
· NOTA DE PREMSA · 

El Grup Barnils i Edicions Saldonar publiquen ‘Et 

presento el jutge Garzón’ 

Escrit per Sònia Bagudanch, el llibre repassa la trajectòria de l’exjutge de l’Audiència Nacional 

il·luminant la cara fosca dels casos que ha portat Baltasar Garzón 

Aquest és el primer volum de la col·lecció de llibres d’actualitat periodística impulsada pel grup 

de periodistes i l’editorial sota l’epígraf de ‘Periodistes’ 

El Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB) i Edicions Saldonar publiquen el primer volum de 

la col·lecció ‘Periodistes’, una iniciativa d’ambdós organitzacions per publicar llibres 

d’actualitat periodística. Aquest primer volum porta per títol ‘Et presento el jutge Garzón’ i 

repassa la seva carrera oculta d’excessos professionals d’aquest exjutge de l’Audiència 

Nacional de la mà de la periodista Sònia Bagudanch.  

Baltasar Garzón sempre s’ha erigit com un “jutge defensor dels drets humans i pioner de la 

justícia universal”, diu Sònia Bagudanch en aquest vídeo promocional del llibre, però molta 

gent no coneix “els casos més silenciats i ocultats de la seva trajectòria”, “una carrera 

d’excessos i vulneracions dels drets humans” sentencia Bagudanch. Al llarg de gairebé 130 

pàgines ‘Et presento el jutge Garzón’ vol il·luminar la cara fosca dels casos que ha portat el 

jutge fent un repàs de la seva trajectòria amb un fil cronològic que acaba el 2012, quan esdevé 

l’advocat defensor de Julian Assange, fundador de Wikileaks. El president del Grup Barnils, 

David Bassa, ha redactat el pròleg del llibre, que podeu llegir seguint l’enllaç. 

‘Et presento el jutge Garzón’ enceta ‘Periodistes’, la col·lecció que el GPRB i Edicions Saldonar 

impulsen per publicar temes d’interès general i d’impacte mediàtic però que, per algun motiu, 

han estat silenciats o poc aprofundits en els mitjans de comunicació convencionals. Els llibres 

estaEl llibre ja es pot adquirir a les principals llibreries del país i també es pot comprar online 

aquí. La presentació pública del llibre es farà abans de Sant Jordi. 

Edicions Saldonar és una editorial jove però molt activa. Nascuda el 2010, compta amb tres 

col·leccions obertes: Narratives, Íntims i Narrativa blaugrana. ‘Et presento el Jutge Garzón’ 

enceta la seva quarta col·lecció. El Grup Barnils porta més de 10 anys treballant per un 

periodisme rigorós, crític, fet i pensat des dels Països Catalans. Des de fa tres anys, el GPRB 

impulsa l’Observatori crític dels mitjans i un dels seus projectes capdavanters: l’Anuari dels 

silencis mediàtics. 

Barcelona, 3 d’abril de 2013. 
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