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L’OBRA

“Hi ha coses que només passen a la realitat”, escriu 
Quico Sallés. “ Aquesta és la sensació que he viscut 
durant els darrers vuit anys de la meva vida. Vuit anys 
dedicats a explicar la política catalana. Els anys que 
estem vivint perillosament. Són temps apassionats, 
exagerats, exuberants i tensos. Potser estem lliurant la 
darrera guerra romàntica d’Occident o potser ens es-
tem redescobrint com uns aventurers, un pèl ingenus, 
que busquen la quimera de canviar les coses. O, sim-
plement, busquem una manera més pràctica de viure.”

 La barreja és explosiva i es concentra en els cinc 
dies que explica al llibre. Dies de neguit, de joia, 
d’emocions, d’orgull, de dignitat, d’humanitat, de te-
mor, de recança, de protagonisme, de gosadia i fins 
un punt d’irracionalitat. I Quico Sallés, en un relat in-
tens en primera persona —“per primer cop he notat 
les pessigolles de ser part de la noticia”, afirma— re-
viu els fets i les emocions intenses d’unes jornades 
que han canviat el país: “Poques vegades veus al 
mateix moment gent que plora, riu, canta o li tre-
mola la veu per expressar el mateix sentiment, per 
definir la mateixa sensació”. I conclou: “Potser hem 
arribat a la convicció que no només tenim el dret de 
canviar les coses, sinó l’obligació de fer-ho. Acabem 
una etapa amb una convicció enèrgica, certa i forta: 
ja res no tornarà a ser igual”.

L’1-O marcarà la memòria dels 
catalans. Ningú oblidarà on era, 
què va fer, ni què va viure en un dia 
d’orgull i d’indignació. Des del matí 
de divendres 29 de novembre fins 
a l’aturada del país del 3 d’octubre, 
Quico Sallés reviu, en una crònica 
ágil i estremidora, les emocions 
intenses, la determinació i el valor 
de les 2.286.217 persones que  
van votar. 
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L’AUTOR

Quico Sallés (Barcelona, 1972). Soc periodista al 
diari El món i col·laboro al Preguntes freqüents de 
TV3 i a Catalunya Ràdio. He passat per les redac-
cions de la SER, Canal Taronja, Nació Digital, El Sin-
gular, El Nacional i La Vanguardia. 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.
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