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AUTORS QUE SIGNARAN ELS SEUS LLIBRES:

JORDI PEÑARROJA. Matí d’11:00 a 14:00 h. 
Signarà el seu darrer llibre: 1700, viure en temps de guerra: 1 blat i pa. 
L’autor en estat pur: fotògraf, escriptor i coneixedor com pocs del territori, del que fotografia 
i del que escriu. Un luxe!

FRANCESC XAVIER HERNÁNDEZ CARDONA. Matí 11:30 h.
Té una àmplia producció de llibres sobre la història militar i general de Catalunya i de Barce-
lona que són una referència per la metodologia de recerca. D’aquest autor tindrem també per 
a signar les seves novel·les: El Zohar de Barcelona i El Graal de Montserrat, una nova faceta 
d’aquest prolífic i documentat autor.

ANGELINA LLONGUERAS. Matí i tarda. 
Després anys de viure arreu del món torna a Catalunya carregada d’experiències i coneixe-
ments que recull en el seu llibre: Eines vitals per a la independència.

FERRAN MARGARIT. Matí 11:00 h.
Signarà La Cosmologia Catalana, una visió integrada de la realitat que segueix una llarga 
tradició d’autors catalans que han abordat la realitat com un tot.

AGUSTÍ SOLER. Tarda.
La lectura del seu llibre La República espanyola contra Catalunya, ens ajudarà a comprendre 
avui la fal·làcia d’aquella República per la defensa de la qual van morir tants catalans. Dona 
sentit a la informació l’aportació de l’historiador J.B. Culla, l’any 1931 el que avui anomenem 
deep state va demanar al rei que marxés perquè si no es proclamava la república, Catalunya 
s’independitzaria. Llegir el llibre de l’Agustí Soler ens pot ajudar per quan vulguin repetir la 
jugada, no caiguem en el parany.

ANDREU MARFULL. Matí i tarda.
Ens proposa tres títols i entre els quals destaquem: Els catalans apel·len a les Nacions Unides: 
d’Utrecht a San Francisco passant per Nova York, un important treball de recerca sobre docu-
ments que no havien estat públics i trobats per l’autor. El llibre planteja el perquè Catalunya 
no segueix el camí proposat en el document El Cas de Catalunya, Apel·lació a les Nacions 
Unides San Francisco 1945 i adopta la defensa de l’Estatut de 1932 i en conseqüència la de-
fensa de la República espanyola. 

MARIA CINTA CASTELLÓ. Matí i tarda.
Signarà el seu llibre Els Mossos que van salvar Montserrat, memòria familiar de la guerra i la 
postguerra del pare de l’autora que va ser Mosso d’Esquadra a Montserrat.

A la parada de Sant Jordi del Memorial 1714 hi torbareu llibres, roses i el nostre Punt de llibre.

Us invitem a visitar la nostra parada de llibres i l’exposició del Sant Jordi 
d’enguany “EL FOSSAR DE LES MORERES I LA SALA DEL CAPÍTOL” feta en 
base a les fotografies de Montserrat Manent, un petit recorregut gràfic i his-
tòric de la nostra seu i el seu entorn més immediat: el Fossar de les Moreres, 
espai aquest on ens hi trobareu aquest dissabte 23 d’abril.

Amb la col·laboració de:


