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El Procés ha ge-
nerat una litera-
tura molt varia-
da, que va des del 
reportatge perio-
dístic (Tota la ve-
ritat, Ara Llibres) 

fins al testimoni en primera perso-
na (M’explico, de Carles Puigde-
mont, La Campana), passant per 
l’assaig a favor o en contra (Princi-
pi de realitat, de Jordi Muñoz, 
L’Avenç, versus El golpe posmoder-
no, de Daniel Gascón, Debate). En 
aquest context, l’historiador Jordi 
Serrano (Sabadell, 1958) ha omplert 
un buit per reunir en un llibre tots 
els arguments que un exfederalista 

Arguments d’un exfederalista  
a favor de la independència

com ell considera que hi ha a favor 
de la independència i que haurien 
de ser suficients per convèncer els 
republicans espanyols. Així, Carta a 
un republicano español. La revuelta 
catalana (Bellaterra Edicions) re-
cupera l’aroma de la literatura de 
combat, on els arguments s’apilen 
l’un rere l’altre fins a caure pel seu 
propi pes (amb les corresponents 
notes a peu de pàgina amb la font de 
cada informació), i on l’autor deixa 
clar d’entrada que és un llibre de 
part que defuig el formalisme aca-
dèmic i l’equidistància ideològica.  

El llibre és un exercici de docu-
mentació impressionant (el capítol 
sobre els jutges espanyols és demo-

ra monàrquica. I la resposta l’està 
donant Catalunya”. 

I és que en un moment de fata-
lisme, desconcert i divisió en el 
camp independentista, Serrano 
destil·la optimisme en una revolta 
que considera que encara no s’ha 
acabat i que s’acabarà contagiant a 
altres parts de la Península. Això sí, 
per a un vell del PSUC com ell, con-
tinua sent una anomalia que el món 
postconvergent tingui un pes tan 
important en el Procés. Aquí és on 
Serrano es deixa anar més: “El mi-
llor de la política catalana ve de l’es-
querra; de la dreta catalana no en 
podem exportar res de res. Des de 
Prat de la Riba i Francesc Cambó 
fins a la falsa ruta, fracàs rere fra-
càs”. I quan es refereix a Pablo Ca-
sado els epítets pugen uns quants 
graus. Li diu cabeza hueca i huevón, 
i acaba pronosticant que aviat hi 
haurà més catalans que creuen en 
ovnis que votants del PP. Al princi-
pi sobta, aquest estil tan directe i 
pamfletari, però aviat t’adones que 
Serrano beu de clàssics com Marx i 
Engels, que eren encara més des-
pectius, o fins i tot de Josep Pla. És 
una manera d’establir una relació 
de complicitat amb el lector, d’aug-
mentar la seva autoestima. Si la dre-
ta no para d’insultar l’esquerra, 
pensa Serrano, per què no ens hi po-
dem tornar? I, en efecte, el lector 
d’esquerres trobarà tot un arsenal 
d’arguments a favor de les seves te-
sis i en contra del règim del 78, i se 
li dibuixarà un somriure a la cara 
amb cada cop de Serrano als seus 
adversaris polítics. 

El llibre compta amb un pròleg 
d’un vell republicà no espanyol, com 
ell mateix s’encarrega de precisar, 
sinó “gallec de nació”, que és Xosé 
Manuel Beiras, històric dirigent del 
nacionalisme gallec. El text és una 
veritable joia, perquè actua com a 
contrapunt de l’optimisme de Serra-
no. Beiras no ho veu igual i conside-
ra que l’Espanya negra no està retro-
cedint, sinó tot al contrari. En aquest 
sentit, el vell lluitador gallec no pot 
evitar l’enveja per la fortalesa de la 
cultura democràtica i republicana 
catalana. Una prova que, de vegades, 
des de fora les coses es veuen millor 
que des de dins.!

Imagineu que sou 
dins un túnel 
claustrofòbic, pu-
dent i xafogós. 
Aquesta és la sen-
sació que enco-
mana la lectura 

de la quarta novel·la de Jair Domín-
guez. Estructures profundes s’eri-
geix com una de les històries més ro-
dones de les darreres dècades. Pri-
mer, per la dosi ingent de crítica i de-
núncia social que atresora a còpia 
d’aforismes i, segon, per la creació 
d’un llenguatge propi marca de la 
casa. Durant la prèvia del confina-
ment, en aquells dies en els quals vè-
iem imatges de gent vestida de blanc 
fumigant els carrers de Wuhan i no 
ens ho acabàvem de creure, Domín-
guez comença a escriure una no-
vel·la distòpica i futurista del tot ver-
semblant sobre el futur deplorable 

Quin ðll de puta, l’home!
que li espera al planeta que encara té 
el detall d’acollir-nos malgrat tot el 
que li estem fent. Entre el canvi cli-
màtic i el capitalisme (canibalisme), 
hem podrit el món. 

El protagonisme se’l reparteixen 
quatre joves oberts amb vides pre-
càries i contractes que preveuen la 
possibilitat de fer tard per culpa 
d’atacs terroristes. Joves que pen-
sen que la vida és esperar, que van 
estudiar carreres absurdes perquè 
no volien treballar de cambrers i 
“mira on som ara”. El Jordi, la Nina, 
el Yuri i l’Ayoub es dediquen a fumi-
gar alguna cosa que no saben pels 
carrers de Barcelona, una ciutat di-
vidida en sectors econòmics: el 
Parc, Avinguda, Excelsior, Centre i 
Extraradi. En un món que sembla 
molt simple (viure, tenir una feina 
per subsistir, etc.) hi ha un subsol 
molt complex amb estructures pro-

La ciutat és tan gran que hi ha car-
rers repetits. Tot és opac i sorollós, 
excepte al Túnel: una zona plena de 
rates i especuladors que tindrà un 
gran protagonisme en el final apo-
calíptic de la novel·la. Domínguez 
pinta una societat somatitzada, sen-
se criteri, dominada per un sistema 
que ens vol cada cop més idiotes: 
“Mentre tingui droga, un tio sense 
estudis deixa de tenir inquietuds i 
consciència social”. 

Drogues noves, biblioteques tan-
cades, somnis indesxifrables, urba-
nisme hostil, deixalleria espiritual, 
restaurants clandestins, bombes in-
esperades, insolidaritat, suïcidis en 
cadena, paios que dissenyen virus 
letals, pandèmies que accentuen el 
drama, nens que fumen, balenes ex-
tingides i gats i ionquis pels carrers. 
“Això acaba de començar”, un lema 
que esquitxa les pàgines del llibre i 
que fa pensar. Cagats de por, tan-
quem el llibre i mirem per la fines-
tra: l’ésser humà està mal programat 
i la vida no és gens èpica.!
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fundes, fermes i desconegudes que 
no hauríem de bandejar. Els quatre 
joves ensulfaten una ciutat “ins-
tal·lada en un crepuscle ataronjat” 
que no projecta ombres. Ho fan amb 
un misteriós Producte de vuit del 
matí a quatre de la tarda. Contents 
perquè hi ha gent que per molt 
menys treballa als pous, una feina 
terrible en què es cobra poc i et jubi-
les als quaranta anys. Ells treballen 
perquè, quan tenen temps per pen-
sar, tot va malament. 

Conscient que “els discapacitats 
no estan preparats per a aquest 
món cruel”, el Jordi té una manca 
d’empatia progressiva fruit de la se-
va observació de la realitat. Tot i ai-
xí, el contrapunt optimista de 
l’Ayoub (“Es pensen que som ove-
lles però serem lleons”) serveix per 
equilibrar l’antiheroi símbol de to-
ta una generació de cors trencats. 

lidor) que acaba saturant i, en conse-
qüència, indignant el lector a parts 
iguals. No hi ha espai ni per a la re-
laxació ni per a la divagació. Serrano 
va per feina i bombardeja el lector 
des de tots els angles possibles, des 
del 1714 i Pi Margall fins als àudios 
de Villarejo, per dibuixar una demo-
cràcia segrestada per unes clavegue-
res de l’estat que se senten impunes 
i que persegueixen de la mateixa ma-
nera independentistes catalans i re-
publicans espanyols. No en va, el 
preàmbul arrenca amb un inquie-
tant “Estàs en perill” i Serrano ataca 
des de la primera línia: “A Espanya 
l’extrema dreta està intentant un 
cop d’estat escudant-se en la bande-


