La puta història de
Catalunya de la iaia

Jofre Martell /Pere Mejan (il·lustr.)
Els episodis més importants de la història de Catalunya descrits des de la cuina per la iaia de Les putes receptes de la iaia, amb el seu llenguatge tan... particular. Pròleg de Toni Soler en forma de Carta al President de la Generalitat. Cinc
edicions en un mes.
Les putes receptes de la iaia és un dels grans fenòmens dels darrers mesos, amb
més de 18.000 exemplars venuts i dos mesos als primers llocs de les llistes
d’èxits. La web té més de dos milions de visites i el Facebook ha aconseguit
més de 30.000 seguidors en només 6 mesos.
En el llibre, la iaia explica com s’ha cuinat la història de Catalunya, els ingredients i el temps de cocció, la gent que hi ha posat un parell de pebrots, els episodis més picants, les escenes de sang i fetge, els xoriços més impresentables...
En fi, la nostra història explicada des de la cuina per una mestra a dir les coses
pel seu nom, joder!
Darrere de la iaia, el puto nét, Jofre Martell, i el seu puto amic historiador, Oliver Vergés, recullen el seu testimoni a La puta història de Catalunya de la iaia,
il·lustrat de nou per Pere Mejan.
«Aquests joves d’avui en dia no sabien ni cardar un ou ferrat fins que vaig escriure el llibre de les putes receptes. Sí, ara ja saben cuinar, però estan tan empanats que no tenen ni puta idea d’història de Catalunya. Ni Guifré el Pilós, ni
Felip de Can Felip, ni el timbaler del Bruc, ni la mare que els va parir. Bueno, què
hi farem, Catalunya em necessita. Però primer deixeu-me anar a tancar el foc,
que encara se’m cremaran les llenties, cagontot!»
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I aquest estiu posa’t a prova amb: EL PUTO QUADERN DE LA
IAIA. Si et pensaves que sabies cuinar i que coneixies la
història de Catalunya, fes les activitats i veuràs que no en
tens NI PUTA IDEA. Jocs, tests, putos mots encreuats, allò de
junta los puntitos i sortirà un dibuix, troba les diferències i
més mariconades per l’estil. A la venda el juliol de 2015.

