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REVOLTATS DES DE LA DIVERSITAT
Editat pel periodista Saül Gordillo, es tracta
d’un diàleg intens i apassionat entre un dels
nostres millors comunicadors, Justo Molinero,
i el president d’Esquerra Republicana i cap de
l’Oposició al Parlament de Catalunya, Oriol
Junqueras. Són dues de les personalitats que
més bé representen dos dels grans sectors de la
nostra societat: els nous catalans d’ascendència castellana i l’independentisme d’esquerres.
Dos homes molt diferents que, en la distància
curta, sense mitges tintes, exposen i defensen
en una interessant conversa el seu parer sobre
els principals temes de l’actualitat més candent —la independència, la crisi, la corrupció— amb l’entusiasme propi d’aquells que
creuen amb fermesa en allò que diuen.
A Revoltats, hi trobareu una conversa que no
esquiva cap assumpte d’interès nacional, però
que alhora ens serveix per descobrir la faceta
més íntima —la família, les creences, els referents individuals o els valors— de dues persones de qui sovint només en coneixem el perfil
públic. |

MOLINERO I JUNQUERAS NO
ESQUIVEN CAP ASSUMPTE
D’INTERÈS I DESCOBREIXEN
LA SEVA FACETA MÉS ÍNTIMA
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‘OVIDI MONTLLOR DIU
CORAL ROMPUT DE VICENT
ANDRÉS ESTELLÉS’

RECOMANA

Aquest disc ens va marcar
durant els anys joves. La potència dels versos d’Estellés
esclata en la veu trencada
d’Ovidi Montllor.

Olot, 1963

MEIUS FERRÉS
Secretària de Partit en Xarxa
@mferres

‘LA PELL DE LA FRONTERA’

‘A LA CIUTAT BLANCA’

Francesc Serés ens descobreix que darrere aquells que
han arribat al nostre país des
d’altres terres hi ha un nom i
una història. Aquest llibre, fet
des de paisatges desolats de
la Franja, ens interpel·la i ens
incomoda.

Descobrim la bellesa serena
de la ciutat de Lisboa a través de la mirada del protagonista que va reﬂectint tot
el que veu amb una càmera
súper 8, un Bruno Ganz esplèndid que ens fascina i ens
commou.
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