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Quico Sallés publica Catalunya zona zero,  
una crònica trepidant sobre la Catalunya confinada.  

 
 

Mentre gairebé tothom es veia obligat a quedar-se tancat a casa, Quico Sallés  
ha recorregut aquests mesos el país per explicar, en una crònica original i  
trepidant, plena d'històries humanes que conviden a la reflexió, els efectes  

devastadors de la crisi de la COVID-19 i el futur que tenim al davant. 
 

 

Un virus ha sacsejat el món. A Catalunya, ha deixat 
milers de víctimes, infectats i morts. I l'estat d'alarma 
decretat per combatre'l ha capgirat la vida quotidiana de 
pobles i ciutats. Hem vist els carrers i les places 
desertes, els comerços i les fàbriques tancades. Als 
hospitals, el personal sanitari ha lluitat contra la malaltia 
sense descans i amb mitjans precaris. En altres sectors 
s'ha treballat també sense defallir per atendre les 
necessitats essencials. I quan els recursos oficials no 
arribaven, moltes persones anònimes han col·laborat a 
l'ombra, amb senzillesa, sense soroll. Mentre gairebé 
tothom es veia obligat a quedar-se tancat a casa, Quico 
Sallés ha recorregut aquests mesos el país per explicar, 
en una crònica original i trepidant, plena d'històries 
humanes que conviden a la reflexió, els efectes 
devastadors de la crisi de la COVID-19 i el futur que 
tenim al davant. 
 

 

 
 
Quico Sallés (Barcelona, 1972). Soc periodista al diari El Món i col·laboro a Preguntes freqüents 
(FAQS) de TV3 i a Aquí Cuní de la SER Catalunya. He passat per les redaccions de la SER, Canal 
Taronja, Nació Digital, El Singular, El Nacional i La Vanguardia, i he publicat On eres l'1-O? (Rosa 
dels Vents, 2018). Però abans d'això he fet moltes altres coses. De tota manera, el meu objectiu 
és ser Han Solo i tocar el banjo sota un porxo de Greenbow, Alabama, mentre faig una cerveseta 
amb Rocky Balboa, Walt Kowalski i Jason Bourne. Per cert, sé qui va matar Kennedy, però no ho 
explico en aquest llibre.  
 
 

Quico Sallés està disponible per entrevistes 

 
        Fragment del llibre 
 

[...] La nova situació política ha obert la porta a una situació inèdita en democràcia. 
Per això decideixo enraonar amb alguns juristes. Van una mica més enllà. Consideren 
«inquietant» i «preocupant» el que suposa la nova situació de retallades en drets 
civils i llibertats públiques. A més d’una extraordinària militarització del relat polític i 
social. Un nou escenari que pot deixar màcula en una Constitució que, segons el  
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parer dels experts, no està preparada per afrontar una crisi d’aquestes 
característiques. Així mateix, veuen feble basar tot l’operatiu contra la pandèmia en 
la Llei orgànica 3/1986, del 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut 
pública. Una llei de només quatre articles. 
  
El catedràtic de Dret Constitucional Xavier Arbós destaca que el clima és més tolerant 
del que es podria preveure cap a mesures restrictives de les llibertats i els drets. Per 
a Arbós, l’explicació rau en el fet que l’administració aplica un «argument inapel·lable 
com és la salut pública». 
  
«No és tant si el que està passant ara afecta el disseny constitucional actual, sinó 
què passa amb el futur, amb l’onada previsible de crisi social que s’acosta, no vull ser 
malèfic, però hi pot haver fórmules perilloses —m’explica per telèfon—. Ben mirat, el 
confinament decretat no encaixa ni amb l’estat d’alarma, ni amb el d’excepció ni amb 
el de setge, perquè en tots es parla de limitar i restringir la llibertat de moviment, en 
canvi, no imposen el confinament. L’excepció és bellugar-se, en els altres es 
restringeix el moviment i això no s’adapta a la realitat, s’hauria de trobar una mena 
d’estat d’alarma diferent», proposa el jurista. 
  
Ara bé, Arbós detecta una acció més perillosa en tot plegat: el control extraordinari 
de la població, sobretot pel que fa a la protecció de dades. [...] 

 
 
 

 

 

Catalunya zona zero, Quico Sallés  

 
ISBN 9788418033292 
Pàgines: 192 
PVP: 17,90 € 

Segell: Rosa dels Vents 

Penguin Random House Grupo Editorial 

 

 

mailto:neus@neuschorda.com
https://www.megustaleer.com/libros/catalunya-zona-zero/MES-120413?utm_source=&utm_medium=microweb&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=_&m_i=ql0PPWijjQv1A65pu0L_fppWrZRXZI1XKCz9MW%2B7pG4T8hbB7BUOhuY0C1p18uYhX5e37P47XInsWnicDSqXewtGq9

