
     

 

 

 

 

NOTA d’AGENDA 

 

 

El Museu d’Història de Catalunya celebra el mes de Sant Jordi 

presentant sis novetats editorials 

 
Des del còmic fins a la biografia, passant pels formats digitals, un intensiu literari per 

a tots els gustos: 

 

• La puta conquesta de CatalunyaLa puta conquesta de CatalunyaLa puta conquesta de CatalunyaLa puta conquesta de Catalunya    de la iaiade la iaiade la iaiade la iaia, demà, dimarts 5 d’abril    

• L’economia social catalana als inicis del segle XXL’economia social catalana als inicis del segle XXL’economia social catalana als inicis del segle XXL’economia social catalana als inicis del segle XX, dijous 7 d’abril    

• De pedra picada, retrat íntim del president Carles PuigdemontDe pedra picada, retrat íntim del president Carles PuigdemontDe pedra picada, retrat íntim del president Carles PuigdemontDe pedra picada, retrat íntim del president Carles Puigdemont, dilluns 11 d’abril    

• VictusVictusVictusVictus, el còmic,    dimecres 20 d’abril    

• El panteó reial de Santes CreuEl panteó reial de Santes CreuEl panteó reial de Santes CreuEl panteó reial de Santes Creussss, publicació online i llibre electrònic, a finals de mes    

• Catàleg de l’exposicióCatàleg de l’exposicióCatàleg de l’exposicióCatàleg de l’exposició    T’estimo? Una història de l’amor i el matrimoniT’estimo? Una història de l’amor i el matrimoniT’estimo? Una història de l’amor i el matrimoniT’estimo? Una història de l’amor i el matrimoni, a finals de mes    

    

La puta conquesta de Catalunya de la iaia   

Torna la iaia més combativa, la que crida a la mobilització, a construir el nou país. Però 
per construir-lo, primer se l'ha de conèixer. "Joder, serem independents i tu encara no 
sabràs on és Vulpellac". La iaia ensenya al nét tot el que té Catalunya: platges, rius, 
centrals nuclears, muntanyes, cellers, viles, línies de rodalies, fires, monuments, ciutats, 
peatges... I algunes receptes, ja que hi som.  

 Després de Les putes receptes de la iaia (La Galera, 2014) i La puta història de 
Catalunya  (La Galera, 2015), entre altres, ara l'escriptor Jofre Martell , juntament amb 
l'il·lustrador Pere Mejan , publica La puta conquesta de Catalunya de la iaia (Editorial La 
Galera). L'acte de presentació, que tindrà lloc dimarts 5 d'abril, serà a càrrec dels autors i 
comptarà amb la presència del cuiner Jordi Roca , prologuista del llibre. 

L’economia social catalana als inicis del segle XX  

A finals del segle XIX i començaments del segle XX a Catalunya es crea una àmplia xarxa 
de cooperatives de consum, sindicats agraris, mutualitats, ateneus i tota mena de societats 
dels treballadors, per donar resposta a la millora de les condicions de vida, de treball, de 
cultura i educació o de salut. L'associació va ser la gran eina per afrontar les necessitats 
econòmiques i socials de les classes populars, d'adquirir consciència ciutadana, d'exigir i  



     

 

 

 

 

practicar la democràcia com a forma de gestió dels problemes col·lectius i d'entendre la 
naturalesa del poder polític. 

L'escriptor Ignasi Faura Ventosa  presenta el seu últim llibre L’economia social catalana 
als inicis del segle XX (Pagès Editors, 2016), en un acte dijous 7 d'abril a càrrec 
de Josep Vidal , Director General d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i 
Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, Josep Mª Bricall , economista i Eulàlia 
Pagès Valls , directors de Pagès editors.  

De pedra picada, retrat íntim del president Carles Puigdemont  

 Un gir polític imprevisible va portar Carles Puigdemont, alcalde de Girona, a la presidència 
de la Generalitat. Els trets biogràfics que hem anat descobrint durant aquest període fan 
referència a la seva vocació de periodista, militant de Convergència i independentista de 
pedra picada, fundador de l’Agència Catalana de Notícies, expert en xarxes socials.... Però 
aquest llibre vol anar més enllà i capbussar-se en els fets menys coneguts i més 
sorprenents: per què va aparèixer a la portada del diari franquista El Alcázar, com va 
debutar al periodisme entrevistant el futbolista Rafael Gordillo, com es va produir l’accident 
que gairebé li costa la vida, per què es va casar pel ritual ortodox, quants idiomes parla i, 
naturalment, l’entrellat de com es va decidir el seu nomenament. 

El periodista Josep M. Flores  presenta De pedra picada, retrat íntim del president 
Carles Puigdemont (Angle Editorial, 2016). L'acte, que tindra lloc dilluns 11 d'abril, serà 
presidit pel M. Hble. Sr. Carles Puigdemont  i Casamajó, president de la Generalitat de 
Catalunya, de qui l'autor del llibre és company de professió i amic des de fa anys. També 
intervindrà en la presentació el periodista Saül Gordillo.  

VICTUS, el còmic  

Ambientada en la Guerra de Successió, VICTUS narra la tragèdia d'una ciutat i de l'home 
que la va trair. Martí Zuviría, un jove alumne del Marquès de Vauban, es convertirà en un 
geni de l'enginyeria militar i una peça clau en l'assetjament de la Barcelona de 1714.  

Norma Editorial presenta la seva adaptació al còmic de la novel·la VICTUS (La Campana, 
2012), d'Albert Sánchez Piño l. El còmic ha estat documentat i supervisat pel mateix 
autor, que ha treballat juntament amb el periodista Carles Santamaría  i el dibuixant Cesc 
Dalmases  per a dur a terme aquest treball. 

Publicació en línia i llibre electrònic  El panteó reial de Santes Creus. Estudi i 
restauració de les tombes de Pere el Gran, de Jaume  II i Blanca d'Anjou i de l'almirall 
Roger de Llúria  

Entre els anys 2010 i 2013, el Museu d’Història de Catalunya va dur a terme la restauració 
del panteó reial de Santes Creus i l’estudi de les restes del rei Pere el Gran i la reina 
Blanca d’Anjou que contenia. Fou un projecte de gran envergadura i complexitat, i per això  



     

 

 

 

 

amb els resultats obtinguts se n'ha volgut fer un llibre electrònic i la publicació online , que 
presentarem a finals del mes d'abril o a primers de maig. Més informació sobre el projecte 
de recerca > 

Catàleg de l'exposició  T'estimo? Una història de l'amor i el matrimoni  

També a finals de mes estarà disponible el catàleg de l'exposició T'estimo? Una història 
de l'amor i el matrimoni , sobre els principals canvis que s'han donat en el matrimoni i en 
les maneres d'estimar-se al llarg del temps des de l'època clàssica fins a l'actualitat. 

 

>>>>>>>>    L’L’L’L’assistència a totes assistència a totes assistència a totes assistència a totes les presentacionsles presentacionsles presentacionsles presentacions    és gratuïta i no cal fer reserva prèvia.és gratuïta i no cal fer reserva prèvia.és gratuïta i no cal fer reserva prèvia.és gratuïta i no cal fer reserva prèvia.        

    

    
 

 

Més informació: 
www.mhcat.cat  
 
Contacte: 
 

Comunicació i premsa 
93 225 47 00 / 658 472 610 
mhc.premsa@gencat.cat / idepedro@gencat.cat  

 
 


