MOMENTS ESTEL·LARS
DE CATALUNYA
Joan Bosch
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SÚMATE
Núria Clotet · Jordi Fexas
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ELS ÚLTIMS DIES
DELS NOSTRES PARES
Joël Dicker
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WONDER. LA LLIBRETA
DEL PROFESSOR BROWNE
R. J. Palacio
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LA BANDA DE BERLÍN.
GERMANS DE SANG
Ernst Haffner
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A RITME DEL TEMPS
Josep M. Espinàs

He tractat
molt Arnaldo
Otegi. Conservo
innombrables
notes de les meves trobades amb ell i deu hores de converses
enregistrades. He comptat que, sumant els vuit llibres sobre el País
Basc que he escrit, hi té 156 referències; i que, entre el 1998 i el
2004, surt 2.926 vegades a les meves cròniques i entrevistes.
No és perquè sí: Arnaldo Otegi és la força de la pau.»
ANTONI BATISTA
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LOCUS
Antoni Gual
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LA NOIA DEL TREN
Paula Hawkins

«Rara avis excepcional, les cròniques honrades d’en Batista sobre
el conflicte basc, enmig d’una guerra i en moments duríssims, eren
aire net no contaminat, anaven sempre contra corrent. Ajudaven a
comprendre un conflicte gravíssim, et feien qüestionar el teu parer
i la teva mirada i fitaven lluny, sempre molt més lluny, per albirar un
altre demà resolutiu.
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LA SORT DE SER 3
Brooke Davis

Tota una generació estem en deute amb Batista per haver-nos
ajudat a pensar.»
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L’11 DE SETEMBRE POBLE A POBLE
Antoni Muñoz

DAVID FERNÀNDEZ

ANTONI BATISTA
©Àfrica Uyà
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El meu punt de
vista, català i, per
tant, ni basc ni
espanyol, m’ha
permès sempre
observar el conflicte
des d’una distància
crítica.

OTEGI, LA FORÇA DE LA PAU ANTONI BATISTA

Últims títols d’Edicions La Campana

«En aquestes pàgines hi ha un Arnaldo Otegi tal com jo honestament
el veig a partir del meu tracte amb ell i amb la gent que li és propera,
complementat amb el seguiment periodístic que vaig fer durant
vint-i-cinc anys en la meva corresponsalia política al País Basc.

ANTONI BATISTA VILADRICH
Barcelona, 1952
Doctor en Cièncias de la Informació,
periodista i músic

LA FORÇA DE LA PAU

Otegi

Ha treballat com a professor universitari i també
com a redactor en diversos mitjans. Especialitzat
en situacions de conflicte, ha estat corresponsal
polític al País Basc durant vint-i-cinc anys i, fruit
d’aquesta dedicació, ha escrit centenars d’articles
i entrevistes i vuit llibres. També ha cobert com a
enviat especial la primera intifada i els episodis més
durs dels enfrontaments a Irlanda del Nord, així com
el consegüent procés de pau de Stormont. La seva
producció literària comprèn ja divuit títols. Ha estat
guardonat amb diversos premis, entre els quals
l’Irla d’Assaig i el Ramon Barnils de Periodisme
d’Investigació.

Pròleg de David Fernàndez
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