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ntoni Segura i Mas (Barcelona, 1952)
és catedràtic d’Història Contemporà-
nia i director del Centre d’Estudis His-

tòrics Internacionals (CEHI) de la Universitat
de Barcelona. Especialitzat en l’anàlisi de con-
flictes del món actual, ha publicat i editat diver-
sos llibres sobre política com ara Senyors i vas-
salls del segle XXI, Catalunya al món: segles XIX i
XX i Euskadi, crònica d’una desesperança, i tam-
bé de política internacional com ara Estados
Unidos, el Islam y el nuevo orden mundial.

El seu nou llibre sobre Catalunya podríem
dir que es manté a ratlla entre la història, l’as-
saig i la crònica periodística. Antoni Segura
presenta el seu relat com a base d’una profun-
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Crònica del llarg camí
pel dret a decidir
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da anàlisi de la situació actual de l’indepen-
dentisme català. Un llibre oportú per repassar
els camins que ha seguit aquesta opció a través
de la història. Una història que l’autor conver-
teix en reflexió per construir el seu assaig sobre
el moment actual en què es troba una realitat
que va de l’Estatut del 2006 a la cadena huma-
na del 2013. Una realitat que té com a fi el dret
a decidir del poble català. Fil per randa, l’autor
fa la crònica de tots els grans esdeveniments
polítics i populars que ha seguit el país des de
les declaracions institucionals fins als canvis
polítics succeïts en les dues darreres eleccions
autonòmiques, passant per les mobilitzacions
promogudes des de la societat civil catalana

(Òmnium, ANC, AMI, etc.) com ara la mani-
festació contra la sentència del Tribunal
Constitucional (2010), la campanya del dret a
decidir amb les consultes (2009-2011), la gran
manifestació de l’Onze de Setembre del 2012 i
la Via Catalana del 2013.

L’assagista desenvolupa magistralment la
seva crònica catalana iniciada amb l’autono-
mia, seguida de la reforma de l’Estatut pel tri-
partit i el fracàs del pacte fiscal fins a arribar
l’acord de la nova legislatura del 2012 amb la
Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir.
Antoni Segura analitza els pros i els contres
apareguts en els mitjans de comunicació i els
estaments polítics d’arreu, i també parla d’al-
tres iniciatives internacionals en la mateixa di-
recció: Escòcia i Quebec. Amb la seva Crònica
del catalanisme. De l’autonomia a la indepen-
dència, narra la trajectòria impulsada i prota-
gonitzada per la societat civil catalana i il·lu-
mina molts aspectes del procés que s’està se-
guint per arribar al dret d’autodeterminació
del poble català. ❋
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Antoni Segura
ha publicat un
assaig sobre el

procés catalanista
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Essencialment polonès
n escriptor urbanita a la recerca
d’inspiració i de documentació es
trasllada a una zona d’estiueig per

passar-hi l’hivern i prendre notes amb què
alimentar la seva ficció. Un cop a lloc, les in-
tencions inicials queden en un aparent se-
gon terme quan se sent atret pel misteri que
atribueix al llenyataire amb qui s’allotja.

Tot i l’aparent serenitat d’aquest planteja-
ment, l’autor es descorda aviat i converteix
El llenyater en un recital autoparòdic lleu-
ment narcisista del que se’n fa difícil enten-
dre la finalitat si no es coneix l’entorn social
–la Polònia actual– que alimenta la seva
narrativa i que justifica presumptament la
crítica disbauxada amb què el presenta.

Amb un to que recorda els films de reivin-

U dicació gai dels anys 80, l’autor
–fet ficció, és el protagonista de
la novel·la–, aviat deixa de ban-
da el que apunta com a fil prin-
cipal i construeix una lloança a
la figura del xandaller a través
del personatge que esdevé la ni-
neta dels seus ulls i el seu objecte
de desig.

La descripció d’aquesta rela-
ció, pintada amb brotxa grossa i
aparentment humorística, ocu-
pa bona part de la novel·la i fa de
vall que uneix els caps de pont
de la trama, la que furga en un
passat relativament recent en
què el règim comunista acollia

aprofitats i bandarres com fan
pràcticament tots els sistemes
polítics del món.

El protagonista, transmutat
en una màscara grotesca de l’au-
tor, dispara a tort i a dret i om-
ple el relat de referències locals
que, més que segurament, són
perfectament enteses pels seus
compatriotes.

La resta de lectors tenen com
a recurs la posada en marxa de
la bona voluntat interpretadora,
que no els estalviarà, com a sen-
sació final, la convicció que
s’han perdut bona part de la fes-
ta de Witkowski. ❋
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