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LES CLAUS DE LA VICTÒRIA INDEPENDENTISTA 
 

Francesc-Marc Álvaro és l’autor de Per què hem guanyat, un dietari personal on el periodista reflexiona sobre el 

procés independentista  i revela informacions  fins ara  inèdites, imprescindibles  per entendre per què les 

eleccions del 27 de setembre van ser un èxit per a les forces sobiranistes. 
 

A Per què hem guanyat (Comanegra, 2015) el periodista i escriptor  Francesc-Marc Álvaro ofereix diverses claus que 

expliquen de manera detallada, a vegades sorprenent, per quins motius el sobiranisme ha guanyat les eleccions del 

27 de setembre. Un triomf electoral  no exempt  d’embolics,  incerteses  i dificultats que, en alguns  moments,  va 

semblar improbable. 
 

La part principal del volum, titulada Per dins, és un dietari  que abraça el període que va de les eleccions municipals 

del 24 de maig del 2015 a les eleccions del 27 de setembre del mateix any. Aquestes pàgines són un reflex fidel de 

l’activitat periodística d’Álvaro, notes acumulades en llibretes que no van veure la llum en els seus articles, i que ara 

ens convida a descobrir: converses, la cara amagada dels pactes, observacions i confessions  entre bastidors  que 

donen sentit a les escenes diverses del teatre de la política, que esclareixen les maniobres del front sobiranista, així 

com les jugades dels altres actors. 
 

La segona part del llibre  està integrada  pels articles  periodístics que ha publicat al llarg d’aquests  127 dies a La 

Vanguardia i a Serra d’Or, i que només són una petita  mostra  de totes les informacions recol·lectades, la punta  de 

l’iceberg. La raó d’incloure els articles és la possibilitat de fer una lectura retrospectiva, ara completa gràcies a les 

noves informacions aportades pel dietari, que permeten que el lector es faci una idea més rica, complexa i polièdrica 

del fenomen polític i social que ha marcat un abans i un després en la història del nostre país. 
 

Per què hem guanyat? Per moltes raons, totes explicades en aquestes pàgines. 
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L’AUTOR 
 

Francesc-Marc Álvaro (Vilanova i la Geltrú, 1967) és columnista del diari  La 

Vanguardia i de la revista Serra d'Or. Participa en programes de RAC1 i de TV3. És 

professor de Periodisme a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 

Blanquerna de la Universitat  Ramon Llull. Segueix la política  del país des de fa 

més de vint-i-cinc anys i és autor, entre d'altres, de dos llibres de referència de 

la nostra  història recent:  Els assassins de Franco (2005)  i Ara sí que toca! El 

pujolisme, el procés sobiranista i el cas Pujol (2003 i 2014). És premi Nacional de 

Periodisme. 

 
@fmarcalvaro 

www.francescmarcalvaro.cat 
 
 
 
 

EL LLIBRE EN 6 FRASES 
 

— Una explicació clara i sense embuts dels motius  que han portat les forces sobiranistes a la victòria. 
 

— Un llibre per entendre què va passar al llarg de 127 dies, des de les eleccions municipals del 24 de maig fins als 

comicis al Parlament del 27 de setembre. 

— Per dins, el dietari personal de Francesc-Marc Álvaro escrit a partir del seu bloc real de notes. 
 

— Per fora, la selecció d’articles publicats durant aquest període a La Vanguardia i Serra d’Or. 
 

— El procés independentista des del punt de vista d’un observador privilegiat. 
 

— Informacions essencials –fins ara inèdites– que ajudaran el lector a comprendre aquest moment clau. 
 
 
 

FITXA TÈCNICA 
 

Títol: Per què hem guanyat 
 

Subtítol: 127 dies que van canviar Catalunya. Del 24-M al 27-S 

Autor: Francesc-Marc Álvaro 

Any d’edició: 2015 
 

Format: 14 x 21,5 cm. 
 

Enquadernació: rústica amb solapes 
 

Pàgines: 272 
 

Preu: 16 € 
 

ISBN: 978-84-16605-02-6 
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I DE MOSTRA: LES PRIMERES ENTRADES DEL DIETARI PER DINS 
 
 

Diumenge 24 de maig 
 

Dia de les eleccions. 
 

Ningú  no sap què passarà. Ni aquest  vespre  ni d’aquí  a quatre mesos.  Avui hi ha eleccions  municipals i autonòmiques en 

tretze comunitats de les Espanyes. Ningú  no sap què diran  les urnes.  És el vertigen de la història?  Les enquestes no són gaire 

fiables i tot és més obert que mai. Però hi ha una dada important: a Barcelona i al conjunt de Catalunya ha crescut  la partici- 

pació. Jo he hagut  de fer cua quan he anat al meu col·legi electoral, a Vilanova i la Geltrú,  però no pas a causa de l’increment 

del nombre de votants, sinó perquè la presidenta de la mesa que em tocava és una dona gran amb poca preparació per exercir 

aquesta tasca.  Alguns dels presents al col·legi electoral m’han  explicat  que la bona  senyora  en qüestió  no ha volgut de cap 

manera ser rellevada,  ni tan sols substituïda una  estona. No han  pogut  convèncer-la. El factor  humà  és sempre  un abisme 

insondable. Vet aquí  el que  ja sabem:  la democràcia és imperfecta i aquesta és la seva grandesa i la seva fortalesa. Cal 

recordar-ho quan hem de fer una llarga cua perquè a algú li costa llegir els noms dels electors. 

Al vespre, arriben les notícies: Barcelona tindrà, previsiblement, Ada Colau d’alcaldessa i, en el conjunt de Catalunya, 

hi ha poques  sorpreses. A les Espanyes, el PP perd  llocs clau però resisteix  mentre que ni Podemos ni Ciutadans aconseg- 

ueixen el gran èxit esperat; els socialistes  salven els trastos. Tothom podrà  dir que ha guanyat, excepte Xavier Trias. 

 
 

Dilluns 25 de maig 
 

Colau és la notícia.  A la tertúlia d’Els matins de TV3, anem repassant les dades. Quan sortim, fora ja de càmeres,  Marcel Mauri 
 

—professor  de  Comunicació i excompany a la  junta  nacional d’Òmnium—  està  molt  motivat  pel  triomf  de  la  coalició 

d’esquerres liderada per Colau i per la possibilitat de fer fora García Albiol de Badalona, la seva ciutat.  També està convençut 

que les marques blanques de Podemos són susceptibles de ser «seduïdes» pel sobiranisme. Podemos —li ho recordo— ha dit 

per activa i per passiva que és incompatible amb el que representa CiU i amb Mas, que —al seu torn— són una pota necessària 

del procés.  Aquestes contradiccions no li semblem  gaire importants. Veurem què passa d’aquí a uns dies. 

Dinar amb uns amics. Tres diagnòstics compartits: Trias va fer una campanya dolenta, no se sabia què oferia i no va 

plantar cara de manera intel·ligent a qui l’atacava frontalment; que Barcelona deixi de tenir  un govern sobiranista no és un 

assumpte menor  de cara  al futur  del procés;  i és evident  que  CiU i ERC no es poden  refiar  gens de cara  a les eleccions 

catalanes, tot i que mantenen posicions. Els convergents semblen  molt  despistats a l’hora  d’assumir el que ha passat  a la 

capital  catalana. El suport a Colau  no és tan  gran però  ho sembla  en comparació amb els resultats de Trias  i el republicà 

Bosch. Cal agrair que Trias, ahir al vespre, fes un discurs  de perdedor des de l’elegància. 

Sobrevola  damunt de molts comentaris postelectorals el mite de les eleccions  del 1931, les que van portar la Segona 

República, encara  que l’Espanya  de llavors  i la d’avui no tenen  res a veure.  El triomf  de Colau  a Barcelona i de Manuela 

Carmena a Madrid alimenten aquest  miratge retrospectiu. Però ara no caurà cap règim. Per a Pablo Iglesias això és un regal, 

encara  que l’experiència ens diu que els alcaldes van, gairebé sempre,  a la seva. 
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INFORMACIÓ PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Per a tots aquells que necessitin... 
 

— Concertar una entrevista amb l’autor 
 

— Un exemplar de mostra del llibre 
 

— Més informació, imatges en alta resolució 
 

Tan sols us heu de posar en contacte amb el departament de comunicació  de l’editorial Comanegra. 
 

E-mail comunicacio@comanegra.com 
 

Telèfon 93 268 01 77 
 

 Per a consultes, contacteu amb Neus Chordà, de Chordà Comunicació. 
 

E-mail neus@neuschorda.com 
 
 
 
 

PER QUÈ HEM GUANYAT, A LES XARXES SOCIALS 
 

Si esteu interessats a seguir l’actualitat diària del llibre Per què hem guanyat, ho podeu fer a través del compte de twitter 

que hem creat per a l’ocasió: 
 

Per què hem guanyat @hemguanyat 
 
 

Altres comptes interessants: 

Editorial Comanegra @Comanegra 

Francesc-Marc Álvaro @fmarcalvaro 

 
 
 

QUI SOM? 
 

Comanegra és una editorial independent fundada l’any 2006 a Barcelona, que neix amb la vocació d’aportar propostes 

originals i fresques al lector, centrades en la difusió  cultural i artística,  el lleure i el creixement personal, la gastrono- 

mia, així com en àlbums il·lustrats per a nens i joves. Treballem els llibres amb cura i il·lusió i apostem per la producció 

local, amb la recent creació del segell Llibre Local. 
 
 

Editorial Comanegra 
 

Consell de Cent, 159 
 

(Recinte de l’antiga Fàbrica Lehmann) 
 

08015 Barcelona www.comanegra.com 

www.comanegra.com/blogs/lanaucomanegra/ 

www.facebook.com/editorial.comanegra 
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LES PRESENTACIONS 
 
 
 

BARCELONA 
Dijous 19 de novembre a les 19 h 
La Casa del Llibre 
(Rambla de Catalunya, 37) 
Ponent: 
— Jordi Basté, periodista i director 
d’El Món a RAC1 

 
 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
Dissabte 28 de novembre a les 19.30 h 
Foment Vilanoví (Santa Madrona, 1) 
Ponents: 
— Xavier Capdevila, periodista 
— Agustí Colomines, assagista i professor 
d’història a la UB 

 
 

VIC 
Dijous 10 de desembre a les 19.30 h 
Llibreria Muntanya de Llibres 
(Jacint Verdaguer, 31) 
Ponent: 
— Alfred Verdaguer, president d’Òmnium Osona 

 
 
 

SABADELL 
Dimarts 15 de desembre a les 19.00 h 
La llar del llibre 
(Sant Antoni, 20) 
Ponent: 
— Tian Riba, periodista 

 
 
 

REUS 
Divendres 18 de desembre a les 19.30 h 
Centre de Lectura de Reus 
(Carrer Major, 15) 
Ponent: 
— Heribert Padrol, advocat 

GIRONA 
Dilluns 23 de novembre a les 19.30 h 
Casa de Cultura de Girona (Plaça Hospital, 6) 
Ponents: 
— Carles Puigdemont, alcalde de Girona 
— Joaquim Nadal, escriptor i catedràtic 
d’Història Contemporània 
 
 
MATARÓ 
Dimecres 9 de desembre a les 19.30 h 
Òmnium Cultural 
Mataró Maresme 
(Argentona, 59) 
Ponent: 
— Manuel Cuyàs, periodista 
 
 
 
OLOT 
Dissabte 12 de desembre a les 18.00 h 
Saló de Plens de l’Ajuntament d’Olot 
(Passeig Ramon Guillamet, 10) 
Ponent: 
— Josep M. Corominas, alcalde d’Olot 
 
 
 
GRANOLLERS 
Dimecres 16 de desembre a les 19.00 h 
Museu de Granollers 
(Anselm Clavé, 40) 
Ponent: 
— Francesc Cano, periodista 
 
 
 
MOLLERUSSA 
Dissabte 19 de desembre a les 20.00 h 
Centre Cultural de Mollerussa 
(Ferran Puig, 15) 
Ponent: 
— Marc Solsona, alcalde de Mollerussa 
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