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Quantes vegades s’ha proclamat la República Catalana? Quantes persones van votar el 9-N? I l’1-O?
I quantes han participat a les manifestacions de l’11
de setembre? Quant trigaries a fer la Via Catalana
a peu? Quina va ser la ruta de les urnes? Què és
una Moleskine? Saps quina és la composició química del Fairy? Qui és Piolín? Has estat mai a Sant
Esteve de les Roures? D’on surt el llaç groc? Vols
saber tot el que van enganxar i escriure als cotxes
«devastats» de la Guàrdia Civil? A quines viles de
Catalunya hi ha places o carrers 1 d’Octubre? Qui
és Joan Bonanit? Saps quines preguntes ha de formular Marchena obligatòriament als testimonis
abans de l’interrogatori??
Si creies que ja havies llegit tots els llibres sobre el
Procés publicats (fins ara), aquest et permetrà reviure aquests anys, sovint amb un somriure, però
també et farà pensar... i enfadar-te.

L’AUTOR
Pau Clua, nascut a Barcelona el 1970, és guionista, periodista, escriptor i, òbviament, autònom. Ha treballat a la televisió (TV3 i Barcelona
Televisió) en programes culturals, infantils, documentals i sèries de ficció. És autor de llibres
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i novel·les infantils a RBA, Penguin Random
House i Empúries. Ha fet moltes més coses,
però com que aquest llibre no es titula Tot el que
sempre has volgut saber sobre Pau Clua Sarró,
millor deixar-ho aquí.

