudònim de Caterina Roger, llicenciada en Conflictolo-
gia per la UOC i cooperant en un camp a Ghana. L’obra és un assaig sobre la iden-
titat catalana i la formació de l’Estat a través d’una anàlisi exhaustiva històrica, po-
lítica i sociològica de Catalunya. L’autora intenta donar idees i alternatives per
solucionar la problemàtica del procés i de la identitat de l’Estat català.

MORALES, Joaquim
Com ser un bon català. Guia amb 50 instruccions fàcils
Barcelona: Columna, 2014. 126 p.

L’autor és periodista radiofònic. En l’obra recomana 50 instruccions o comporta-
ments que suposadament caracteritzen els catalans de “soca-rel”.

MORÁN LARA, Gregorio
La decadencia de Cataluña contada por un charnego
Barcelona: Debate, 2013. 232 p.

L’autor és un destacat publicista i col·laborador d’opinió de La Vanguardia. El text
recull els seus articles a La Vanguardia, a la secció “Sabatines intempestives”, des
de 1995 fins a 2012. Declara la seva oposició al procés sobiranista.

MOREL, Sandrine
En el huracán catalán. Una mirada privilegiada al laberinto del
‘procés’
Barcelona: Planeta, 2018. 220 p.

L’autora és corresponsal de premsa a Catalunya pel diari Le
Monde. L’obra mostra la visió de la periodista dels fets més im-
portants del procés, i posa en dubte les estratègies de manipula-
ció de totes dues parts. Ofereix la seva manera de veure els fets,
a nivell polític, social, històric, econòmic, que han comportat el
procés sobiranista.

MORENO, Francisco
El ‘seny’ perdido. El independentismo catalán no tiene razón
Pamplona: Editorial Laetoli, 2016. 202 p.

L’autor és doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona. El llibre, en forma
d’una carta a un suposat amic independentista, critica els arguments utilitzats usual-
ment en defensa del procés independentista.
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MOUTON, Olivier
PUIGDEMONT, Carles
La crisi catalana. Una oportunitat per a Europa
Barcelona: La Campana, 2018.

L’autor és un periodista belga de la revista Le Vif/L’Express. L’obra és una llarga
conversa entre l’autor i Carles Puigdemont, en la qual el president comenta els seus
sentiments i les seves experiències en el procés que l’ha portat a l’exili a Bèlgica.
Intenta explicar que la situació catalana és una oportunitat per a Europa per consti-
tuir una nova democràcia per als pobles.

MOUTON, Olivier
PUIGDEMONT, Carles
La crise catalane. Une opportunité pour l’Europe
Barcelona: La Campana, 2018.

Versió en francès del llibre anterior.

MOUTON, Olivier
PUIGDEMONT, Carles
Catalaanse crisis. Eeem kans voor Europa
Barcelona: La Campana, 2018.

Versió en neerlandès del llibre anterior.

MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA
Cap a la República dels Països Catalans
S.l.: Moviment en Defensa de la Terra, 2008. 11 p.

Argumentari del Moviment de Defensa de la Terra a favor d’una república dels Pa-
ïsos Catalans elaborat en els inicis del procés sobiranista.

MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA
Lluita independentista avui
S.l.: Moviment en Defensa de la Terra, 2008. 48 p.

Reflexions del Moviment de Defensa de la Terra sobre les lluites per la indepen-
dència dels Països Catalans.

MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA
Ponències X Assemblea Nacional: Badalona, gener de 2008
S.l.: Moviment en Defensa de la Terra, 2008.
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El text recull les propostes de l’MDT al final d’un procés de més de 10 anys
d’actuació del moviment. Moltes estan sustentades pels membres de l’MDT i més
tard van passar a ser impulsades per l’Assemblea Nacional Catalana.

MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA
Resolucions XI Assemblea Nacional: Brunyola, febrer de 2010
S.l.: Moviment en Defensa de la Terra, 2010.

Les propostes basades en la consolidació del moviment independentista, que havia
d’utilitzar les vies democràtiques per aconseguir els seus objectius, van passar més
tard a ser elements bàsics de les opcions de l’Assemblea Nacional Catalana.

MUNIESA, Mariano
17 falsos mitos sobre Catalunya en España y 14 casos de catalanofobia delirante
Llinars del Vallès: Quarantena, 2014. 159 p.

L’autor és un publicista madrileny. Es dirigeix a un públic castellà per argumentar
sobre la falsedat d’alguns dels punts més tòpics de les doctrines del procés sobira-
nista.

MUÑOZ MACHADO, Santiago
Cataluña y las demás Españas
Barcelona: Crítica, 2014. 299 p.

L’autor és catedràtic per la Facultat de Dret de la Universitat Complutense de Ma-
drid i membre de diverses reials acadèmies. L’obra parla dels fonaments de la pro-
posta del dret a decidir mantinguda pels partidaris del procés sobiranista i la com-
para amb altres casos, com el referèndum escocès.

NADAL FERRERAS, Joaquim
Catalunya mirall trencat
Barcelona: Pòrtic, 2018. 110 p.

El llibre s’inicia desmentint alguns tòpics a partir d’apunts històrics, analitza l’auge
del procés sobiranista i l’enfrontament amb l’estat i dóna a conèixer 12 propostes
concretes encaminades a solucionar el conflicte.

NADAL FERRERAS, Joaquim
Testimoni de càrrec. Vint anys de servei al país (1993-2012)
Barcelona: Proa, 2014. 771 p.
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L’autor és un historiador i polític català. El text recull la seva autobiografia en els
períodes en què va ser candidat a la presidència a la Generalitat, cap del grup socia-
lista al Parlament de Catalunya i, més tard, conseller de Política Territorial i Obres
Públiques. Recull la seva visió del procés d’elaboració de l’Estatut de 2006 i de
l’inici del procés sobiranista.

NADAL FERRERAS, Rafael
Els mandarins. Pujol, Maragall, Montilla, De la Rosa, Prenafeta i la família reial
entre d’altres
Barcelona: Columna, 2012. 113 p.

L’autor és periodista i participa activament en diferents mitjans de comunicació.
L’obra dona una visió personal de les figures més rellevants de la societat catalana
tant a nivell social, com econòmic, empresarial o polític.

ÒMNIUM CULTURAL
10/07/10. Jo hi vaig ser
Barcelona: Ara Llibres, 2010. 183 p.

Reportatge gràfic, editat per Òmnium Cultural, sobre la manifestació del 10 de ju-
liol de 2010 pels carrers de Barcelona amb el lema “Som una nació. Nosaltres deci-
dim”.

ÒMNIUM CULTURAL
Concert per la llibertat (vídeo)
Barcelona: Òmnium Cultural, 2013.

Vídeo, editat per Òmnium Cultural, que recull les actuacions del concert celebrat al
Camp Nou el 29 de juny de 2013 per la llibertat del poble català a decidir.

PALUZIE HERNÁNDEZ, Elisenda
Podem! Les claus de la viabilitat econòmica de la Catalunya independent
Barcelona: Rosa dels Vents, 2014. 204 p.

L’autora és catedràtica de Teoria Econòmica i degana de la Facultat d’Economia de
la Universitat de Barcelona. L’obra presenta els arguments de base econòmica més
utilitzats en favor del procés sobiranista, com serien els costos econòmics d’un pos-
sible boicot comercial o les finances i pensions d’una Catalunya independent.

82 Documents Eugeni Giral Quintana



PARTAL MONTESINOS, Vicent
A un pam de la independència. Com hi arribarem i com la viu-
rem
Barcelona: RBA, 2013. 318 p.

L’autor és periodista i director de Vilaweb, el diari electrònic
més important dins el territori català. El llibre recull les cròni-
ques escrites entre 2006, amb l’elaboració de l’Estatut, i 2012,
amb la gran manifestació de l’Onze de Setembre.

PARTAL MONTESINOS, Vicent
9-N. Desclassificat. Història secreta d’una votació revolucionària
Barcelona: RBA, 2015.

L’obra detalla com es va organitzar i com va transcórrer la jornada del 9 de novem-
bre de 2014 sobre la consulta sobiranista.

PARTAL MONTESINOS, Vicent
Nou homenatge a Catalunya
Barcelona: Ara Llibres, 2018. 267 p.

L’obra analitza els principals fets en el món independentista català. I la manera com
en l’última dècada s’ha desenvolupat el moviment sobiranista per proposar un Estat
propi pacíficament.

PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL (PSAN)
40 anys del PSAN i d’independentisme català contemporani
València: PSAN, 2008. 87 p.

Text col·lectiu que recull la història, i especialment les accions i mobilitzacions, del
Partit Socialista d’Alliberament Nacional des de 1968 fins a l’actualitat. El PSAN
ha estat l’organització independentista catalana més àmplia i duradora.

PASSOLA VIDAL, Isona
L’endemà. Com serà una Catalunya independent
Barcelona: Ara Llibres, 2014.

L’autora és productora de cinema i professora a la Blanquerna-Ramon Llull. L’obra
recull les aportacions d’una cinquantena d’intel·lectuals catalans. Les respostes estan
agrupades en cinc apartats: La construcció d’un nou Estat; Regeneració democràtica
i justícia; L’Estat del benestar; Economia i infraestructures, i Cultura i Estat. Amb el
títol del llibre es va realitzar una pel·lícula fiançada amb el micromecenatge de més
de 8.000 persones, la relació de les quals figura com a annexa en el llibre.
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PASSOLA VIDAL, Isona
L’endemà. Com serà una Catalunya independent
Barcelona: Massa d’0r Produccions, 2014.

Suport en vídeo de la pel·lícula L’endemà.

PASTOR VERDÚ, Jaime
Cataluña quiere decidir. ¿Se rompe España? Diez preguntas sobre el derecho a decidir
Barcelona: Icaria, 2012. 95 p.

L’autor és professor de Ciència Política a la UNED. El text vol explicar les raons en
les quals s’ha fonamentat el procés sobiranista, clarament oposat a una concepció
unitarista de l’Estat espanyol. Destaca les diferències que es poden observar entre
els diversos corrents del procés sobiranista.

PEDRET SANTOS, Ferran
Nosotros, los federalistas. Cataluña en la encrucijada
Barcelona: Ediciones La Lluvia, 2013. 120 p.

L’autor és advocat. En contra del procés sobiranista, defensa que
una estructura de l’Estat espanyol federal permetria un millor en-
caix de Catalunya.

PELÀEZ VIÑAS, Roger
El procés explicat als idiotes
Barcelona: Males Herbes, 2018.

L’autor és un humorista. L’obra és una crònica des del 22 se-
tembre al 22 de desembre de 2017 publicada al portal
L’Artefacte. I és una crítica de caràcter divulgatiu del procés so-
biranista.

PELOILLE, Manuelle
BUJ, Serge
TRÉPIER, Cyril
L’indépendance catalane en question
Neuilly: Atlande, 2018. 271 p.
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L’obra és una anàlisi del procés sobiranista, amb una cronologia dels fets més relle-
vants de 2017. També analitza la confrontació entre Catalunya i l’Estat central. El lli-
bre va dirigit al públic francès, per fer comprendre la situació que es viu a Catalunya.

PÉREZ ANDÚJAR, Javier
Catalanes todos. Seguida de la dimisión
Barcelona: Tusquets Editores, 2014. 334 p.

L’autor és llicenciat en Filologia Hispànica i escriptor. L’obra reflecteix els canvis
produïts en la societat catalana durant el franquisme i la transició democràtica.

PETIT TORNER, Leonci
La relació entre Espanya i Catalunya: breu memòria històrica del maquiavel·lisme
espanyol
Barcelona: Addenda, 2012.

El text intenta demostrar que des de 1474, amb els Reis Catòlics, la norma bàsica de
relació de l’Estat amb Catalunya ha estat el maquiavel·lisme centrat a deformar la
història i justificar l’espoli fiscal.

PI BOFARULL, Jaume (pseudònim)
Catalunya para marcianos
Barcelona: Planeta, 2018. 409 p.

El llibre és una sàtira còmica en la qual desmunta tots els principis en què es fona-
menta l’independentisme català.

PICAZO GUILLAMOT, Sergi
DOMÈNECH SAMPERE, Xavier
Camins per l’hegemonia. Pensant històricament el present i futur de Catalunya.
Barcelona: Icaria, 1016. 173 p.

L’autor és professor de Periodisme de la UAB i director del digital Crític. L’obra és
una llarga entrevista amb Xavier Domènech, que va ser portaveu d’En Comú Podem
al Congrés dels Diputats. A partir d’una anàlisi del procés històric viscut a Catalu-
nya i a partir de les posicions crítiques manifestades els darrers anys, estableix unes
possibles bases per a una nova estructura econòmica i social d’una Catalunya no ca-
pitalista.

PINEDA FORTUNY, Alexandre
Codificats pel nacionalisme espanyol
Barcelona: Duxelm, 2011. 175 p.
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L’autor és un abrandat lluitador nacionalista barceloní. L’obra exposa a partir de les
seves experiències vitals les dificultats de la lluita catalanista durant el franquisme i
la Transició.

PINYOL BALASCH, Josep
Declaració unilateral d’independència. Catalunya, estat de la Unió Europea
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2010. 176 p.

L’autor és llicenciat en Història i és un destacat activista polític. El text creu que el
camí a seguir és la declaració unilateral d’independència de Catalunya mantenint-se
dins de la Unió Europea. Marca les tasques a fer en els futurs períodes legislatius ca-
talans.

PIQUER VINENT, Eva
Catorze de cara al 2014. Converses sobre la vida, el país i la independència
Barcelona: Acontravent, 2014. 172 p.

L’autora és periodista. El text recull les entrevistes fetes, entre 2008 i 2013, a cator-
ze destacats catalans que expliquen la seva visió del país: Montserrat Abelló, Jaume
Cabré, Josep Carreras, Montserrat Carulla, Josep M. Espinàs, Salvador Giner, Lluís
Llach, Joan Margarit, Isona Passola, Albert Sánchez Pinyol, Josep M. Puyal, Mòni-
ca Terribas, Joan Triadú i Anna Veiga.

PIQUER VINENT, Eva
Marta Rovira, cada vegada més a prop
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2014. 183 p.

Llarga entrevista amb Marta Rovira, advocada, secretària general d’ERC. Permet
comprendre la doctrina elaborada pels moderns dirigents d’ERC.

PLA ÁLVAREZ, Albert
Espanya de merda
Barcelona: Ara Llibres, 215. 216 p.

L’autor és cantautor i músic. El llibre és una novel·la irònica que descriu el viatge
d’un cantant uruguaià, Raúl Gadea, amb el seu mànager per l’Espanya de la crisi po-
lítica, econòmica i constitucional.

PLUMA VILANOVE, Joan
Les catalans, en France, en Espagne et en Europe
Sant Esteve del Monestir: Les Presses Littéraries, 2014. 107 p.
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L’autor és un historiador amb obres sobre el catalanisme als Pirineus Orientals.
L’obra parteix de l’anàlisi històrica de les relacions entre França i Catalunya per
mostrar com el procés sobiranista pot fer variar les relacions entre aquestes dues re-
alitats històriques.

PONS RÀFOLS, Xavier
Cataluña: Derecho a decidir y Derecho internacional
Madrid: Editorial Reus, 2015. 334 p.

L’autor és catedràtic en Dret Internacional i professor de la Universitat de Barcelo-
na. L’obra ofereix una àmplia i fonamentada revisió dels principis i les normes del
dret internacional, que es vinculen al dret a decidir. L’autor aclareix els aspectes ju-
rídics per portar a terme l’autodeterminació.

PONT SERRANO, Albert
Delenda est Hispania. Tot allò que Espanya ens amaga sobre la
independència de Catalunya
Barcelona: Viena Edicions, 2012. 507 p.

L’autor és llicenciat en Ciències Polítiques i vicepresident del
Cercle Català de Negocis. L’obra detalla l’opressió a què la de-
pendència de l’Estat espanyol sotmet Catalunya. Per tant, refle-
xiona sobre com cal actuar si es vol un país més autosuficient.

PONT SERRANO, Albert
Addendum. L’endemà de la indecència
Barcelona: Viena Edicions, 2013. 224 p.

El text exposa els aspectes d’organització d’un futur Estat català i assenyala les di-
ficultats que en cada cas poden plantejar les forces oposades al nou Estat.

PONT SERRANO, Albert
Escucha, Sefarad. Los motivos que llevaron a la independencia de Cataluña
Barcelona: Edicions Invisibles, 2013. 507 p.

Versió en castellà de Delenda est Hispania. Tot allò que Espanya ens amaga sobre
la independència de Catalunya.

PONT SERRANO, Albert
Interès d’Estat. Fer capital (a) Madrid
Barcelona: Viena Edicions, 2017. 288 p.
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L’obra és una reflexió sobre el pes polític de Catalunya respecte a l’Estat espanyol,
i sobre el pes de les elits polítiques i econòmiques en les decisions polítiques esta-
tals respecte a Catalunya.

PONT SORRIBES, Carles
CAPDEVILA GÓMEZ, Arantxa
Del carrer a les urnes: el dret a decidir, en campanya. Comunicació política i com-
portament electoral a les eleccions catalanes del 2012
Barcelona: Documenta Universitaria, 2014. 334 p.

Els autors són professors de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Rovira
i Virgili. L’estudi parteix de la campanya electoral de 2012 i analitza les raons del
fracàs de la negociació entre la Generalitat i el Govern de l’Estat prèvia a les grans
manifestacions de 2012.

PORTA PERALES, Miquel
SANCHIS LLÀCER, Vicent
Adéu, Catalunya! Adéu, Espanya!
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2010. 79 p.

Miquel Porta, és enginyer tècnic químic i llicenciat en Filosofia i Lletres i tertulià
habitual a la televisió.
Vicent Sanchis és periodista, professor de la Facultat de Ciències de la Comunica-
ció de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha sigut vicepresident d’Òmnium
Cultural i actualment és director de TV3. Text dividit en dues parts. A la primera,
Adéu, Catalunya, exposa els arguments més usuals contraris al procés. I la segona,
Adéu, Espanya, planteja els punts més discutits de les relacions històriques, econò-
miques i fiscals entre l’Estat espanyol i Catalunya.

PORTELL RIFÀ, Joan
Papa, per què som independents?
Vic: EUMO, 2014. 45 p.

L’autor és mestre i editor. El text es planteja les respostes a les preguntes que en el
futur es podrien donar als infants que demanin les raons per les quals es va portar a
terme el procés sobiranista.

POUS MAS, Teresa
MAS GAVARRÓ, Artur
Servir Catalunya. Artur Mas. L’home, el polític, el pensament
Barcelona: Ara Llibres, 2013. 253 p.
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Llarga entrevista amb la periodista Teresa Pous en què el president de la Generali-
tat de Catalunya Artur Mas traça les principals dades de la seva biografia i assenya-
la els punts principals del seu pensament polític.

POVEDA PLANAS, Josep
10 Mil a Brussel·les per l’autodeterminació
Barcelona: Deumil.cat, 2009. 79 p.

L’autor és membre de l’Assemblea Nacional Catalana. Crònica profusament
il·lustrada de la manifestació que el 7 de març de 2009 es va fer a Brussel·les per de-
manar a la Comissió Europea el reconeixement de Catalunya com un nou Estat.

PROS ROCA, Roser
20 converses sobre la independència de Catalunya
Maçanet de la Selva: Editorial Gregal, 2014. 610 p.

L’autora està graduada en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya. El lli-
bre recull les respostes de destacats intel·lectuals sobre si el procés independentista
milloraria en aspectes essencials el país. Els entrevistats són Jordi Basté, Eudald
Carbonell, Josep-Lluís Carod-Rovira, Ramón Cotarelo, Josep Cuní, Patrícia Ga-
bancho, Josep M. Gay de Liébana, Javier Mariscal, Artur Mas, Ferran Mascarell,
Amando de Miguel, Javier Nart, Santiago Niño-Becerra, Magda Oranich, Juanjo Pu-
igcorbé, Rosa Regàs, Eduardo Reyes, Irene Rigau, Màrius Serra, Enric Sopena, Suso
de Toro i Carlos Taibo.

PUBLICACIONS DE LA MEDITERRÀNIA
Catalunya Decideix i la seva projecció internacional. Àlbum gràfic
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2011. 335 p.

Crònica il·lustrada dels processos d’Iniciativa Popular en favor de Catalunya Deci-
deix fets a partir d’Arenys de Munt, el 13 de setembre de 2009, fins al 17 d’octubre
de 2010 en 530 municipis catalans.

PUIGDEMONT CASAMAJÓ, Carles
RIBERA RUSTULLET, Carles
Cata... què? Catalunya vista per la premsa internacional. 1926-2016
Barcelona: La Campana, 2016. 319 p.

Carles Puigdemont és periodista, va ser alcalde de Girona i president de la Genera-
litat de Catalunya de 2016 a 2017. L’altre autor és periodista. L’obra recull les opi-
nions de la premsa internacional sobre Catalunya, especialment des de 1992 fins a
l’actualitat.
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PUIGJANER MATAS, Josep-Maria
Proses per la llibertat de la nació. Dietari del camí a Ítaca
Maçanet de la Selva: Editorial Gregal, 2013. 267 p.

L’autor és llicenciat en Humanitats i Filosofia, Lletres i Teologia. El text dona a co-
nèixer un dietari des del 12 de març de 2012 al 13 gener de 2013.

PUIGPELAT VALLS, Francesc
Breu història del nacionalisme espanyol. De la Constitució de 1812 a la prohibició
del 9-N
Barcelona: Angle Editorial, 2016. 239 p.

L’autor és periodista i escriptor. L’obra és una anàlisi de les principals característi-
ques del nacionalisme espanyol, especialment en els últims 200 anys.

PUJOL CASADEMONT, Enric
El dia de la llibertat. Com serà la Catalunya independent?
Girona: Llibres del Segle, 2013. 194 p.

L’autor és historiador, periodista i fundador del Museu de l’Exili a la Jonquera. El
text recull les respostes donades a un breu qüestionari sobre les implicacions del pro-
cés sobiranista per Josep-Lluís Carod-Rovira, Muriel Casals, Manuel Costa-Pau,
Josep Gifreu, Hèctor López, Vicent Partal, Elisenda Paluzie, Lluís Simón i Josep M.
Terricabras.

PUJOL CRUELLS, Adrià
R. GUSTEMS, Marta
L’1 d’octubre explicat a una menuda
Bisbal d’Empordà: Sidillà, 2018. 30 p.

Els autors són il·lustradors de contes infantils. L’obra és un resum des de la mani-
festació de l’Onze de Setembre de 2017 fins al referèndum de l’1 d’octubre explicat
a una nena de 8 anys.

PUJOL MAS, Andreu
Vam fer un referèndum. 1-O: El que sabem i el que no sabíem
Barcelona: Saldonar, 2017. 215 p.

L’autor és llicenciat en Història i en Història de l’Art i col·labora com a articulista
en diferents mitjans de comunicació. L’obra fa una anàlisi cronològica de com es va
dur a terme el referèndum de l’1-O. Repassa els moments més importants a nivell
polític que no es van veure reflectits en els mitjans de comunicació.
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PUJOL SOLEY, Jordi
Residuals o independents? Quan es trenquen els ponts
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2011. 69 p.

El treball recull la conferència pronunciada per l’expresident de la Generalitat de
Catalunya el 30 de març de 2011. Després de les sentències del Tribunal Constitu-
cional sobre l’Estatut de Catalunya, es fa una comparació entre l’actitud de les au-
toritats de l’Estat espanyol i les mantingudes en altres situacions similars, com en el
cas del Quebec. L’obra es pot considerar com una pressa de posició inicial de Jordi
Pujol en favor de l’independentisme català.

PUJOL SOLEY, Jordi
El caminant davant el congost. Quan tot és difícil. I necessari
Barcelona: Proa, 2012. 303 p.

Recull de conferències i articles del president Pujol sobre les relacions entre Cata-
lunya i l’Estat espanyol entre 1981 i 2012. La defensa d’un model autonòmic dona
pas progressivament a la defensa d’un procés sobiranista davant els obstacles que els
poders estatals posen a una llibertat més plena de Catalunya.

PUJOL SOLEY, Jordi
De Herder i Renan. I el dret a decidir
Barcelona: Centre d’Estudis Jordi Pujol, 2014. 19 p.

Transcripció de la conferència pronunciada el 10 de març de 2014 al Centre Cultu-
ral del Born.

RACIONERO GRAU, Luis
Concordia o discordia
Barcelona: Stella Maris, 2016. 123 p.

L’autor és doctor en Ciències Econòmiques i Enginyeria, i també és publicista.
L’obra és una reflexió sobre els motius de la desconfiança envers els partits espa-
nyolistes, que creu culpables de destruir el consens elaborat a partir de 1978.

RAGUER SUÑER, Hilari
Ser independentista no és cap pecat
Barcelona: Claret, 2012. 73 p.

L’autor és historiador i monjo benedictí a Montserrat. El llibre recull la doctrina tant
de l’Església espanyola com de la catalana sobre les relacions polítiques entre l’Estat
espanyol i Catalunya, i les relacions complexes entre el nacionalisme espanyol i el
català.
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RAMON JACOB, Juan Claudio de
Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña: Breviario de tópicos, recetas fal-
lidas e ideas que no funcionan para resolver la crisis catalana
Barcelona: Deusto, 2018. 180 p.

L’autor és diplomàtic espanyol i col·laborador del diari El País. L’obra tracta de
desmuntar els arguments generals a favor del procés.

REQUEJO COLL, Ferran
Camins de democràcia. De l’autonomia a la independència
Barcelona: L’Avenç, 2010. 207 p.

L’autor és catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra. Recull
dels articles publicats a La Vanguardia entre l’abril de 2005 i el març de 2010.

REQUEJO COLL, Ferran
El tren de les 17:14. Democràcia, pluralisme, benestar, inde-
pendència
Barcelona: Edicions Tibidabo, 2017. 316 p.

Aquest llibre es basa en les anàlisis sobre diferents aspectes que
incideixen en l’actual procés polític de Catalunya (2010-2017),
tant en relació amb la pràctica institucional de les democràcies ac-
tuals com en relació amb la teoria democràtica sobre les relacions
entre legalitat i legitimitat, drets individuals i drets col·lectius, de-
mocràcia i estat de dret, o sobre la legitimitat de les secessions en

sistemes liberaldemocràtics.

RIBA CÒNSUL, Tian
Camí sense retorn. Crònica d’una revolució
Barcelona: La Mansarda, 2013. 250 p.

L’autor és periodista i col·labora a la televisió. L’obra repassa els conflictes entre
Espanya i Catalunya produïts al llarg de l’any 2012. I assenyala la Diada d’aquell
any com un punt de triomf de les tesis sobiranistes.

RIBA CÒNSUL, Tian
9-11-2014. Crònica d’un trencament
Barcelona: La Mansarda, 2014. 267 p.

El text presenta una crònica del procés sobiranista des de 2009 fins l’actualitat.
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RIBA CÒNSUL, Tian
Mas i Junqueras, dos capitans i un sol timó
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2015. 215 p.

L’obra és una anàlisi de la situació política de Catalunya en el procés a través de les
figures d’Artur Mas i Oriol Junqueras, tenint en compte les seves diferències socials
i educatives i les seves diferents conviccions polítiques.

RICO GARCIA, Antoni
No tots els mals vénen d’Almansa. Una revisió crítica de la construcció dels Països
Catalans
Lleida: Edicions El Jonc, 2013. 146 p.

L’autor és valencià i llicenciat en Història. L’obra mostra les diferències entre les di-
ferents parts dels Països Catalans, que no seran resoltes tractant-les com a parts
d’una sola nació, sinó respectant els diferents graus de consciència nacional de ca-
dascun dels països i cercant una fórmula federal.

RIDAO MARTÍN, Joan
Podem ser independents? Els nous estats del segle XXI
Barcelona: RBA, 2012. 259 p.

L’autor és doctor en Ciència Política i va ser diputat al Parlament de Catalunya en
el grup d’Esquerra Republicana. El text presenta les interpretacions més usuals de
les possibilitats que dona la Constitució espanyola i compara el procés sobiranista
català amb els processos en altres països com el Quebec i Escòcia.

RIDAO MARTÍN, Joan
El derecho a decidir. Una salida para Cataluña y España
Barcelona: RBA, 2014. 188 p.

El text exposa ordenadament les diferents concepcions teòriques creades a partir de
les experiències en alguns països sobre les modalitats que ha adoptat el dret a deci-
dir. El procés sobiranista ha utilitzat, segons les circumstàncies, una concepció no
sempre unívoca del dret a decidir. Analitza les diferents implicacions de voler-lo
aplicar a partir d’unes consultes o d’un referèndum, i les conseqüències de cada dia
per fer efectiu el dret a decidir.

RIERA, Fèlix
Just abans del salt endavant
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2017. 144 p.
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L’autor és llicenciat en Ciències de la Comunicació i ha estat director de l’Institut
Català de les Empreses Culturals i de Catalunya Ràdio. L’obra és un assaig que ca-
racteritza el procés com una discussió que havia de servir d’estratègia per obligar
l’Estat a asseure’s a negociar, però que paradoxalment provoca un allunyament de
la taula de negociacions.

RIERA ARAGAY, Ana
1001 curiositats de la independència de Catalunya
Barcelona: L’Arca, 2013. 236 p.

L’autora és llicenciada en Filologia Anglesa i traductora. L’obra presenta fets con-
crets i la manera com el poble català ha expressat els seus sentiments al llarg dels
segles. És un breu resum de la història moderna de Catalunya.

RIERA FONT, Josep
Em dic Carles. De què està fet el president
Barcelona: Ara Llibres, 2016. 153 p.

L’autor és periodista, ha estat director del diari L’Esportiu i va ser company
d’estudis del president Carles Puigdemont. El llibre permet resseguir els moments
clau de la vida més íntima del president de la Generalitat, i la seva implicació polí-
tica tant a nivell municipal com nacional.

RIERA GASSIOT, Ignasi
De vell escèptic a jove independentista
Cerdanyola del Vallès: Montflorit, 2010.

L’autor és periodista i publicista. L’obra és un conjunt de reflexions sobre els as-
pectes més destacats de la problemàtica del procés sobiranista, presentats com a re-
sultat d’unes hipotètiques converses entre un destacat i vell lluitador d’esquerres i
un jove recentment convertit a les idees.

RíOS, Javier
Destruir España (antes de que Ella nos destruya a todos)
Barcelona: Los Libros del Lince, 2014. 188 p.

L’autor és llicenciat en Ciències de la informació. Crònica d’un viatge per territori
espanyol, en què planteja quines adaptacions caldria fer si el procés sobiranista ca-
talà arribés a la independència.
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RIQUER PERMANYER, Borja de
Anar de debò. Els catalans i Espanya
Barcelona: Rosa dels Vents, 2016. 404 p.

L’autor és catedràtic d’Història Contemporània a la UAB. L’obra recull articles de
premsa publicats entre 2006 i 2016 en els quals analitza el lloc i el paper dels cata-
lans en la política espanyola, i també l’actuació del moviment catalanista durant
l’actual procés sobiranista.

RIUS SANTAMARIA, Mercè
Diguem-ne el nom sense por: independència
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2013. 58 p.

L’autora és professora de Filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Breu
text en què es reclama la independència com a primer pas per fer possible un nou
Estat català.

ROBLES ALMEIDA, Antonio
La creación de Ciudadanos: un largo camino
Madrid: Triacastela, 2015. 188 p.

L’autor és periodista i llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Uni-
versitat de Barcelona i llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. L’obra narra els antecedents, les dificultats i el gran ascens
del partit de Ciutadans fins a consolidar-se com una de les forces polítiques que
s’oposen a les mentides i les contradiccions dels moviments separatistes.

ROGER, Maiol
Gabriel Rufián, el polític imprevist
Barcelona: Angle Editorial, 2016. 141 p.

L’autor és periodista de la redacció del diari El País. L’obra és una biografia de Ga-
briel Rufián, un dels líders cabdals de Súmate, plataforma independentista expressada
en castellà, i actualment portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés
dels Diputats. L’obra defensa els arguments utilitzats pels grups d’ERC en castellà.

ROMERO DE TEJADA, Ricardo
Por qué hemos llegado. Geopolítica de la cuestión catalana
Barcelona: Tiempos de Espera, 2017. 449 p

L’autor és politòleg i sociòleg, i llicenciat en Periodisme per la Universitat Com-
plutense de Madrid. L’obra analitza la geopolítica catalana, i com des de la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional de 2010 el moviment independentista ha augmentat
per les constants negatives de negociació del Govern espanyol.
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ROMEVA RUEDA, Raül
Som una nació europea (i una carpeta incòmoda). Catalunya
des d’Europa
Barcelona: Rosa dels Vents, 2014. 205 p.

L’autor és llicenciat en Ciències Econòmiques i ha estat eurodi-
putat al Parlament europeu per Iniciativa-Verds. L’obra consta-
ta que la qüestió catalana fa molt de temps que és coneguda en
els òrgans europeus i entre els seus polítics. Recomana que els
catalans facin un esforç per conèixer millor les institucions eu-
ropees i plantegin l’encaix de Catalunya en el complex entramat

europeu sobre bases diferents de les que actualment dominen.

ROS HOMBRAVELLA, Jacint
Més val sols... La viabilitat econòmica de la independència de
Catalunya
Barcelona: Dèria, 2009. 126 p.

L’autor és catedràtic d’Economia per la Universitat de Barcelo-
na. L’obra va ser una de les primeres anàlisis dels problemes
econòmics que es plantejarien en el cas d’una independència ca-
talana. Segons l’autor, els avantatges de culminar el procés su-
peren els problemes que sorgirien, ja que hi hauria una millora
de la situació de vida dels catalans.

ROSENFELD VILALTA, Anna
17:14. L’hora del poble. Com vam fer la Via Catalana
Barcelona: Ara Llibres, 2014. 203 p.

L’autora és periodista i responsable de comunicació via on-line de l’Assemblea Na-
cional Catalana. El text recull cronològicament totes les gestions que es van portar
a terme per fer la Via Catalana, des del 10 de març de 2012 fins a l’11 de setembre
de 2013.

RUBERT DE VENTÓS, Xavier
De la identitat a la independència. La nova transició
Barcelona: Empúries, 2014. 220 p.

L’autor és catedràtic d’Estètica a la Universitat Politènica de Catalunya i reconegut
polític. El text recull les seves opinions sobre el procés des de l’Estatut de 2006, i
indica com un polític català inicialment autonomista es radicalitza cap a la indepen-
dència vivint la vida política madrilenya.

96 Documents Eugeni Giral Quintana



RUIZ CABRERO, Jaime
El impulso nacionalista
Barcelona: Edhasa, 2012. 222 p.

L’autor és economista i agent de canvi i borsa. Ha estat directiu de la Borsa de Bar-
celona. El treball explica els trets bàsics europeus del procés sobiranista i els com-
para amb el procés sobiranista català. Extensa bibliografia

RUIZ-DOMÈNEC, José Enrique
Catalunya, Espanya. Acords i desacords
Barcelona: La Magrana, 2011. 173 p.

L’autor és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Analitza com la po-
lítica i la història s’entrellacen des de 1833 fins a l’actualitat, i fa èmfasis en les re-
lacions que hi hagut històricament entre Catalunya i Espanya des de diferents ves-
sants, com poden ser la política, l’economia, la societat i la cultura.

SALA, Bru de
JÒDAR, Júlia de
PALOL, Miquel de
Fot-li al procés
Barcelona: Viena Edicions, 2017. 327 p.

Els autors són escriptors i col·laboradors de premsa. L’obra recull diversos articles
seus a partir dels comentaris d’actualitat dels darrers mesos sobre el procés, i asse-
nyala els errors i la vàlua de les crítiques fetes els últims temps.

SALA MARTÍN, Xavier
És l’hora dels adéus?
Barcelona: Rosa dels Vents, 2014. 223 p.

L’autor és catedràtic de la Universitat de Colúmbia de Nova York i professor visi-
tant a la Universitat Pompeu Fabra. L’obra parteix de la idea que les preferències
en molts ordres del poble català no coincideixen amb les preferències del poble es-
panyol. Creu que fiar les opcions catalanes a l’estricte pes democràtic, tenint en
compte la importància demogràfica dels catalans, els condemna a ser uns eterns
perdedors. Creu que s’ha d’aconseguir un nou equilibri, al marge de la participació
política democràtica.

SALELLAS VILAR, Lluc
No t’espanti aquest vent. Reflexions per a una esquerra del segle XXI
Barcelona: Angle Editorial, 2016. 166 p.
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L’autor és llicenciat en Ciències Polítiques i regidor de l’Ajuntament de Girona per
la CUP-Crida. L’obra analitza els impediments per aconseguir una plenitud del país
i explica amb detall el camí que cal emprendre per arribar-hi.

SALELLAS VILAR, Lluc
La rebel·lió catalana. Cinc veus sobre el procés i el futur d’Europa
Lleida: Pagès Editors, 2017. 103 p.

Cinc entrevistes a representants de l’esquerra europea: Martina Anderson, Judit
Benda, Alberto Garzón, Arnaldo Otegi i Bodil Valero. Tots responen a dos temes
molt representatius en l’actualitat catalana: el futur polític de Catalunya i la possible
independència, i la reconstrucció d’Europa.

SALES CODERCH, Jordi R.
La captivitat inadvertida
Cabrera de Mar: Galerada, 2013. 205 p.

L’autor és llicenciat en Filosofia i ha estat degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
de la Universitat de Barcelona. L’obra caracteritza el poble català, avui sotmès,
sense tenir-ne plena consciència, a una captivitat inadvertida. A partir de diversos
episodis històrics d’arreu dels Països Catalans, argumenta que la similitud de les si-
tuacions descrites permet concloure que fa molts anys que Catalunya està sotmesa a
un procés continuat i mal explicat de captivitat.

SALLÉS FIBLA, Quico
On eres l’1 d’octubre? De l’orgull a la indignació
Barcelona: Rosa dels Vents, 2018. 143 p.

L’autor és periodista en diversos mitjans de comunicació. L’obra
és una crònica de com es va viure el referèndum de l’1 d’octubre.

SALMURRI TRINXET, Carles
Tres dies que van canviar el país. Les grans manifestacions dels anys 1977, 2010 i
2012
Barcelona: Columna, 2012. 106 p.

Reportatge fotogràfic de les manifestacions dels Onzes de Setembre a Barcelona
d’aquests tres anys.
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SAMPOL MAS, Pere
El fracàs d’Espanya. Un horitzó per a Catalunya, una esperança per a Balears
Ciutat de Mallorca: Documenta Balear, 2013. 99 p.

L’autor, enginyer tècnic en electrònica, és un destacat polític mallorquí i membre
durant molt temps del Parlament de les Illes Balears pel Partit Socialista de Mallor-
ca. Breu treball on justifica que el procés sobiranista de Catalunya és un camí que
pot ser seguit amb finalitats semblants des de les Illes per aconseguir un dia o altre
també la independència.

SAN AGUSTÍN, Arturo
Cuando se jodió lo nuestro. Cataluña-España: crónica de un portazo
Barcelona: Península, 2014. 333 p.

L’autor és periodista i col·laborador en diversos mitjans catalans. El text recull les
opinions de moltes personalitats catalanes en favor i en contra del procés sobira-
nista.

SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio
La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana
Madrid: Catarata, 2018. 197 p.

L’autor és professor de Ciència Política a la Universitat Carlos III de Madrid.
L’obra exposa els errors comesos tant per part de l’independentisme català com del
Govern espanyol, fet que ha comportat un enfrontament entre el nacionalisme ca-
talà i l’espanyol. Creu que la solució no són les regles, sinó la pràctica democràti-
ca, que, pel que fa a la qüestió nacional, no està formada per valors de tolerància i
consens.

SÀNCHEZ VILANOVA, Llorenç
Catalunya: nous horitzons
Lleida: Pagès Editors, 2014. 135 p.

L’autor és un prolífic publicista. L’obra presenta amb senzillesa alguns dels grans
problemes que una independència de Catalunya permetria plantejar, per exemple as-
pectes bàsics com les pensions, la hisenda, la seguretat i l’encaix amb Europa.

SANT BLANC, Antoni
14 raons d’un país que s’obre al món
Girona: Llibres del Segle, 2014. 153 p.

L’autor és advocat i publicista en diferents mitjans de comunicació. El llibre recull els
capítols de la sèrie Catalunya enfront el Minotaure, publicats a la revista Presència.
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SÀPIENS
Catalunya calling, el món ho ha de saber
Barcelona: Revista Sàpiens, 2012. 145 p.

Text de divulgació històrica concebut per fer entendre la realitat
catalana a públic no especialitzat. Dedica un capítol a cadascun
dels grans fets històrics, glossat per un historiador, des de 1714
fins a l’actualitat. Tanca el panorama justificant l’espoli fiscal de
Catalunya i proposant la independència com a eina per rectificar
tot el procés de relació dins l’Estat espanyol.

SÀPIENS
Catalunya calling, die welt soll es wisen
Barcelona: Revista Sàpiens, 2012. 145 p.

Traducció a l’alemany del llibre Catalunya calling, el món ho ha de saber.

SÀPIENS
Catalunya calling, ce que le monde doit savoir
Barcelona: Revista Sàpiens, 2012. 145 p.

Traducció al francès del llibre Catalunya calling, el món ho ha de saber.

SÀPIENS
Catalunya calling, el mundo lo tiene que saber
Barcelona: Revista Sàpiens, 2012. 145 p.

Traducció al castellà del llibre Catalunya calling, el món ho ha de saber.

SÀPIENS
Catalunya calling, what the world has to know
Barcelona: Revista Sàpiens, 2012. 145 p.

Traducció a l’anglès del llibre Catalunya calling, el món ho ha de saber.

SARDINÉ TORRENTALLÉ, Sebastià
L’àliga emprèn el vol. Dels usos, costums, institucions i drets a la república catalana
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2017. 174 p.

L’autor és advocat, empresari i investigador històric. El text presenta l’organització
de l’Estat en la Catalunya independent fins a 1714. I projecta una futura república
catalana seguint les estructures d’Estat (moneda, Constitució, etcètera).

100 Documents Eugeni Giral Quintana



SAVATER MARTÍN, Fernando
Contra el separatismo
Barcelona: Planeta, 2017. 96 p.

L’autor és professor de Filosofia i escriptor. El text argumenta que el nacionalisme
actual està destruint la democràcia espanyola i vol defensar la unitat de l’Estat es-
panyol.

SCHREIBER, Krystyna
Què en penses, Europa? Els experts europeus parlen sobre la independència de Ca-
talunya
Barcelona: Angle Editorial, 2015. 252 p.

L’autora, de nacionalitat alemanya, té formació en economia i traducció. L’obra és
un recull de catorze entrevistes a destacades personalitats europees que jutgen les ca-
racterístiques del procés sobiranista català.

SCHREIBER, Krystyna
Die übersetzung der unabhängigkeit: Wie die Katalanen es erklären wie wir es vers-
tehen
Dresden: Druckerei & Verlag Hille, 2015. 281 p.

Versió en alemany del llibre anterior.

SEGURA JUST, Juan Carlos
Libro negro de la independencia
Barcelona: Reseda, 2015. 355 p.

L’autor és doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. L’obra es presenta com a
una crítica fonamentada del Llibre blanc, publicat per la Generalitat de Catalunya,
sobre el procés sobiranista. Pretén demostrar els arguments falsos, segons ell, gene-
ralment utilitzats en la defensa de més sobirania tant de Catalunya com del País
Basc.

SEGURA MAS, Antoni
Crònica del catalanisme. De l’autonomia a la independència
Barcelona: Angle Editorial, 2013. 330 p.

L’autor és catedràtic d’Història Contemporània i responsable del Centre d’Estudis
Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. El llibre fa una presentació
acurada de tot el procés sobiranista, des de l’aprovació de l’Estatut de l’any 2006
fins l’actualitat.
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SEGURÓ MENDLEWICZ, Miquel
UBASART GONZÁLEZ, Gemma
En clau de procés: 11 conceptes polítics
Barcelona: Herder Editorial, 2018. 176 p.

Els autors són professors, el primer de filosofia a la UOC i la segona de política a
la Universitat de Girona. L’obra dona a conèixer 11 versions sobre cinc preguntes
que han de respondre diversos especialistes.

SELLARÈS PERELLÓ, Miquel
Construint un Estat nou. Memòries polítiques
Barcelona: Angle Editorial, 2014. 368 p.

L’autor és un destacat polític català i un dels fundadors de Convergència Democrà-
tica de Catalunya. Anys més tard, va ser un dels promotors de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana. L’obra, de caràcter biogràfic, ressegueix l’acció política de l’autor en
el si del catalanisme i explica la seva participació en els diferents moments i pro-
cessos seguits pel moviment polític català en els darrers anys.

SERRA CARNÉ, Joan
GONZÁLEZ, Sara
El partit dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú
Barcelona: Saldonar, 2017. 205 p.

Els autors són llicenciats en Periodisme i actualment redactors del diari digital Nació
Digital. L’obra fa una cronologia de la formació del partit Catalunya en Comú i el
futur paper que tindrà en la política catalana.

SERRANO BALAGUER, Ivan
De la nació a l’Estat
Barcelona: Angle Editorial, 2013. 203 p.

L’autor és llicenciat en Ciències Polítiques. El treball analitza com ha evolucionat la
identificació dels catalans durant el període democràtic: passant d’una acceptació de
l’autogovern a la reclamació del dret a decidir com a base per a la independència.

SICART BATET, Ramon
3 Octubre. 155 reaccions per a una república
Tarragona: Sic Art, 2018. 181 p.

L’autor és fotògraf i fundador de la Galeria Sicart. L’obra recull fotografies de la
vaga general del 3 d’octubre de 2017.
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SIERRA FABRA, Jordi
Tu a Sants i jo a Mollerussa. Una novel·la d’amor, banderes i urnes
Barcelona: Rosa dels Vents, 2018. 252 p.

L’autor és un reconegut novel·lista. L’obra és una novel·la de dos nois: la Meritxell,
que és independentista, i en Pau, que és unionista. El text dona un toc d’humor als
fets de l’1 d’octubre mitjançant una relació d’amor entre dues persones d’idees con-
traposades.

SIMÓ MONLLOR, Isabel-Clara
GABANCHO CHIELEMETTI, Patrícia
Cartes d’independència a la vora d’una tassa de te
Barcelona: Acontravent, 2011. 195 p.

Les autores són figures destacades del feminisme independentista català. Van triar
la forma d’un intercanvi de cartes sobre els principals aspectes que caldria abordar
en el procés sobiranista i ho van presentar com un diàleg seguit entre elles.

SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume
Cap a la llibertat. La llarga marxa de Catalunya cap a la independència
Barcelona: Editorial Base, 2013. 155 p.

L’autor és catedràtic d’Història Contemporània i va ser diputat al Parlament de Ca-
talunya i senador amb Convergència i Unió. Crònica dels catalans, que des de 1714
lluiten per assolir el reconeixement nacional i la independència.

SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume
Espanya contra Catalunya. Crònica negra d’un simposi d’història
Barcelona: Editorial Base, 2014. 155 p.

El text recull la polèmica i les crítiques dirigides a la celebració d’un congrés orga-
nitzat per la Societat d’Estudis Històrics i el Centre d’Història Contemporània de
Catalunya, convocat, a finals de 2013, per analitzar la repressió política, cultural,
lingüística i econòmica que ha patit Catalunya des de 1714.

SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume
Una nova planta contra Catalunya
Barcelona: Editorial Base, 2015. 91 p.

L’obra parteix de la constatació que l’any 1714, amb el decret de Nova Planta, es va
iniciar el combat del règim monàrquic borbònic contra Catalunya. Al llarg de 300
anys, hi ha hagut una negació dels drets catalans, que encara segueix actualment.
L’actual procés sobiranista és un nou episodi del combat contra Catalunya, i per tant,
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analitzant el desenvolupament de les decisions preses a partir del decret de Nova
Planta, es poden preveure quines seran les decisions que podria adoptar l’Estat es-
panyol, successor de la monarquia borbònica.

SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume
La gran ignomínia. Exiliats i presos polítics a la Catalunya del segle XXI
Barcelona: Editorial Base, 2018. 264 p.

L’obra és una anàlisi dels fets més rellevants del procés sobiranista. Posa un gran
èmfasi en les relacions inexistents entre Govern català i l’espanyol, que han com-
portat l’empresonament i el segrest de polítics catalans. El llibre recull un apèndix
amb textos sobre la futura república catalana.

SOL BROS, Sergi
Algú ho havia de dir. L’esquerra nacional postelectoral
Barcelona: Llibres de l’Índex, 2011. 124 p.

L’autor és llicenciat en Dret i cap de comunicació d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Després de les eleccions autonòmiques de 2012, es plantegen les raons que
expliquen els magres resultats d’alguns i el retorn al poder d’Esquerra Republicana
de Catalunya.

SOL BROS, Sergi
Oriol Junqueras: Fins que siguem lliures
Barcelona: Ara Llibres, 2018. 180 p.

L’obra és un recull de les opinions dels col·laboradors més di-
rectes d’Oriol Junqueras sobre els diferents fets del procés.

SOLER, Francesc
Un perfil propi: Converses amb Santi Vila
Barcelona: Angle Editorial, 2014. 96 p.

L’autor és periodista. L’obra és una llarga entrevista amb Santi Vila, en la qual
aborda el procés sobiranista i dóna la seva opinió independentment del criteris par-
tidistes.
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SOLER MIRALLES, Esteve
Escòcia, joc de miralls
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2014. 140 p.

L’autor és periodista de política internacional. L’obra recull les
impressions obtingudes del contacte amb la població escocesa
durant un llarg viatge l’estiu de 2013 sobre el procés impulsat
per al referèndum d’independència a Escòcia. Se’n deriven al-
guns suggeriments aplicables al cas català.

SOLER REGÀS, Agustí
Tenim drets els catalans?
Barcelona: Editorial Mediterrània, 2001. 188 p.

L’autor és historiador i va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona per Esquerra
Republicana de Catalunya. L’obra recull un seguit d’entrevistes amb responsables
de grups independentistes o personalitats catalanes on discuteixen els drets i els deu-
res del poble de Catalunya.

SOLSONA SANCHO, Ramon
Botifarra de pagès!
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2013. 141 p.

L’autor és escriptor i publicista a la ràdio i la televisió. Llibre de poemes i cançons
en què s’escarneix els poders constituïts i es defensa més llibertat per al país.

SOY CASALS, Antoni
Sortir de l’euro per sortir de la crisi? Europa i Catalunya, la crisi financera i la
crisi de l’euro
Barcelona: Viena Edicions, 2013. 165 p.

L’autor és economista i ha estat professor a les universitats de Barcelona i Vic.
L’obra analitza els trets principals de la crisi econòmica i com influeix en el procés
sobiranista català. Proposa que es reforcin els sectors industrials per fer front a la
crisi que comporta un euro dominat per polítiques impulsades per Alemanya.

STEGMANN, Tilbert Dídac
Ambaixador de Catalunya a Alemanya. El professor que explica què és i què vol ser
Catalunya
Lleida: Pagès Editors, 2014. 201 p.

L’autor, un pensador i polític alemany, és professor a la Universitat de Frankfurt.
Explica que, tot i haver nascut a Barcelona, va descobrir de gran la realitat cultural
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catalana. També narra les seves accions per difondre la realitat catalana en els àm-
bits culturals.

STRUBELL TRUETA, Toni
Hasta aquí hemos llegado. Claves para entender el hartazgo de Catalunya con Es-
paña
Donostia: Ttarttalo, 2008. 148 p. 148 p.

L’autor és pensador i professor. El text analitza les raons que han portat la societat
catalana a no voler continuar sent part de l’Estat espanyol.

STRUBELL TRUETA, Toni
FRANQUESA COS, Narcís
Viatge a la Via Catalana. L’aventura de dos gossos per retrobar el seu amo
Lleida: Pagès Editors, 2015. 86 p.

Els autors són professors universitaris i autors de llibres infantils. L’obra narra les
aventures de dos gossos que es troben per localitzar el seu amo al llarg de la Via Ca-
talana de 2013.

SUBIRATS COSTA, Manel
Catalunya sota Espanya, les claus del final
Barcelona: Setze Vents, 2013. 107 p.

L’autor és periodista i col·laborador en diversos mitjans de comunicació. El text pre-
senta ordenadament les raons sovint argüides per justificar la incomprensió del pro-
blema català per part de l’opinió espanyola, i per tant dona arguments per reclamar
un procés constituent a Catalunya.

TAIBO ARIAS, Carlos
En defensa de la consulta soberanista en Cataluña
Madrid: Catarata, 2014. 94 p.

L’autor és professor de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Planteja les raons i les solucions adoptades als països que van ser antigues colò-
nies per reclamar el dret d’autodeterminació, i les fa extensives al cas català. També
posa en relleu les posicions més usuals que s’oposen al dret a decidir.
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TALEGÓN RAMOS, Beatriz
Libertad de excepción. Ocho voces perseguidas que no han con-
seguido silenciar
Lleida: Milenio, 2018. 90 p.

L’autora és llicenciada en Dret i ha estat assessora tècnica per al
Govern de Castella-la Manxa a Brussel·les i presidenta de les jo-
ventuts socialistes al Parlament europeu. L’obra són vuit entre-
vistes amb diferents actors socials que donen el seu punt de vista
sobre el moment de repressió que es viu actualment a l’Estat es-
panyol. Els entrevistats són Abel Azcona, Mireia Boya, Jordi

Cuixart, Pablo Hassel, Carles Puigdemont, Meritxell Serret, César Strawberry i Val-
tònyc.

TALEGÓN RAMOS, Beatriz
Llibertat d’excepció. Vuit veus perseguides que no han aconseguit silenciar
Lleida: Pagès Editors, 2018. 90 p.

Versió en català del llibre anterior.

TAMAMES GÓMEZ, Ramón
¿Adónde vas, Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista
Barcelona: Península, 2014. 420 p.

L’autor és un destacat economista madrileny. En l’obra explica, a partir d’una base
històrica, el desenvolupament econòmic i social de Catalunya i el seu paper de
motor de l’economia espanyola. Es discuteixen els arguments més usuals utilitzats
a favor del procés sobiranista i s’arriba a la conclusió que el dret a decidir seria un
mal negoci per a Catalunya.

TAMAMES GÓMEZ, Ramón
¿Adónde vas, Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista
Barcelona: Península, 2018. 434 p.

Reedició de l’obra anterior.

TAPIA ARCHIVIES, Joan
Catalunya sense Espanya? Crònica personal de seixanta dies de discòrdia: de
l’Onze de Setembre al 9-N
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2015. 310 p.

L’obra està constituïda per les cròniques del període que va de l’Onze de Setembre
al 9-N de 2014. Fa una anàlisi de les reaccions de Mariano Rajoy i Pedro Sánchez
en aquells dies.
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TERRICABRAS, J. M.
POUS, Teresa
Pensar, dialogar i fer en una Catalunya millor
Barcelona: Ara Llibres, 2013. 120 p.

Els autors són Josep Maria Terricabras, filòsof, catedràtic i polític per ERC, i Tere-
sa Pous, llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació i escriptora. El text és una
conversa entre els autors que intenta reflexionar sobre l’ètica i la corresponsabilitat
en l’actuació política, amb l’objectiu de plantejar els fonaments de la constitució de
Catalunya com a Estat.

THOMÀS PELLICER, Àlvar
MANENT TOMÀS, Jordi
La temptació independentista. Una anàlisi crítica de la radicalització del naciona-
lisme català
Lleida: Pagès Editors, 2010. 158 p.

Els autors constaten un ràpid creixement de la radicalització independentista, però
creuen que cal plantejar objectius concrets i clars perquè el procés sobiranista sigui
cada vegada més ampli, especialment amb el reforçament del País Valencià.

TOBEÑA PALLARÈS, Adolf
La pasión secesionista. ¿El ímpetu secesionista nació a partir de un enamoramien-
to colectivo?
Barcelona: Economía Digital, 2016. 268 p.

L’autor és catedràtic en Psiquiatria per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ana-
litza el moviment independentista i diu que per entendre’l no solament cal basar-se
en l’àmbit polític, social, cultural o econòmic, sinó també en l’òptica psicobiològica.

TODA, Agnès
GRANADOS, Txell
RUIZ, Aureli (edit.)
L’1 d’octubre a Reus. El dia que vam abraçar la llibertat
Reus: Òmnium Cultural del Baix Camp, 2018. 128 p.

Els editors recullen com van viure diferents persones de Reus el dia 1 d’octubre, en
primera persona i des de perfils molt diferents.

TORO, Suso del
La lliçó catalana
Girona: Editorial Gregal, 2017. 336 p.
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L’autor és escriptor i col·laborador de premsa. L’obra és una reflexió, a partir de la
consideració dels processos polítics dels últims mesos, sobre la incapacitat de l’Estat
espanyol d’adoptar una política federalista per al conjunt de la nació. Per tant, cons-
tata que la política del Govern central no s’adapta a les necessitats i a les formes de-
mocràtiques per encarar el procés sobiranista.

TORO, Suso del
Per Catalunya!
Girona: Editorial Gregal, 2017. 152 p.

L’obra recull els articles escrits durant els últims anys en
paral·lel al procés que viu la societat catalana i Catalunya com a
país. També en un moment de crisi no solament econòmica, sinó
també moral, de la societat espanyola i del Regne d’Espanya
com a Estat nació.

TORRA PLA, Joaquim
Els últims 100 metres. El full de ruta per guanyar la República Catalana
Barcelona: Angle Editorial, 2016. 238 p.

L’autor és llicenciat en Dret i editor. Ha estat president d’Òmnium Cultural durant
part de l’any 2015 i actualment és president de la Generalitat de Catalunya. L’obra
presenta el procés sobiranista com a molt proper i remarca com s’ha d’afrontar el
que creu que serà el tram final abans de la independència.

TORRA PLA, Joaquim
Muriel Casals i la revolució dels somriures
Barcelona: Raval, 2016. 262 p.

Biografia de Muriel Casals, centrada en la seva actuació com a
presidenta d’Òmnium Cultural entre el març de 2010 i el juliol
de 2015. Anàlisi de la progressiva orientació independentista
d’Òmnium Cultural en aquest període.

TORRES GRAELL, Roger
¿Per què volem un Estat propi? Seixanta intel·lectuals parlen de la independència
de Catalunya
Lleida: Pagès Editors, 2012. 262 p.
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L’autor és escriptor i membre de l’Associació Noves Bases de Manresa (ANBM).
El text recull les respostes que seixanta personalitats catalanes donen a la pregunta
següent: per què volem un Estat propi?

TREMOSA BALCELLS, Ramon
Let Catalonia Vote. El procés català vist des d’Europa
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2015. 292 p.

El llibre recull l’opinió del setmanari The Economist i altres mitjans, així com les
opinions detectades al Parlament europeu sobre la greu crisi de la marca Espanya i
la simpatia creixent envers el procés català. També analitza la internacionalització
del conflicte a partir dels mitjans internacionals.

TRÉPIER, Cyril
Géopolitique de l’indépendantisme en Catalonge
París: L’Harmattan, 2017. 336 p.

L’autor, doctor en Geografia i Sociologia, analitza els actors independentistes d’un
conflicte geopolític amb Espanya que també implica la Unió Europea. Ofereix una
perspectiva dels partits independentistes i de la seva inserció en la realitat catalana

TRIAS VIDAL, Xavier
Tot el que no es volia dir
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2018. 222 p.

L’autor és llicenciat en Medicina per la Universitat Barcelona i va ser alcalde de
Barcelona de 2011 a 2015. L’obra és una biografia de la seva carrera política des
dels inicis, quan va ser conseller de Sanitat en els governs de Jordi Pujol i un dels
homes forts de Convergència. Fa un repàs dels moments clau de Catalunya que han
dut el país cap a la futura república.

TUBELLA, Imma
VINYAMATA, Eduard
Determinació de Catalunya. Projecte nacional i globalització: el poder de la vo-
luntat.
Barcelona: Rúbrica Editorial, 2002. 144 p.

Els autors són Imma Tubella, catedràtica de Comunicació per la UOC, i Eduard Vi-
nyamata, doctor en Ciències Socials i conflictòleg, director del Campus per a la Pau
i la Solidaritat de la UOC. L’obra és un assaig que analitza la situació política cata-
lana de l’època i intenta donar referències de quin hauria de ser el futur en comú per
construir un projecte nacional contemporani i trencar amb el pensament nacional
nascut al segle XIX.
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TURA CAMAFREITA, Montserrat
Estirant el fil. Quan el PSC va abandonar el catalanisme
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2014. 183 p.

L’autora és metge i ha estat alcaldessa de Mollet del Vallès i consellera d’Interior de
la Generalitat. L’obra explica com la direcció del PSC (PSC-PSOE) va abandonar
l’orientació clarament catalanista que havia desenvolupat des de la seva fundació i
es va allunyar progressivament d’aquelles idees per supeditar la seva actuació a les
conveniències del PSOE.

UCELAY DA CAL, Enric
Breve historia del separatismo catalán: del apego a lo catalán al anhelo de la secesión
Barcelona: Editorial B, 2018. 318 p.

El llibre analitza el independentisme durant la Segona República Espanyola, el fran-
quisme i la transició. I com ha evolucionat fins l’actualitat.

VALLBONA, Rafael
De contents a enganyats
Barcelona: Edicions 62, 2014.

L’autor és escriptor, periodista i professor a la Facultat de Comunicació de la Blan-
querna. L’obra parteix de l’anàlisi de les esperances creades en els anys de la pri-
mera transició democràtica. Defensa que molts dels projectes d’aleshores han que-
dat frustrats i han alimentat la política independentista actual, fruit més de la
decepció que d’altres motius.

VALLCORBA TURA, Jaume
Un país, un Estat. Estratègia i negociació per a la independència
Barcelona: Fundació Catalunya Estat, 2011.

L’autor és empresari i president de la Fundació Catalunya Estat. El treball transcriu
diversos powerpoints en els quals es detallen les qüestions que es poden plantejar
abans de celebrar la consulta i els aspectes que caldrà afrontar si la consulta se cele-
bra abans de constituir un Estat propi.

VENDRELL SEGURA, Xavier
L’esquerra independentista: de l’extraparlamentarisme a l’hegemonia
Barcelona: Fundació Josep Irla, 2010.

L’autor va ser destacat membre d’Esquerra Republicana de Catalunya i del Consell
de Govern durant el 2006. El text, editat per la Fundació Josep Irla, transcriu la con-
ferència que va fer el 28 de gener de 2010 a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelo-
na a favor del dret a decidir del poble català.
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VERGÉS GIFRA, Joan
La nació necessària. Llengua, secessió i democràcia
Barcelona: Angle Editorial, 2013.

L’autor és professor de la Universitat de Girona. A partir de tres qüestions, la crítica
de la política lingüística impulsada per la Generalitat de Catalunya, les justificacions
usuals al dret a decidir i la defensa del procés sobiranista com a millor instrument de
democratització, fa una llarga reflexió sobre els elements que han de caracteritzar una
nació, que quedarien reforçats amb una alteració de les polítiques fins ara usuals.

VICENS ESTARAN, Laia
TEDÓ GRATACÓS, Xavier
Operació urnes. El relat de l’operatiu que va fer possible el re-
ferèndum de l’1-O
Barcelona: Columna, 2017. 189 p.

Els autors són llicenciats en Periodisme i actualment treballen
com a redactors al diari Ara. El text és una cronologia de com es
va dur a terme l’1 d’octubre a partir de la col·laboració anònima
de la societat per aconseguir les urnes i celebrar el referèndum.

VICENS ESTARAN, Laia
TEDÓ GRATACÓS, Xavier
Més operació urnes
Barcelona: Columna, 2018. 221 p.

Recull de situacions en què es van trobar les persones que van fer la distribució de
les urnes amb motiu de l’1 d’octubre. Precisa els detalls del que s’exposa al llibre
Operació urnes. El relat de l’operatiu que va fer possible el referèndum de l’1-O.

VIDAL-FOLCH, Xavier
¿Cataluña independiente?
Madrid: Catarata, 2013.

L’autor és periodista i director adjunt del diari El País. L’obra recull molts dels ar-
ticles publicats en diferents mitjans de comunicació sobre aspectes de l’economia
catalana i les seves relacions amb les economies espanyola i europea.

VIDAL-FOLCH, Xavier
Cataluña ante España
Madrid: Catarata, 2014. 143 p.
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L’obra està elaborada a partir dels articles publicats sobre l’estructura econòmica ca-
talana i les seves relacions amb l’economia espanyola i internacional. Remarca els
perjudicis que pot suscitar el procés sobiranista en l’actual situació de l’economia
catalana.

VIDAL MARSA, Santi
LLANSANA ROSICH, Marina
Una Constitució per a Catalunya
Lleida: Pagès Editors, 2015. 197 p.

Els autors són un exjutge i una periodista i exdiputada per ERC al Parlament de Ca-
talunya (2003-2010). L’obra és un primer esborrany d’una constitució per a la repú-
blica catalana quan culmini el procés sobiranista.

VIDAL GAVILÁN, Pau
El bilingüisme mata. Del canvi climàtic al canvi idiomàtic
Barcelona: Raval, 2015. 244 p.

L’autor és lingüista i traductor. El llibre critica l’opinió de les enquestes que diuen
que el català gaudeix de bona salut. Segons l’autor, cal utilitzar un català més des-
envolupat per garantir-ne un ús més ple en tota mena de registres, per reforçar la vi-
gència i la bona salut de la llengua catalana.

VIDAL GAVILÁN, Pau
Manual del procés. Vocabulari imprescindible de combat
Barcelona: Angle Editorial, 2015. 172 p.

L’obra analitza l’ús que s’ha fet en els mitjans propers o contraris al procés sobira-
nista d’una seixantena d’expressions que constitueixen el corpus més utilitzat en el
vocabulari popular del procés. L’anàlisi lingüística dels termes revela les connota-
cions o les incorreccions en el seu ús.

VILA I ROS, David
I si parlem amb el veí del segon? La independència explicada als indecisos
Sabadell: La Puigvertina, 2013. 30 p.

L’autor és activista cultural. El text intenta donar una visió clara i concisa de les
qüestions que es plantegen a l’hora de reclamar la independència del país, sobretot
per a la gent que desconeix la realitat social i econòmica de Catalunya.
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VILA CASAS, Enric
Delenda est Catalonia. Del tripartit a l’Estatut. De l’Estatut a l’independentisme
Barcelona: Viena Edicions, 2008. 294 p.

L’autor és advocat i escriptor de novel·les. El text recull articles publicats en diver-
sos mitjans de comunicació que engloben motius d’indignació de catalans que con-
sideren que estan en la base de la pressió a favor del procés sobiranista.

VILA CASAS, Enric
Ara és l’hora, catalans! Per la independència de Catalunya
Barcelona: Viena Edicions, 2009. 164 p.

L’obra manifesta que el procés autonomista de Catalunya ha que-
dat esgotat, i que per tant cal passar a un procés d’independència
plena, de manera pacífica i consensuat amb el Govern espanyol.

VILA CASAS, Enric
Un estiu a les trinxeres. Crònica política i sentimental de la lluita per la llibertat
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2015. 242 p.

L’autor és periodista i col·labora com a assagista al diari El Punt Avui. L’obra fa una
crònica dels fets polítics dels mesos anteriors al 9-N.

VILA-SANJUÁN, Sergio
Otra Cataluña. Seis siglos de cultura catalana en castellano
Barcelona: Destino, 2018. 366 p.

L’autor és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i actual-
ment dirigeix El Suplement de La Vanguardia. L’obra parla de la importància de la
cultura feta per catalans en castellà.

VILA VICENTE, Santi
¿Qué está pasando en Cataluña? Conferència pronunciada al Museo Nacional de
Antropología el 7 d’octubre de 2014, Mèxic DF, organitzada pel Centro de Investi-
gación y Estudios Superiores en Antropología Social
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015. 59 p.

L’autor és llicenciat en Història i va ser conseller de Territori i de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya. L’obra recull una conferència pronunciada al Museo Nacio-
nal de Antropología de Mèxic, on reflexiona sobre el procés sobiranista català i in-
sisteix en els punts de vista oficials del Govern de la Generalitat de Catalunya.
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VILA VICENTE, Santi
Un moment fundacional. Visions des del reformisme modern
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2016.

L’obra analitza els elements que han comportat que la societat actual necessiti nous
líders, noves idees i una renovació a nivell polític sobre l’autonomisme a Catalunya.

VILA VICENTE, Santi
D’herois i traïdors. El dilema de Catalunya, atrapada entre dos focs
Barcelona: Editorial Pòrtic, 2017. 199 p.

Testimoni d’un conseller de la Generalitat de Catalunya sobre les actuacions durant
la setmana de la campanya de les eleccions del 21-D. Exposa amb detall els errors
comesos tant pel Govern de l’Estat espanyol com pels partits sobiranistes.

VILA VICENTE, Santi
De héroes y traidores. El dilema de Cataluña o los diez errores del procés
Barcelona: Península, 2017. 199 p.

Versió en castellà del llibre anterior.

VILALTA TORRES, Marta
La centralitat, en joc. Conversa amb cinc veus representatives de partits polítics
sobre recerca de l’hegemonia a Catalunya
Lleida: Pagès Editors, 2018. 177 p.

L’autora és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i
diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana de Catalunya. L’obra
són cinc converses amb diferents figures polítiques de Catalunya que analitzen el
marc social, econòmic i polític de Catalunya. Els entrevistats són Ferran Pedret
(PSC), Marta Rovira (ERC), Artur Mas (PDeCAT), Elisenda Alamany (Catalunya
En Comú) i Sonia Sierra (C’s).

VIVAS ESTEVE, Esther
Sense por. Conversa entre Teresa Forcades i Esther Vivas
Barcelona: Icaria, 2013. 101 p.

L’autora és llicenciada en Periodisme i investigadora en moviments socials. Llarga
entrevista amb Teresa Forcades, que explicita els seus pensaments sobre les diver-
ses lluites socials i polítiques que es desenvolupen al país els darrers anys.
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VIVES VIVES, Jaume
Tabarnia. La pesadilla de los indepes
Madrid: Libroslibres, 2018. 195 p.

L’autor és periodista. L’obra presenta Tabarnia com un contrapunt al moviment in-
dependentista, i analitza com s’organitzaria aquest moviment i quines serien les
seves accions principals.

VOLTAS POLL, Eduard
Carta a un indecís. Arguments per dir ‘sí’ a la independència
Barcelona: Ara Llibres, 2014. 63 p.

L’autor és llicenciat en Ciències de la Comunicació i va ser secretari de Cultura del
Govern de la Generalitat de 2007 a 2010. El text adopta la forma d’una carta per aju-
dar a decidir els que dubtin a votar a favor del sí en la consulta del 9 de novembre.

VOLTAS POLL, Eduard
Carta a un indeciso. Argumentos para decir sí a la independencia
Barcelona: Ara Llibres, 2014. 63 p.

Versió en castellà del llibre anterior.

XIMENIS, Josep Manel
D’Arenys de Munt al cel. L’inici de les consultes independentistes
Barcelona: CIM, 2010. 230 p.

L’autor, periodista, va ser l’impulsor de la primera consulta sobiranista, la d’Arenys
de Munt, el 13 de setembre de 2009. El llibre traça la història de les consultes sobi-
ranistes i la seva documentació. L’obra glossa les actuacions del president Mas en
els darrers anys del procés independentista.

XINXÓ, Maria
Jo també porto el llaç groc. 100 raons per exhibir el símbol de la llibertat
Barcelona: Columna, 2018. 223 p.

L’autora és periodista. És el retrat de 100 persones que expliquen les raons per les
quals porten el llaç groc a favor de la llibertat d’expressió.

ZALLO, Ramón
GARCÍA, Txema
Miradas en torno al procés
Donostia: Txertoa, 2018. 324 p.
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Els autors són Ramón Zallo, catedràtic de Teoria de la Comunicació a la Universi-
tat del País Basc, i Txema García, llicenciat en Ciències de la Comunicació. L’obra
consisteix en un llarg interrogatori a diverses personalitats catalanes i estableix la
comparació entre els processos a Catalunya i al País Basc. Els entrevistats són
Germà Bel, Salvador Cardús, Vicenç Fisas, David Fernàndez, Teresa Forcades, Car-
les Puigdemont, María Eugenia Rodríguez Palop, Jordi Sànchez, Joan Subirats, Mò-
nica Terribas, Joan Manuel Tresserras i els bascos Garbiñe Biurrun, Juan José Ibar-
retxe, Adolfo Txiki Muñoz, Arnaldo Otegi, Javier Pérez Royo i Mikel Zurbano.

ZANOGUERA ALFARO, Nando
Fora de la galàxia
Barcelona: Viena Edicions, 2017. 313 p.

L’autor és llicenciat en Periodisme i redactor de política de Ca-
talunya Ràdio. L’obra és una novel·la sobre una Catalunya inde-
pendent que ha que decidir si vol tornar a formar part de la Unió
Europea, després d’uns anys d’estar-ne al marge.

Tots els llibres i materials d’aquesta obra són de lliure accés en els fons del CEDOC.
Els podreu trobar:
CEDOC (PLANTA 1, EDIFICI N)
Biblioteca de la Comunicació i Hemeroteca General
Campus Bellaterra
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4. Relació de llibres per temàtiques

Assemblea Nacional Catalana

AINSA PUIG, Enric. Els orígens de l’Assemblea Nacional Catalana. Les indiscre-
cions del majordom.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA. Hem fet història 11s2012.
— Fem Via! La pel·lícula de la via catalana (vídeo).
— Fem Via!
— Impacte de la independència en l’empresa. La visió de l’ANC.
— Document base provisional per a una futura Constitució participativa de la
república de Catalunya.

MARTÍ BERTRAN, Pere. El dia que Catalunya va dir prou. La història de l’ANC, des
de la seva fundació fins a l’acord sobre la consulta per la independència.

Associació de Municipis per la Independència

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA. Informe de gestió juliol 2012-fe-
brer 2013.
— Informe de gestió 2013.
— Informe de gestió 2014.
— Informe de gestió 2015.
— Informe de gestió 2016.

BAYÉS DE LUNA, Pilar; FIGUERES ARTIGUES, Josep Maria. Petita història de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Llibre blanc. Barcelona, capital d’un nou estat.
CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA. La consulta sobre

el futur polític de Catalunya.
— L’Administració tributària de Catalunya.
— Les relacions de cooperació entre Catalunya i l’Estat espanyol.
— Internacionalització de la consulta i del procés d’autodeterminació de Cata-
lunya.
— Les tecnologies de la informació i de la comunicació a Catalunya.
— Les vies d’integració de Catalunya a la Unió Europea.
— Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya (informes).

Els 525 llibres del procés Documents 119



— Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya (síntesi).
— La distribució d’actius i passius.
— Política monetària (euro), Banc Central i supervisió del sistema financer.
— Procés constituent.
— Les relacions comercials entre Catalunya i Espanya.
— La integració a la comunitat internacional.
— El poder judicial i justícia.
— La seguretat social catalana.
— La successió d’ordenaments i Administracions.
— La seguretat interna i internacional de Catalunya.
— La viabilitat fiscal i financera d’una Catalunya independent.

Consultes populars i referèndums

ARA. Les enquestes de l’‘Ara’ sobre el referèndum.
— 1O Un any desprès

BARBERÀ, Jaume. 9N 2014. Una conversa amb Josep Maria Fonalleras.
BERTRANA BERNAUS, Albert. El ‘com’ de l’autodeterminació: cap a un estat per al

poble català.
BIERGE, Àstrid. Sí-Sí o Sí-No. Sanchis versus Sardà.
CLOT TRIAS, Damià del. Catalunya sentenciada. De l’agonia de l’Estatut a la il·lusió

de la Consulta.
DIVERSOS AUTORS. 1-O. Basat en fets reals.

— 55 urnes per la llibertat. El llibre groc.
— Referèndum 2017. La clau que obre el pany.

DR. CAT. Referènding! L’art de fer i guanyar referèndums.
GONZÀLEZ VILALTA, Arnau; UCELAY-DA CAL, Arnau; GARCIA-PLANAS, Plàcid. “Tu-

multo”. Meditacions sobre l’octubre català (2017).
LLOMBART, Jofre. Doncs jo, ara, votaré ‘sí’. Testimonis que desmenteixen la fractu-

ra social a Catalunya.
MARTÍ BERTRAN, Pere. Escac a l’Estat. La trama secreta del 9-N i la represa del

procés.
PARTAL MONTESINOS, Vicent. 9-N. Desclassificat. Història secreta d’una votació re-

volucionària.
PUIGPELAT VALLS, Francesc. Breu història del nacionalisme espanyol. De la Consti-

tució de 1812 a la prohibició del 9-N.
PUJOL CRUELLS, Adrià; R. GUSTEMS, Marta. L’1 d’octubre explicat a una menuda.
PUJOL MAS, Andreu. Vam fer un referèndum. 1-O: El que sabem i el que no sabíem.
RIBA CÒNSUL, Tian. 9-11-2014. Crònica d’un trencament.
SALLÉS FIBLA, Quico. On eres l’1 d’octubre? De l’orgull a la indignació.
TAIBO ARIAS, Carlos. En defensa de la consulta soberanista en Cataluña.
TODA, Agnès; GRANADOS, Txell; RUIZ, Aureli (edit.). L’1 d’octubre a Reus. El dia

que vam abraçar la llibertat.
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VALLCORBA TURA, Jaume. Un país, un Estat. Estratègia i negociació per a la inde-
pendència.

VICENS ESTARAN, Laia; TEDÓ GRATACÓS, Xavier. Operació urnes. El relat de
l’operatiu que va fer possible el referèndum de l’1-O.
— Més operació urnes.

XIMENIS, Josep Manel. D’Arenys de Munt al cel. L’inici de les consultes indepen-
dentistes.

Dietaris i cròniques

ÁLVARO, Francesc-Marc. Per què hem guanyat. 127 dies que van canviar Catalunya.
AMAT FUSTÉ, Jordi. La confabulació dels irresponsables.

— La conjura de los irresponsables.
— Largo proceso, amargo sueño.
— 7 dies d’octubre: les 140 hores que van canviar Catalunya.
— El relat visual de l’1 d’octubre. Dossier d’uns dies històrics. Del 6 de setem-
bre al 27 d’octubre.
— La veu del poble. Dos mesos de mobilitzacions constants
— L’octubre: del referèndum a la declaració d’independència. El mes clau del
Procés

BARRERA COSTA, Heribert. Tenim pressa, molta pressa.
BASSETS SÁNCHEZ, Lluís. Cinc minuts abans decidir. Enmig del vendaval indepen-

dentista.
— La rebelión interminable: El año de la secesión catalana

BATISTA VILADRICH, Antoni. Al Palau, a l’hivern: Del final de l’autonomia al prin-
cipi del sobiranisme.

CARRERAS SERRA, Francesc de. Paciencia e independencia. La agenda oculta del
nacionalismo.

CASANOVA SOLANES, Eugeni. Guerra bruta i discurs de la por. Crònica dels quinze
mesos que van fer lliure Catalunya.

CASASSAS YMBERT, Jordi. La nació dels catalans. El difícil procés històric de la na-
cionalització de Catalunya.

CASTRO SANZ, Carles. El poder catalán en su laberinto. Viaje electoral a la des-
trucción de un oasis político.

CHAVES NOGALES, Manuel. ¿Qué pasa en Cataluña?
COROMINAS JULIÁN, Jordi. Diario del ‘procés’.
CRUZ RODRÍGUEZ, Manuel. Una comunidad ensimismada. Diez años de escritos

sobre Cataluña.
CURBET HEREU, Joaquim. La tardor catalana.
DIEZ RODRÍGUEZ, Xavier. Anatomia d’una ruptura. Espanya, Catalunya, 1975-2014.
DIVERSOS AUTORS. “El moment zero”. Com serà la Catalunya que ve?
DOWLING, Andrew. La reconstrucció nacional de Catalunya: Els antecedents polítics

del procés
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FARRÉ ROURE, Ramon. Crònica del sí (Catalunya 2010-2015).
FERNÀNDEZ RAMOS, David. Foc a la barraca.
FERRAN SERAFINI, Joan. Esperando a Noé. Entre el diluvio y la independencia.
FREIXES SANJUÁN, Teresa. 155. Los días que estremecieron a Cataluña.
GABANCHO GHIELMETTI, Patrícia. Crònica de la independència.
GARCÍA GARCÍA, María Dolores. El naufragio. La deconstrucción del sueño inde-

pendentista.
GINESTA PORTET, Xavier. La Catalunya del plebiscit. El futur està en joc: de l’Onze

de Setembre al 25 de novembre.
GORDILLO BERNÁRDEZ, Saül. Sobirania.cat. 10 anys de la revolta política catalana

a Internet.
GUILLAMET LLOVERAS, Jaume. El desafiament català. Un relat internacional de la

Transició (1975-1978).
LUQUE SÁNCHEZ, Pau. La secesión de los dominios del lobo
MARCH LEDESMA, Oriol. Los entresijos del ‘procés’.
MARCO, Francisco. Operación Cataluña. La veritat oculta.

— De la operación Cataluña al 155. La historia completa de cómo se llegó a la
intervención del gobierno de Cataluña.

MARFULL PUJADAS, Andreu. Causa catalana. Apuntes y comas.
MARTÍ BLANCH, Josep. Cómo ganamos el proceso y perdimos la república. Una cró-

nica de la crisis de estado desde dentro y desde fuera.
MARTÍNEZ VERGEL, Joan. El 155: tot allò que no te n’han explicat
MENDOZA GARRIGA, Eduardo. Qué está pasando en Catalunya.
MISERACHS SALA, Pau. La democràcia captiva.

— Per defensar la democràcia… Referèndum!
PÉREZ ANDÚJAR, Javier. Catalanes todos. Seguida de la dimisión.
PONT SORRIBES, Carles; CAPDEVILA GÓMEZ, Arantxa. Del carrer a les urnes: el dret

a decidir, en campanya. Comunicació política i comportament electoral a les
eleccions catalanes del 2012.

PUIGJANER MATAS, Josep-Maria. Proses per la llibertat de la nació. Dietari del camí
a Ítaca.

REQUEJO COLL, Ferran. Camins de democràcia. De l’autonomia a la independència.
— El tren de les 17:14. Democràcia, pluralisme, benestar, independència.

RIQUER PERMANYER, Borja de. Anar de debò. Els catalans i Espanya.
ROSENFELD VILALTA, Anna. 17:14. L’hora del poble. Com fer la Via Catalana.
SALA, Bru de; JÒDAR, Júlia de; PALOL, Miquel de. Fot-li al procés.
SEGURA MAS, Antoni. Crònica del catalanisme. De l’autonomia a la independència.
SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume. La gran ignomínia. Exiliats i presos polítics a la Ca-

talunya del segle XXI.
TAPIA ARCHIVIES, Joan. Catalunya sense Espanya? Crònica personal de seixanta

dies de discòrdia: de l’Onze de Setembre al 9-N.
TORO, Suso de. Per Catalunya!
UCELAY DA CAL, Enric. Breve historia del separatismo catalán: del apego a lo ca-

talán al anhelo de la secesión
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VILA, Enric. Un estiu a les trinxeres. Crònica política i sentimental de la lluita per
la llibertat.

VILA-SANJUÁN, Sergio. Otra Cataluña. Seis siglos de cultura catalana en castellano.

Divulgatius

ALEXANDRE BENET, Víctor. La independència explicada al meu fill.
ANAYA, Santi. Botifarra Republik. Dissenya el teu país ideal.
ARA. 155. Sempre ens quedarà l’humor.

— El còmic de la República i 5 històries il·lustrades més.
BATLLORI OBIOLS, Toni. Any de sobres. Recull de vinyetes.

— Breu història del procés.
BENEGRE.CAT. La constitució segons Benegre.cat.
BUCH ROS, Roger. 100 motius per ser independentista.
CALAFELL SERRA, Roser. L’abecedari de la independència.
CALVÍS BRUGUÉS, Jordi; GONZÁLEZ CASTRO, Andreu. Herois indepes.
CARBONELL ROURA, Eudald. El catalanisme evolutiu.
CASTELLÓN CLARAMUNT, Albert. Catalonia, Next brand in Europe. Una estràtegia

de màrqueting per a un nou país.
CASTRO, Liz. Molts granets de sorra.

— Els carrers seran sempre nostres.
COLOMER, Víctor. El llibre de les meravelles.
CULLERÉ PIÉ, Míriam; ROIG CÉSAR, Roger. In- inde- independència! El procés de

Catalunya cap a l’estat propi explicat als infants.
DIVERSOS AUTORS. 155 dibuixos contra el 155.

— El receptari groc.
— Happy català (el català feliç).
— La terra sagna. L’1 d’Octubre dels poetes.
— Versos contra la violència.

EL PUNT AVUI. La gran fàbrica d’independentistes. 36 ninotaires en defensa de la
cultura catalana. Com riure’ns (malgrat tot) del Wert...

FARRÀS BERDEJO, Pau. El bon independentista / El buen español.
FONOLLOSA GUARDIET, Joan Baptista. Espanya explicada als catalans.
GABANCHO GHIELMETTI, Patrícia. Full de ruta: les 140 preguntes clau sobre la in-

dependència.
— Full de ruta. Tot el que vols saber de la independència i no saps a qui pre-
guntar-ho.

GALLERÍ, Pere. La independència que arriba.
GOMÁ OTERO, Mariano. Viente canciones desperadas y un poema de amor.
LÓPEZ HERNÁNDEZ, Jaume. La independencia de Cataluña explicada a mis amigos

españoles. Treinta tópicos sobre la independencia catalana.
MARTÍNEZ, Guillem. 57 días en Piolín. Procesando el procés: el Caso, la Cosa, la

Trila.
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MASÓ PANELLA, Pere. Nova catalanitat. Psicoestètica espinaltiana.
MERCADER FARRÉS, Jordi. El tigre sobiranista. Guia per descobrir els principis ac-

tors del procés.
MORALES, Joaquim. Com ser un bon català. Guia amb 50 instruccions fàcils.
PI BOFARULL, Jaume. Catalunya para marcianos.
PORTELL RIFÀ, Joan. Papa, per què som independents?
RIERA ARAGAY, Ana. 1001 curiositats de la independència de Catalunya.
SOLSONA SANCHO, Ramon. Botifarra de pagès!
VIDAL GAVILÁN, Pau. Manual del procés. Vocabulari imprescindible de combat.
VILA ROS, David. I si parlem amb el veí del segon? La independència explicada als

indecisos.
XINXÓ, Maria. Jo també porto el llaç groc. 100 raons per exhibir el símbol de la lli-

bertat.

Documents a favor del procés

ALBÀ NOYA, Toni. Ser o no ser catalans.
ARCOS, Diego; ELIAS, Xavier. Immigració i sobirania. Fonaments polítics per a la

participació dels migrants en la independència dels Països Catalans.
BARBERÀ RIBAS, Jaume. S’ha acabat el bròquil.
CARRETERO GRAU, Joan. Constitució de Catalunya.
COTARELO GARCÍA, Ramón. La república catalana.
DIVERSOS AUTORS. International Public Relations. Perspectives from deeply divided

societies.
— La independència.
— No le deseo un estado a nadie. A propósito del “conflicto catalán” seguido de
algunas consideraciones para entenderlo.
— Política de defensa i Estat propi.
— The Routledge Handbook of Soft Power.
— Una, grande... i llibre.

DOSSIER CRÍTIC. Procés.
FELIU TORRENT, Dolors. Manual per la independència.
FUSTER ORTELLS, Joan. Apèndix de justificació de Catalunya de Mn. Josep Armen-

gou.
— El llibre roig dels Països Catalans.

GAFAROT MONJÓ, Marc; ABAT NINET, Antoni. Hem guanyat, hem perdut. Victòria o
derrota de Catalunya.

GIFREU PINSACH, Josep. El quart poder i la independència. La batalla mediàtica per
l’1 d’octubre.

GUINJOAN CESENA, Marc. Catalunya, un pas endavant.
HARRINGTON, Thomas S..Una democràcia cívica en temps de autoritats: Apunts

d’un nord-americà sobre el procés sobiranista a Catalunya
JUANOLA CODINA, Mireia. Un nou país. Una nova política.
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LLOMBART, Jofre. Desmuntant la caverna.
MARFULL PUJADAS, Andreu. Catalanophobia. Una qüestió d’Estat.
MARTÍ VILALTA, José Luis. Ara és l’hora, catalans.
MONTSEGUR, Magdalena. Cròniques de la independència.
MISERACHS SALA, Pau. República, ¿ y eso qué es?
NAVARRO MORERA, Jordi. República i ecologia. Avançant cap a un país i un món

més ecològic, just i respectuós amb l’entorn.
PARTAL MONTESINOS, Vicent. A un pam de la independència. Com hi arribarem i

com la viurem.
PASSOLA VIDAL, Isona. L’endemà. Com serà una Catalunya independent.

— L’endemà. Com serà una Catalunya independent (vídeo).
PONT SERRANO, Albert. Delenda est Hispania. Tot allò que Espanya ens amaga

sobre la independència de Catalunya.
— Addendum. L’endemà de la indecència.
— Escucha, Sefarad. Los motivos que llevaron a la independencia de Cataluña.

PROS ROCA, Roser. 20 converses sobre la independència de Catalunya.
PUJOL CASADEMONT, Enric. El dia de la llibertat. Com serà la Catalunya indepen-

dent?
RIBA CÒNSUL, Tian. Camí sense retorn. Crònica d’una revolució.
RIERA GASSIOT, Ignasi. De vell escèptic a jove independentista.
RIUS SANTAMARIA, Mercè. Diguem-ne el nom sense por: independència.
RUBERT DE VENTÓS, Xavier. De la identitat a la independència. La nova transició
SALES CODERCH, Jordi. La captivitat inadvertida.
SÀNCHEZ VILANOVA, Llorenç. Catalunya: nous horitzons.
SANT BLANC, Antoni. 14 raons d’un país que s’obre al món.
SÀPIENS. Catalunya calling, el món ho ha de saber.

— Catalunya calling, die welt soll es wisen.
— Catalunya calling, ce que le monde doit savoir.
— Catalunya calling, el mundo lo tiene que saber.
— Catalunya calling, what the world has to know.

SIMÓ MONLLOR, Isabel-Clara; GABANCHO CHIELEMETTI, Patrícia. Cartes d’indepen-
dència a la vora d’una tassa de te.

SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume. Una nova planta contra Catalunya.
STRUBELL TRUETA, Toni. Hasta aquí hemos llegado. Claves para entender el har-

tazgo de Catalunya con España.
TERRICABRAS, J. M.; POUS, Teresa. Pensar, dialogar i fer en una Catalunya millor.
THOMÀS PELLICER, Àlvar; MANET TOMÀS, Jordi. La temptació independentista. Una

anàlisi crítica de la radicalització del nacionalisme català..
VOLTAS POLL, Eduard. Carta a un indecís. Arguments per dir ‘sí’ a la independèn-

cia.
— Carta a un indeciso. Argumentos para decir ‘sí’ a la independencia.
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Documents en contra

ANTENTAS, Josep Maria. Espectros de octubre. (Per)turbaciones y paradojas del in-
dependentismo catalán

ARZA MONDELO, Juan; COLL AMARGÓS, Joaquim. Cataluña. El mito de la secesión.
Desmontando las falacias del soberanismo.

BARRAYCOA MARTÍNEZ, Javier. Historias ocultadas del nacionalismo catalán.
BORRELL FONALLERES, Josep; LLORACH, Joan. Las cuentas y los cuentos de la inde-

pendencia
CANAL MORELL, Jordi. Con permiso de Kafka. El proceso independentista en Cata-

luña.
COLL AMARGÓS, Joaquim; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Daniel. A favor de España y del

catalanismo. Un ensayo contra la regresión política
COLL AMARGÓS, Joaquim; MOLINA, Ignacio; ARIAS MALDONADO, Manuel. Anatomía

del ‘procés’. Claves de la mayor crisis de la democracia española.
CRUZ RODRÍGUEZ, Manuel. Travesía de la nada. Reflexiones sobre el argumentario

independentista.
DIVERSOS AUTORS. A favor de España. El coste de la ruptura.
ESPADA ENÉRIZ, Arcadi. Contra Catalunya: una crónica.
ESPAÑA RENEDO, Ramón de. El manicomio catalán. Reflexiones de un barcelonés

hastiado.
FERNÁNDEZ AGUILÀ, Ricardo. Un Fernandes entre banderes. Cuando ser catalán y

español es una apuesta posible.
FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES (FAES). 20 preguntas con

respuesta sobre la secesión de Cataluña.
GARCÍA, Jordi (pseudònim). Los García. Catalunya y el futuro de todos. 100 ciuda-

danos, 100 correos y 100 respuestas al discurso del miedo.
GARCIA SEVILLA, Lluís; GRANDE, Imma. El invent de l’espanyolitat.
GIRAUTA VIDAL, Juan Carlos. Votaré No a la secessió de Catalunya.
JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos. Catalunya mitos y resistència
JORDANA MAYANS, Cèsar-August; GRACIA, Julio de. Cataluña juzgada por escrito-

res no catalanes. Els catalans jutjats pels altres.
LEGUINA HERRÁN, Joaquín. Los 10 mitos del nacionalismo catalán.
MARTÍNEZ, Guillem. La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe.
MILIÁN QUEROL, Juan. El acuerdo del ‘seny’. Superar el nacionalismo desde la libertad
MILIÁN MESTRE, Manuel. Els ponts trencats.
MONTILLA VALERIO, Javier. Los muros de Cataluña.
MORÁN LARA, Gregorio. La decadencia de Cataluña contada por un charnego.
MORENO, Francisco. El ‘seny’ perdido. El independentismo catalán no tiene razón.
MUNIESA, Mariano. 17 falsos mitos sobre Catalunya en España y 14 casos de cata-

lanofobia delirante.
PEDRET SANTOS, Ferran. Nosotros, los federalistas. Cataluña en la encrucijada.
DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA, Santiago. Independencia. Reflexiones y emociones, en

flash, de un catalán con raíces españolas.
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RACIONERO GRAU, Luis. Concordia o discordia.
RAMON JACOB, Juan Claudio de. Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña:

Breviario de tópicos, recetas fallidas e ideas que no funcionan para resolver la
crisis catalana

RICO GARCÍA, Antoni. No tots els mals vénen d’Almansa. Una revisió crítica de la
construcció dels Països Catalans.

RICO MANRIQUE, Francisco. Paradojas del independentismo.
RÍOS, Javier. Destruir España (antes de que Ella nos destruya a todos).
ROBLES ALMEIDA, Antonio. La creación de Ciudadanos: un largo camino.
SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio. La confusión nacional. La democracia española ante la

crisis catalana.
SAVATER MARTÍN, Fernando. Contra el separatismo.
SEGURA JUST, Juan Carlos. Libro negro de la independencia.
SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume. Cap a la llibertat. La llarga marxa cap a la indepen-

dència de Catalunya.
TAMAMES GÓMEZ, Ramón. ¿Adónde vas, Cataluña? Cómo salir del laberinto inde-

pendentista.
TOBEÑA, Adolf. La pasión secessionista. ¿El ímpetu secesionista nació a partir de

un enamoramiento colectivo?

Dret a decidir

BOSCH, Lolita. Que no ens guanyi la por. Pacíficament, rebel·lem-nos!
— Que no nos gane el miedo. Pacíficamente, ¡rebelémonos!

BOSCH PASCUAL, Alfred. I ara què?
CENTELLES PORTELLA, Josep. Entender Cataluña. Por qué tantos catalanes quieren

un Estado propio.
CLOT TRIAS, Damià del; NOALES TINTORÉ, Josep Maria. Decidir. Un exercici de le-

gitimitat democràtica.
DIVERSOS AUTORS. El derecho a decidir. Un diálogo italo-catalán.

— La autodeterminación a debate.
HERRERO PARDO, Alexandre. Qui decideix per Catalunya?
HOMS MOLIST, Francesc. Dret a decidir. Estació concert.
INSTITUT D’ESTUDIS AUTONÒMICS DE CATALUNYA. Fòrum sobre el Dret a Decidir (II).

Els drets de les minories. La construcció jurídica i política del dret a decidir.
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Per una ètica pública a Catalunya. Implicacions èti-

ques i socials de la ciència i tecnologia.
LÓPEZ HERNÁNDEZ, Jaume. El derecho a decidir. La via catalana.
MUÑOZ MACHADO, Santiago. Cataluña y las demás Españas.
PASTOR VERDÚ, Jaime. Cataluña quiere decidir. ¿Se rompe España? Diez pregun-

tas sobre el derecho a decidir.
PONS RAFOLS, Xavier. Cataluña: Derecho a decidir y Derecho internacional.
PUJOL SOLEY, Jordi. De Herder i Renan. I el dret a decidir.
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RIDAO MARTÍN, Joan. El derecho a decidir. Una salida para Cataluña y España.
SALELLAS VILAR, Lluc. La rebel·lió catalana.
SEGURÓ MENDLEWICZ, Miquel - UBASART GONZÁLEZ, Gemma. En clau de procés: 11

conceptes polítics
SERRANO BALAGUER, Ivan. De la nació a l’Estat.
SOLER REGÀS, Agustí. Tenim drets els catalans?
TALEGÓN RAMOS, Beatriz. Libertad de excepción. Ocho voces perseguidas que no

ha conseguido silenciar.
— Llibertat d’excepció. Vuit veus perseguides que no han aconseguit silenciar.

VILA VICENTE, Santi. ¿Qué está pasando en Cataluña? Conferència pronunciada al
Museo Nacional de Antropología el 7 d’octubre de 2014, Mèxic DF, organitzada
pel Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.

Econòmics

BARATECH, Gonzalo; CORTÉS, Josep Maria. Andreu Mas-Colell: Un “minnesoto”
que fracasó en política.

BEL QUERALT, Germà. Cabòries des d’una galàxia ben llunyana.
BORONAT MILLAN, David; GARCIA RUIZ, Salvador. Catalunya last call. Propostes

per tornar a enlairar el país.
BOSCH ROCA, Núria; ESPASA QUERALT, Marta. 12 arguments econòmics per la inde-

pendència
CABANA VANCELLS, Francesc. Espanya, un pes feixuc.
CABRERA SÁNCHEZ, Lluís. Catalunya serà impura o no serà.
CANADELL BRUGUERA, Joan. Catalunya, Estat d’Europa. Les raons econòmiques de

la independència. L’Estat propi el millor negoci.
— Potencial d’Estat. Catalunya, una força econòmica inimaginable.

CANADELL BRUGUERA, Joan; MACIÀ VIVÓ, Albert. Catalunya: Estat propi, Estat ric.
CARRERAS DE ODRIOZOLA, Albert. Volem la independència? Reflexions per al futur

immediat.
CARRERAS DE ODRIOZOLA, Albert; MAS-COLELL, Andreu; PLANAS MORET, Ivan. Tur-

bulències i tribulacions. Els anys de les retallades.
CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS. El català: una llengua perseguida durant 4 segles.

— Procediment del dèficit excessiu a la UE i la seva aplicació a Catalunya.
— La independència és l’única opció per a Catalunya.

DIVERSOS AUTORS. Economia de Catalunya. Preguntes i respostes sobre l’impacte
econòmic de la independència.
— Economía de Cataluña. Preguntas y respuestas sobre el impacto económico
de la independencia.
— Economia solidària per a una Catalunya lliure.

DURÁN-PICH, Alfons. Catalunya, a la independència per la butxaca.
GUINJOAN FERRÉ, Modest; CUADRAS MORATÓ, Xavier. Sense Espanya. Balanç eco-

nòmic de la independència.
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IGLESIAS CAPELLAS, Joan. Una hisenda a la catalana. Preguntes i respostes sobre la
hisenda pròpia.

PALUZIE HERNÁNDEZ, Elisenda. Podem! Les claus de la viabilitat econòmica de la
Catalunya independent.

ROS HOMBRAVELLA, Jacint. Més val sols... La viabilitat econòmica de la indepen-
dència de Catalunya.

SOY CASALS, Antoni. Sortir de l’euro per sortir de la crisi? Europa i Catalunya, la
crisi financera i la crisi de l’euro.

VIDAL-FOLCH, Xavier. ¿Cataluña independiente?

Estatut d’Autonomia

ALBERTÍ ROVIRA, Enoch; GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus. Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

BOSCH MESTRE, Jaume. De l’Estatut a l’autodeterminació.
CAPDEVILA CAPDEVILA, Joaquim. Narracions mediàtiques del catalanisme. De

l’Estatut del 1979 al procés sobiranista.
CLOT TRIAS, Damià del. El Tribunal Constitucional contra Catalunya. Els proces-

sos dins el procés.
GENERALITAT DE CATALUNYA. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Independentisme

ALEXANDRE BENET, Víctor: Jo no sóc espanyol.
BAÑOS BONCOMPAIN, Antonio. La rebel·lió catalana. Notícia d’una república inde-

pendent.
— La república possible.

CANELA FONT, Ramon. Catalunya, camí cap a la independència.
CARDÚS ROS, Salvador. El camí de la independència.
CASAS MANRESA, Ferran. Començar de nou. Catalunya debat el seu futur: singula-

rització o independència.
CASTELLANOS, Carles. El fenomen nacional. Fonaments teòrics i pràctics del movi-

ment nacional-popular als Països Catalans.
DIEZ RODRÍGUEZ, Xavier. L’aposta municipalista. De les bullangues a les lluites ac-

tuals pels municipis lliures Catalunya.
DIVERSOS AUTORS. Catalunya i futur.
ESPAR TICÓ, Josep; AMAT SALAS, Oriol. Sé perquè vull la independència de Catalu-

nya.
ESPOT PIQUERAS, Santiago. Discursos a la Nació. De Catalunya Acció a Força Ca-

talunya.
— O processisme o independència.

FELIU TORRENT, Dolors. Octubre al carrer.
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GALMÉS, Toni. Groc. Història d’una lluita.
ILLA GARCIA, Oriol. Independentisme català. Entre el símbol i la institució.
JARNE MÒDOL, Antonieta; PORTA FABREGAT, Josep Maria. Un horitzó nacional. His-

tòria del pensament polític catalanista contemporani.
LAPORTA ESTRUCH, Joan. Un somni per als meus fills.
MERCADER FARRÉS, Jordi. Mil i una raons per l’estat propi.
PARTAL MONTESINOS, Vicent. Nou homenatge a Catalunya.
PINEDA FORTUNY, Alexandre. Codificats pel nacionalisme espanyol.
PINYOL BALASCH, Josep. Declaració unilateral d’independència. Catalunya, estat de

la Unió Europea.
RAGUER SUÑER, Hilari. Ser independentista no és cap pecat.
SALELLAS VILAR, Lluc. No t’espanti aquest vent. Reflexions per a una esquerra del

segle XXI.
SAMPOL MAS, Pere. El fracàs d’Espanya. Un horitzó per a Catalunya, una esperan-

ça per a Balears.
SARDINE TORRENTALLÉ, Sebastià. L’àliga emprèn el vol. Dels usos, costums, institu-

cions i drets a la república catalana.
TORRA PLA, Joaquim. Els últims 100 metres. El full de ruta per guanyar la Repúbli-

ca Catalana.
VIDAL MARSA, Santiago; LLANSANA ROSICH, Marina. Una Constitució per a Cata-

lunya.

Infraestructures

BEL QUERALT, Germà. Espanya, capital París. Tots els camins porten a Madrid.
— Anatomia d’un desengany. La Catalunya que és i l’Espanya que no va poder
ser.
— Anatomía de un desencuentro. La Cataluña que es y la España que no pudo ser.

MACIAS ARAU, Pere; OLIVER CRISTIÀ, Òscar. Infraestructures d’estat. Dels incom-
pliments d’Espanya a l’esperança sobiranista.

PONT SERRANO, Albert. Interès d’Estat. Fer capital (a) Madrid.

Líders del procés

BARNILS CARRERA, Andreu. La revolució tranquil·la. Carme Forcadell i
l’Assemblea Nacional Catalana.

CADENES ALABÈRNIA, Núria. Josep Guia. L’independentisme complet.
CAROD-ROVIRA, Josep-Lluís. 2014.

— 2014. L’hora de Catalunya.
— 2014. La hora de Cataluña.

CASALS COUTURIER, Muriel. La fam i l’orgull. Un país que s’ha aixecat.
DURAN LLEIDA, Josep Antoni. Un pa com unes hòsties.
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FERRER FRIGOLA, Bernat. Converses amb Oriol Junqueras Una actitud per fer avan-
çar el país.

FLORES TRAVESA, Josep Maria. De pedra picada. Retrat del president Carles Puig-
demont.

FORCADELL LLUÍS, Carme. Carme Forcadell, acció i pensament.
FORCADES VILA, Teresa. Què és la llibertat?

— És a les nostres mans.
GABRIEL SABATÉ, Anna. I parlarem de vida! Discursos i conferències.
GRAU RAMIÓ, Jordi; MAS DELBLANCH, Andreu. Puigdemont, el president KRLS.
ICETA LLORENS, Miquel. La Tercera Vía. Puentes para el acuerdo.
JORBA CASTELLVÍ, Rafael. Clar i català. Testimoni de quatre anys de presidència.
JUNQUERAS VIVES, Oriol; MOLINERO CALERO, Justo. Revoltats. Oriol Junqueras i

Justo Molinero.
MARCH LEDESMA, Oriol. Per què sí a la independència? Conversa entre Muriel Ca-

sals i Carme Forcadell.
MELTXOR, Igor. Gabriel Rufián. La voz de la calle.
MOUTON, Olivier; PUIGDEMONT, Carles. Una crisi catalana. Una oportunitat per a

Europa.
— La crise catalane. Une opportunité pour l’Europe.
— Catalaanse crisis. Eem kans voor Europe.

NADAL FERRERAS, Joaquim. Testimoni de càrrec. Vint anys de servei al país (1993-
2012).

NADAL FERRERAS, Rafael. Els mandarins. Pujol, Maragall, Montilla, De la Rosa,
Prenafeta i la família reial entre d’altres.

PICAZO GUILLAMOT, Sergi; DOMÈNECH SAMPERE, Xavier. Camins per l’hegemonia.
Pensant històricament el present i futur de Catalunya.

PIQUER VINENT, Eva. Catorze de cara al 2014. Converses sobre la vida, el país i la
independència.
— Marta Rovira, cada vegada més a prop.

POUS MAS, Teresa; MAS GAVARRÓ, Artur. Servir Catalunya. Artur Mas. L’home, el
polític, el pensament.

PUIGDEMONT CASAMAJÓ, Carles; RIBERA RUSTULLET, Carles. Cata... què? Catalunya
vista per la premsa internacional. 1926-2016.

PUJOL SOLEY, Jordi. Residuals o independents? Quan es trenquen els ponts.
— El caminant davant el congost. Quan tot és difícil. I necessari.

RIBA CÒNSUL, Tian. Mas i Junqueras, dos capitans i un sol timó.
RIERA FONT, Josep. Em dic Carles. De què està fet el president.
ROGER, Maiol. Gabriel Rufián, el polític imprevist.
SELLARÈS PERELLÓ, Miquel. Construint un nou estat nou. Memòries polítiques.
SOL BROS, Sergi. Oriol Junqueras: Fins que siguem lliures
SOLER, Francesc. Un perfil propi: Converses amb Santi Vila
TORRA PLA, Joaquim. Muriel Casals i la revolució dels somriures.
ROMEVA RUEDA, Raül. Som una nació europea (i una carpeta incòmoda). Catalu-

nya des d’Europa.
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VILA VICENTE, Santi. D’herois i traïdors. El dilema de Catalunya, atrapada entre
dos focs.
— De héroes y traidores. El dilema de Cataluña o los diez errores del ‘procés’.

Llengua catalana

BUCH ROS, Roger. Asfixiant la llengua. Crònica dels atacs del PP contra el català.
MARCO PALAU, Francesc. Plataforma per la Llengua. 20 anys defensant el català.
VERGÉS GIFRA, Joan. La nació necessària. Llengua, secessió i democràcia.
VIDAL GAVILÁN, Pau. El bilingüisme mata. Del canvi climàtic al canvi idiomàtic.

Llengües estrangeres

ALLAND, Alexander Jr.; ALLAND, Sonia. Catalogne. Une nation, deux États.
— Catalunya, One Nation, Two States. Un estudi etnogràfic de la resistència no
violenta a l’assimilació.

BARRET, Christopher. La guerre de Catalonge.
BÉCAT, Joan. L’indepéndance de la Catalogne, quel avenir? De la dictadure fran-

quiste à l’autonomie et à l’autodétermination / La independència de Catalunya,
quin futur? De la dictadura franquista a l’autonomia i l’autodeterminació.

CASTRO, Liz. What’s up with Catalonia? The causes which impel them to the sepa-
ration.

CRAMERI, Kathryn. ‘Goodbye, Spain?’. The Question of Independence for Catalonia.
HOARAU, Christian. La Catalongne dans tous ses états.
MINDER, Raphael. The Struggle for Catalonia. Rebel Polítics in Spain.
PELOILLE, Manuelle; BUJ, Serge; TRÉPIER, Cyril. L’indépendance catalane en question.
SCHREIBER, Krystyna. Què en penses, Europa? Els experts europeus parlen sobre la

independència de Catalunya.
— Die übersetzung der unabhängigkeit: Wie die Katalanen es erklären wie wir
es verstehen.

STEGMANN, Tilbert Dídac. Ambaixador de Catalunya a Alemanya. El professor que
explica què és i què vol ser Catalunya.

MOREL, Sandrine. En el huracán catalán. Una mirada privilegiada al laberinto del
‘procés’.

PLUMA VILANOVE, Joan. Les catalans, en France, en Espagne et en Europe.

Novel·les

BARÓ RAURELL, Santi. Tres en ratlla.
GENER, Albert. Un país en joc. Futbol, política, espionatge i independència a la Ca-

talunya de l’any 2020.
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JURADO RIBA, Víctor. La tardor de la llibertat.
PLA ÁLVAREZ, Albert. Espanya de merda.
ZANOGUERA ALFARO, Nando. Fora de la galàxia.

Òmnium Cultural

ÒMNIUM CULTURAL. 10/07/10. Jo hi vaig ser.
— Concert per la llibertat (vídeo).

Partits polítics

ARA. Eleccions 21-D. Les claus. Què s’hi juga cada partit?
BASSA CABANES, David. L’independentisme armat a la Catalunya recent.
BOLAÑO, Antonio. Extremo nordeste. La CUP: los últimos bolcheviques de Occidente.
BORRÀS ABELLÓ, Jordi. Desmuntant Societat Civil Catalana.
BOTRAN PAHISSA, Albert. Unitat popular. La construcció de la CUP i

l’independentisme d’esquerres.
BUCH ROS, Roger. Herència del PSAN. Les aportacions humanes i ideològiques del

Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (1968-1980) al
sistema polític actual.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR. Un peu al Parlament de Catalunya.
CASINOS COMAS, Xavier. “Insisteixo, la solució és federal”. Pere Navarro, un retrat

i un projecte.
CLOTET AGUT, Núria; FEXAS MASSANÉS, Jordi. SÚMA+E. Cuando todos contamos.
CULLA CLARÀ, Joan Baptista. Esquerra Republicana de Catalunya 1931-2012. Una

història política.
— El tsunami. Com i per què el sistema de partits català ha esdevingut irreco-
neixible.

DANTE FACHIN, Albano; MARTÍNEZ CASTELLS, Àngels. Informe urgent des dels es-
cons 4 i 5.

JOSEP CODINA, Gerard de. La CUP. El poder de ser antisistema.
DIVERSOS AUTORS. La transició nacional.

— Terra Lliure. Punt de partida. 1979-1995 Una biografia autoritzada.
ENDAVANT (Organització Socialista d’Alliberament Nacional). Des de l’Esquerra

Independentista, construïm l’eina per als i les treballadores dels Països Cata-
lans.
— El procés sobiranista i l’esquerra independentista.

ENDAVANT (Assemblea de Joves la Trinxera). L’esquerra independentista a Sant
Andreu, un present de lluita que forja un futur.

FALGUERA RIBAS, Oriol. L’Exèrcit Popular Català (1969-1979).
FERNÀNDEZ RAMOS, David; JÒDAR, Julià de. Cop de CUP.
GRAUPERA GARCIA-MILÀ, Jordi. Una proposta per a Barcelona.
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JUNTS PEL SÍ. Proposta d’acord cap a la independència.
MARCO-PALAU, Francesc. La generació de la independència. Del Bloc d’Estudiants

Independentistes (BEI) a l’Associació Catalana de Professionals (ACP).
MAS DELBLANCH, Andreu; CABELLO, Maria (cord.). La República de los No Inde-

pendentistas.
MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA. Cap a la República dels Països Catalans.

— Lluita independentista avui.
— Ponències X Assemblea Nacional: Badalona, gener de 2008.
— Resolucions XI Assemblea Nacional: Brunyola, febrer de 2010.

PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL (PSAN). 40 anys del PSAN i de
d’independentisme català contemporani.

SERRA CARNÉ, Joan; GONZÁLEZ, Sara. El partit dels comuns. Relat del naixement de
Catalunya en comú.

SOL BROS, Sergi. Algú ho havia de dir. L’esquerra nacional postelectoral.
VENDRELL SEGURA, Xavier. L’esquerra independentista: de l’extraparlamentarisme

a l’hegemonia.
VILA CASAS, Enric. Delenda est Catalonia. Del tripartit a l’Estatut. De l’Estatut a

l’independentisme.
VILA VICENTE, Santi. Un moment fundacional. Visions des del reformisme modern.
VILALTA TORRES, Marta. La centralitat, en joc. Conversa amb cinc veus representa-

tives de partits polítics sobre recerca de l’hegemonia a Catalunya.
VIVAS ESTEVE, Esther. Sense por. Conversa entre Teresa Forcades i Esther Vivas.

Presos i exiliats

ARA. El camí de l’exili.
— Els presos polítics del procés.

BORRÀS SOLÉ, Meritxell. 34 dies de tardor 1 a la presó. Diari de presó.
CASULLERAS NUALART, Josep. La Batalla de l’exili: L’estratègia que ha posat la jus-

tícia espanyola contra les cordes
DIVERSOS AUTORS. Abans ningú deia t’estimo. Testimonis de filles i fills de presos

polítics.
— Per la llibertat! Mai podran empresonar les idees.

FORN CHIARIELLO, Joaquim. Escrits de presó.

Processos d’independència en països estrangers

ANGLADA BIRULÉS, Martí. Quatre vies per a la independència.
CAGIAO Y CONDE, Jorge. Micro nacionalismos. ¿Seremos todos nacionalistas?
ELLIOTT, John Huxtable. Catalanes y escoceses: Unión y discordia
GABANCHO GHIELMETTI, Patrícia. L’autonomia que ens cal és la de Portugal.
GUINJOAN FERRÉ, Modest; CUADRAS MORATÓ, Xavier; PUIG RAPOSO, Miquel. Com

Àustria o Dinamarca. La Catalunya possible.
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KEATING, Michael. La independencia de Escocia. El autogobierno y el cambio de la
política de la Unión.

LAGUÉRIE, Henry de. Les catalans. Lignes de vie d’un peuple.
LÓPEZ BOFILL, Hèctor. Montenegro sí, Catalunya també.
RUIZ CABRERO, Jaime. El impulso nacionalista.
SOLER MIRALLES, Esteve. Escòcia, joc de miralls.
ZALLO ELGEZABAL, Ramón; GARCÍA PAREDES, Txema. Miradas en torno al ‘procés’.
RIDAO MARTÍN, Joan. Podem ser independents? Els nous estats del segle XXI.

Reculls fotogràfics

BORRÀS ABELLÓ, Jordi. Dies que duraran anys.
BORRÀS ABELLÓ, Jordi; BAÑOS BONCOMPAIN, Antonio. La cara b. Una altra mirada

al procés.
COSTA SAVOIA, Ernest. Hem votat! Cartells, pancartes, murals i banderes de l’1-O.
DIVERSOS AUTORS. 1.000 imatges de la independència de Catalunya.

— Els fets de l’1 d’octubre.
FALGUERA RIBAS, Joan; PASSADA CASSERRES, Joan Marc. Cent anys d’estelada. Un

segle d’iconografia independentista.
JAVIERRE KOHAN, Carles; UTRILLA, Esther; WANDSCHER, Bwokaa. Algunes coses

que potser no sabies de Catalunya en 70 gràfics.
PELÀEZ VIÑAS, Roger. El procés explicat als idiotes.
POVEDA PLANAS, Josep. 10 Mil a Brussel·les per l’autodeterminació.
PUBLICACIONS DE LA MEDITERRÀNIA. Catalunya Decideix i la seva projecció inter-

nacional. Àlbum gràfic.
SALMURRI TRINXET, Carles. Tres dies que van canviar el país. Les grans manifesta-

cions dels anys 1977, 2010 i 2012.
SICART BATET, Ramon. 3 Octubre. 155 reaccions per a una república.

Relació Catalunya-Espanya

BEL QUERALT, Germà. Disdain, Distrust and Dissolution. The Surge of Support for
Independence in Catalonia.

BLANCO VALDÉS, Roberto L. El laberinto territorial español. Del cantón de Carta-
gena al secesionismo catalán.

BOSCH PASCUAL, Alfred. Como amigos. La independencia de Cataluña interesa a
los españoles.

CALVET BAROT, Gemma. Què ens està passant? Una mirada compartida i única al
moment social i polític català en clau de procés.

CANO BUESO, Juan. Cataluña en su laberinto.
COLOMÉ GARCÍA, Gabriel. La Cataluña insurgente.
COSTA, Josep. O secessió o secessió. La paradoxa espanyola davant

l’independentisme.
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COTARELO GARCÍA, Ramón. España quedó atrás.
DIVERSOS AUTORS. International Public Relations. Perspectives from deeply divided

societies.
— Catalanisme: 80 mirades (i+).
— Escucha, Cataluña, Escucha, España. Cuatro voces a favor del entendimien-
to y contra la secesión.
— ¿Existe el derecho a decidir? Preguntas y respuestas sobre el proceso abier-
to en Cataluña.
— Perspectives.
— The Routledge Handbook of Soft Power.

ESCURA DALMAU, Xavier. Història indignada dels catalans.
GABARRÓ SERRA, Jordi. Manual d’instruccions per a temps convulsos.
GONZÁLEZ CASANOVA, José Antonio. Cataluña, federación o independencia. Cua-

renta años de federalismo socialista catalán.
GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Felipe; ROCA JUNYENT, Miquel. ¿Aún podemos entendernos?

Conversaciones entre el encaje de Cataluña en España. El compromiso europeo
en el mundo del siglo XXI.

GRAU GUAL, Jaume. Les clavegueres de l’estat. Guerra bruta i corrupció a Espa-
nya.

LAÍNZ FERNÁNDEZ, Jesús. España contra Cataluña. Historia de un fraude.
LÓPEZ BOFILL, Hèctor. La trama contra Catalunya, Poders que frenen la indepen-

dència.
MARAGALL GORINA, Joan. Adéu, Espanya!
MARTÍ VALLVERDÚ, Josep. Catalunya, cap on vas? 33 veus plurals per entendre el

moment polític del país
MASCARELL CANALDA, Ferran. Dos estados. España y Cataluña: por qué dos Esta-

dos democráticos, eficientes y colaborativos serán mejor que uno.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN. Por la convivencia democrá-

tica.
MISERACHS SALA, Pau. El gran plet de la independència.
NADAL FARRERAS, Joaquim. Catalunya mirall trencat
PETIT TORNER, Leonci. La relació entre Espanya i Catalunya: breu memòria histò-

rica del maquiavel·lisme espanyol.
PORTA PERALES, Miquel; SANCHIS LLÀCER, Josep Vicent. Adéu, Catalunya! Adéu,

Espanya!
RIERA, Fèlix. Just abans del salt endavant.
ROMERO DE TEJADA, Ricardo. Por qué hemos llegado. Geopolítica de la cuestión ca-

talana.
RUIZ DOMÈNEC, José Enrique. Catalunya, Espanya. Acords i desacords.
SALA MARTÍN, Xavier. És l’hora dels adéus?
SAN AGUSTÍN, Arturo. Cuando se jodió lo nuestro. Cataluña-España: crónica de un

portazo.
SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume. Espanya contra Catalunya. Crònica negra d’un sim-

posi d’història.
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SUBIRATS COSTA, Manel. Catalunya sota Espanya, les claus del final.
TORO, Suso de. La lliçó catalana.
VIDAL-FOLCH, Xavier. Cataluña ante España.

Tabarnia

BOADELLA ONCINS, Albert. ¡Viva Tabarnia!
VIVES VIVES, Jaume. Tabarnia. La pesadilla de los indepes.
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5. Annex I. Documents

Al CEDOC tenim tot el material en altres suports que permeten documentar els moments
crucials del procés, però que no tenen format de llibre. Està ordenats cronològicament,
des de 2012 fins a l’actualitat.

2012

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
Programa polític eleccions 25-N 2012 al Parlament de Catalunya.

CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS
El català: una llengua perseguida durant 4 segles (desembre 2012).

PARTIT DE LA CIUTADANIA (C’S)
Programa electoral 2012: Un projecte per a tots.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)
Programa electoral 2012. Catalunya 2020.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
Programa electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya. L’esquerra d’un nou país
Programa electoral de les JERC. El 25-N, el jovent decidim. El país que volem.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (IVC)
Proposta de Programa Marc. Eleccions al Parlament 2012.

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (PP)
Programa electoral del Partido Popular al Parlamento de Cataluña 2012. Catalunya sí,
España también.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Programa electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya 2012. L’alternativa sensata.

SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA (SI)
Programa electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya 25-N 2012.
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UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPD)
Elecciones autonómicas 2012 al Parlamento de Cataluña. Programa electoral.

2013

CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS
Procediment del dèficit excessiu a la UE i la seva aplicació a Catalunya (gener 2013).
La independència és l’única opció per a Catalunya (maig 2013).

2014

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. GENERALITAT DE CATALUNYA
Estrechar lazos en libertad (febrer).

2015

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Diari promocional: “El canvi és a les teves mans” (març 2015).
Diari promocional: “Hay trenes que solo pasan una vez en la vida”. On tot comença
27º09’2015” (setembre 2015).
Diari promocional: “I love Spain I love Catalonia” 27º09’2015” (setembre 2015).
Diari promocional “Sí se puede” 27º09’2015” (setembre 2015).

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
Programa polític: Per les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre del
2015 (suport CD).

CATALUNYA SÍ QUE ES POT (CSEP)
Programa electoral: Catalunya Sí Que es Pot (suport CD).

JUNTS PEL SÍ
Programa electoral Junts pel Sí (suport CD).

PARTIT DE LA CIUTADANIA (C’S)
Programa electoral eleccions autonòmiques catalanes 2015: Un projecte per la convi-
vència (suport CD).

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (PP)
Programa electoral del Partido Popular al Parlamento de Cataluña 2015 (suport CD).
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PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Programa electoral del PSC per les catalanes del 27 de setembre de 2015. El nostre com-
promís solucions justes i acordades (suport CD).

2017

AUDIÈNCIA NACIONAL
Auto de la juez Lamela sobre el ingreso en la cárcel de los consellers cesados: Jordi Tu-
rull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles
Mundó y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
Programa electoral: 21-D. Dempeus! Programa polític de la CUP-CC + 155 propostes
pels drets socials, per la república i l’assemblea constituent (suport CD).

CATALUNYA EN COMÚ-PODEM
Programa electoral: Programa polític de Catalunya en Comú-Podem (suport CD).

CIUDADANOS
Programa electoral: Por la convivencia, el sentido común y la unión (suport CD).

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
Programa electoral. La democràcia sempre guanya (suport CD).

GENERALITAT DE CATALUNYA
Resultat definitius del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre
(octubre).

GOBIERNO DE ESPANYA
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H.
Sr. presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proce-
da al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuacio-
nes gravemente contrarias al interés general y se proponen al Senado para su aprobación
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucio-
nales y para la protección del mencionado interés general (octubre).

JUNTS PER CATALUNYA (JxC)
Programa electoral: Puigdemont el nostre president (suport CD).
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PARLAMENT DE CATALUNYA
Diari de Sessions del Parlament de Catalunya: XI Legislatura. Període intermedi: Sèrie
P - Número 80 (dimecres, 6 de setembre de 2017). Ple del Parlament.
Diari de Sessions del Parlament de Catalunya: XI Legislatura. Període intermedi: Sèrie
P - Número 81 (dijous, 7 de setembre de 2017). Ple del Parlament per la proposició de
llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)
Programa electoral: Solucions, Ara Iceta! (suport CD).

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (PPC)
Programa electoral: Una Puerta al futuro: Las 150 propuestas del Partido Popular Cata-
lán (suport CD).

2018

ASSAMBLEA NACIONAL CATALANA
Full de Ruta per la Independència (2018-2019) (febrer).
Assemblea reforma la seva aposta per la unilateralitat (octubre).

CRIDA NACIONAL
Manifest a favor de la Crida Nacional (juliol).

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Proposta d’investidura de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya
(març).

TRIBUNAL SUPREM
Auto desestimado sobre el Recurso de apelación de prisión provisional y sin fianza de
D. Oriol Junqueras Vies, D. Joaquim Forn Chiariello, D. Jordi Sànchez Picanyol y D.
Jordi Cuixart Navarro (gener).
Auto de procesamineto por presuntos delitos de desobediencia, del artículo 410 del Có-
digo Penal, a Lluís María Corominas Díaz, Lluís Guinó Subirós, Anna Isabel Simó Cas-
telló, Ramona Barrufet Santacana, Joan Josep Nuet Pujals, Meritxell Borràs Solé, Lluís
Puig Gordi, Carles Mundó Blanch, Santiago Vila Vicente, Meritxell Serret Aleu, Mire-
ia Aran Boya Busquet i Anna Gabriel Sabaté.
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6. Annex II. Revistes i cartells

— ÒMNIUM CUTLURAL: Llengua, cultura, país.
— ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA (SECTORIALS).
— CRISTIANS PER LA DEMOCRÀCIA.

També tenim un gran gruix de més de 1000 cartells relacionats directament amb el pro-
cés, que són consultables al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB. Tot segu-
it s’adjunta un enllaç.

https://ddd.uab.cat/collection/cartells?ln=ca
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7. Annex III. Llibreries

Per trobar els llibres hem visitat les següents llibreries:

Casa del Llibre. Passeig de Gràcia 62, Barcelona.
Cooperativa Abacus. Carrer de Balmes 163, Barcelona.
Cooperativa Abacus. Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
Documenta. Carrer de Pau Claris 143, Barcelona.
El Corte Inglés. Avinguda del Portal de l’Àngel 19, Barcelona.
La Central del Raval. Carrer d’Elisabets 6, Barcelona.
La Central. Carrer de Mallorca 237, Barcelona.
Libraire Torcatis. 10 Rue Mailly, Perpinyà.
Llibreria 22. Carrer de les Hortes 22, Girona.
Llibreria Caselles. Carrer Major 46, Lleida.
Llibreria Catalana. 7 Place Jean Payra, Perpinyà.
Llibreria del Museu d’Història de Catalunya. Plaça de Pau Vila 3, Barcelona.
Llibreria El Cucut. Carrer del Roser 31, Torrella de Montgrí.
Llibreria Europa. Carrer de Sèneca 12, Barcelona.
Llibreria Gaudí. Carrer de la Galera 12, Reus.
Llibreria La Tralla. Plaça Major 7, Vic.
Llibreria Les Voltes. Plaça del Vi 2, Girona.
Llibreria Muntanya de Llibres. Carrer de Jacint Verdaguer 31, Vic.
Llibreria Vitel·la. Carrer del Pintor Enric Serra 13, l’Escala.
Llibres Text. Carrer de Pous i Pagès 11, Figueres.
Vilaweb. Carrer de Ferlandina 43, Barcelona.
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ÁLVARO, Francesc-Marc  12
AISNA PUIG, Enric  12
AMAT FUSTÉ, Jordi  12
AMAT SALAS, Oriol  53
ANAYA, Santi  13
ANGLADA BIRULÉS, Martí  13
ANTENTAS, Josep Maria 17
ARA 13-15
ARCOS, Diego  15
ARIAS MALDONADO, Manuel
ARZA MONDELO, Juan  15
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 16
ASSOCIACIÓ CATALANA PELS DRETS CIVILS 16
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BORRÀS ABELLÓ, Jordi  23-24
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BOSCH, Lolita  25
BOSCH MESTRE, Jaume  25
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CABELLO, Maria  27
CABRERA SÁNCHEZ, Lluís  27
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CALAFELL SERRA, Roser  28
CALVET BAROT, Gemma  28
CALVÍS BRUGUÉS, Jordi  28
CANADELL BRUGUERA, Joan  28-29
CANAL MORELL, Jordi  29
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CANELA FONT, Ramon  30
CANO BUESO, Juan  30
CAPDEVILA CAPDEVILA, Joaquim  30
CAPDEVILA GÓMEZ, Arantxa  30
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CARDÚS ROS, Salvador  30
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CASTELLANOS LLORENÇ, Carles   33
CASTELLÓN CLARAMUNT, Albert  34
CASTRO, Liz  35
CASTRO SANZ, Carles  35
CASULLERAS NUALART, Josep 35
CENTELLES PORTELLA, Josep  35
CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS 35
CHAVES NOGALES, Manuel  35
CLOT TRIAS, Damià del  36
CLOTET AGUT, Núria  36
COLL AMARGÓS, Joaquim  37
COLOMÉ GARCÍA, Gabriel  37
COLOMER, Víctor  37
CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA 37-40
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COROMINAS JULIÁN, Jordi  40
CORTÉS CORTÉS, Josep Maria  40
COSTA SAVOIA, Ernest  40
COTARELO GARCÍA, Ramón  40-41
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CUADRAS MORATÓ, Xavier  41
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CUSULLERAS NUALART, Josep 42
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DIEZ RODRÍGUEZ, Xavier  43
DIVERSOS AUTORS 43-51
DOMÈNECH SAMPERE, Xavier  85
DOSSIER CRÍTIC 51
DOWLING, ANDREW

DR. CAT (ÀVIA, Jordi / ÀVIA, Salvador / PASSADA CASSERRES, Marc)  51
DURAN LLEIDA, Josep Antoni  51
DURÁN-PICH, Alfons  52
EL PUNT AVUI 52
ELIAS, Xavier  15
ELLIOT, John Huxtable 52
ENDAVANT (Organització Socialista d’Alliberament Nacional)  52-53
ESCURA DALMAU, Xavier  53
ESPADA ENÉRIZ, Arcadi  53
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ESPAR TICÓ, Josep  53
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GRANADOS, Txell  108
GRANDE, Imma  61
GRAU GUAL, Jaume  63
GRAU RAMIÓ, Jordi  63
GRAUPERA GARCIA-MILÀ, Jordi  64
GUILLAMET LLOVERAS, Jaume  64
GUINJOAN CESENA, Marc  64
GUINJOAN FERRÉ, Modest  65
HARRINGTON, Thomas S. 65
HERRERO PARDO, Alexandre  65
HOMS MOLIST, Francesc  65
ICETA LLORENS, Miquel  65
IGLESIAS CAPELLAS, Joan  66
ILLA GARCIA, Oriol  66
INSTITUT D’ESTUDIS AUTÒNOMICS DE CATALUYA 66
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS 66
JARNE MÒDOL, Antonieta  66
JAVIERRE KOHAN, Carles  67
JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos 67
JÒDAR, Julià de  55, 97
JORBA CASTELLVÍ, Rafel  67
JORDANA MAYANS, Cèsar-August  68
JOSEP CODINA, Gerard de  67
JUANOLA CODINA, Mireia  68
JUNQUERAS VIVES, Oriol  68
JUNTS PEL SÍ 68
JURADO RIBA, Víctor J  68
KEATING, Michael  68
LAGUÉRIE, Henry de  69
LAÍNZ FERNÁNDEZ, Jesús  69
LAPORTA ESTRUCH, Joan  69
LEGUINA HERRÁN, Joaquín  69
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LÓPEZ BOFILL, Hèctor  69-70
LÓPEZ HERNÁNDEZ, Jaume  70
LLANSANA ROSICH, Marina  113
LLOMBART, Jofre  70-71
LLORACH MARINÉ, Joan  24
LUQUE SÁNCHEZ, Pau 71
MACIÀ VIVÓ, Albert  29
MACIAS ARAU, Pere  71
MANENT TOMÀS, Jordi  108
MARAGALL GORINA, Joan  71
MARCH LEDESMA, Oriol  71-72
MARCO, Francisco  72-73
MARCO PALAU, Francesc  72
MARFULL PUJADAS, Andreu  73
MARTÍ BERTRAN, Pere  73
MARTÍ BLANCH, Josep  74
MARTÍ VALLVERDÚ, Josep 74
MARTÍ VILALTA, José Luis  74
MARTÍNEZ, Guillem  74
MARTÍNEZ CASTELLS, Àngels  75
MARTÍNEZ VERGEL, Joan 75
MAS DELBLANCH, Andreu  75
MAS GAVARRÓ, Artur  88
MASCARELL CANALDA, Ferran  75
MAS-COLELL, Andreu 32
MELTXOR, Igor  75
MENDOZA GARRIGA, Eduardo  76
MERCADER FARRÉS, Jordi  76
MILIÁN QUEROL, Juan  76
MILIÁN MESTRE, Manuel  777
MINDER, Raphael  77
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 77
MISERACHS SALA, Pau  77-78
MOLINA, Ignacio  37
MOLINERO CALERO, Justo  78
MONTILLA VALERIO, Javier  78
MONTSEGUR, Magdalena  79
MORALES, Joaquim  79
MORÁN LARA, Gregorio  79
MOREL, Sandrine  79
MORENO, Francisco  79
MOUTON, Olivier  80
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MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA 80-81
MUNIESA, Mariano  81
MUÑOZ MACHADO, Santiago  81
NADAL FERRERAS, Joaquim  81
NADAL FERRERAS, Rafael  80-81
OLIVER CRISTIÀ, Òscar  71
ÒMNIUM CULTURAL 82
PALOL, Miquel de  97
PALUZIE HERNÁNDEZ, Elisenda  82
PARTAL MONTESINOS, Vicent  83
PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL (PSAN)  83
PASSADA CASSERRES, Joan Marc  51-54
PASSOLA VIDAL, Isona  83-84
PASTOR VERDÚ, Jaime  84
PEDRET SANTOS, Ferran  84
PELÀEZ VIÑAS, Roger  84
PELOILLE, Manuelle  84
PÉREZ ANDÚJAR, Javier  85
PETIT TORNER, Leonci  85
PI BOFARULL, Jaume (pseudònim)  85
PICAZO GUILLAMOT, Sergi  85
PINEDA FORTUNY, Alexandre  85
PINYOL BALASCH, Josep  86
PIQUER VINENT, Eva  86
PLA ÁLVAREZ, Albert  86
PLANAS MORET, Ivan  32
PLUMA VILANOVE, Joan  86
PONS RÀFOLS, Xavier  87
PONT SERRANO, Albert  87
PONT SORRIBES, Carles  88
PORTA FABREGAT, Josep Maria  64
PORTA PERALES, Miquel  88
PORTELL RIFÀ, Joan  88
POUS MAS, Teresa  88, 108
POVEDA PLANAS, Josep  89
PROS ROCA, Roser  89
PUBLICACIONS DE LA MEDITERRÀNIA 89
PUIG RAPOSO, Miquel  65
PUIGDEMONT CASAMAJÓ, Carles  89
PUIGJANER MATAS, Josep-Maria  90
PUIGPELAT VALLS, Francesc  90
PUJOL CASADEMONT, Enric  90
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PUJOL CRUELLS, Adrià  90
PUJOL MAS, Andreu  90
PUJOL SOLEY, Jordi  91
R. GUSTEMS, Marta  90
RACIONERO, Luis  91
RAGUER SUÑER, Hilari  91
RAMON JACOB, Juan Claudio de 92
REQUEJO COLL, Ferran  92
RIBA CÒNSUL, Tian  92-93
RIBERA RUSTULLET, Carles  89
RICO GARCIA, Antoni  93
RIDAO MARTÍN, Joan  93
RIERA, Fèlix  93
RIERA ARAGAY, Ana  94
RIERA FONT, Josep  94
RIERA GASSIOT, Ignasi  94
RíOS, Javier  94
RIQUER PERMANYER, Borja de  95
RIUS SANTAMARIA, Mercè  95
ROBLES ALMEIDA, Antonio  95
ROCA JUNYENT, Miquel  62
ROGER, Maiol  95
ROIG CÉSAR, Roger  42
ROMERO DE TEJADA, Ricardo  95
ROMEVA RUEDA, Raül  96
ROS HOMBRAVELLA, Jacint  96
ROSENFELD VILALTA, Anna  96
RUBERT DE VENTÓS, Xavier  96
RUIZ CABRERO, Jaime  97
RUIZ-DOMÈNEC, José Enrique  97
SALA, Bru de  97
SALA MARTÍN, Xavier  97
SALELLAS VILAR, Lluc  97-98
SALES CODERCH, Jordi R  98
SALLÉS FIBLA, Quico  98
SALMURRI TRINXET, Carles  98
SAMPOL MAS, Pere  99
SAN AGUSTÍN, Arturo  99
SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio  99
SÀNCHEZ VILANOVA, Llorenç  99
SANCHIS LLÀCER, Vicent  88
SANT BLANC, Antoni  99
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SÀPIENS 100
SARDINÉ TORRENTALLÉ, Sebastià  100
SAVATER MARTÍN, Fernando  101
SCHREIBER, Krystyna  101
SEGURA JUST, Juan Carlos  101
SEGURA MAS, Antoni  101
SEGURÓ MENDLEWICZ, Miquel 102
SELLARÈS PERELLÓ, Miquel  102
SERRA CARNÉ, Joan  102
SERRANO BALAGUER, Ivan  102
SICART BATET, Ramon  102
SIERRA FABRA, Jordi  103
SIMÓ MONLLOR, Isabel-Clara  103
SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume  103-104
SOL BROS, Sergi  104
SOLER, Francesc 104
SOLER MIRALLES, Esteve  105
SOLER REGÀS, Agustí  105
SOLSONA SANCHO, Ramon  105
SOY CASALS, Antoni  105
STEGMANN, Tilbert Dídac  105
STRUBELL TRUETA, Toni  106
SUBIRATS COSTA, Manel  106
TAIBO ARIAS, Carlos  106
TALEGÓN RAMOS, Beatriz  107
TAMAMES GÓMEZ, Ramón  107
TAPIA ARCHIVIES, Joan  107
TEDÓ GRATACÓS, Xavier  112
TERRICABRAS, J. M.  108
THOMÀS PELLICER, Àlvar  108
TOBEÑA PALLARÈS, Adolf  108
TODA, Agnès  108
TORO, Suso del  108-109
TORRA PLA, Joaquim  108
TORRES GRAELL, Roger  109
TRÉPIER, Cyril  110
TRIAS VIDAL, Xavier  110
TUBELLA, Imma  110
TURA CAMAFREITA, Montserrat  111
UBASART GONZÁLEZ, Gemma 102
UCELAY-DA CAL, Enric  111
UTRILLA, Esther  167
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VALLBONA, Rafael  111
VALLCORBA TURA, Jaume  111
VENDRELL SEGURA, Xavier  111
VERGÉS GIFRA, Joan  112
VICENS ESTARAN, Laia  112
VIDAL-FOLCH, Xavier  112
VIDAL GAVILÁN, Pau  113
VIDAL MARSA, Santi  113
VILA ROS, David  113
VILA CASAS, Enric  114
VILA-SANJUÁN, Sergio  114
VILA VICENTE, Santi  114-115
VILALTA TORRES, Marta  115
VIVAS ESTEVE, Esther  115
VIVES VIVES, Jaume  116
VINYAMATA, Eduard  110
VOLTAS POLL, Eduard  116
WANDSCHER, Bwokaa  67
XIMENIS, Josep Manel  116
XINXÓ, Maria  116
ZALLO, Ramón  116
ZANOGUERA ALFARO, Nando  117
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