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Relat personal de tres anys 
de compromís polític 

La Laura Borràs considera que l’1 d´octu-
bre va néixer políticament i, en aquest relat 
en primera persona, explica com ha estat el 
trajecte que la va portar del món de la litera-
tura i la docència universitària al de la política 
activa. Un recorregut que comença el novem-
bre del 2017 —quan la meitat del Govern va 
ser empresonat i l´altra meitat era a l´exili—, i 
acaba el novembre del 2020 —quan ella va 
guanyar les primàries de Junts per concórrer a 
les eleccions com a candidata a la presidència 
de la Generalitat. Un document personal que 
repassa un període de tres anys plens d´esde-
veniments que l’han marcat per sempre, que 

també ens han marcat per sempre col·lectiva-
ment i que mira cap al futur d’una Catalunya 
independent amb il·lusió i determinació.

Laura Borràs (Barcelona, 1970) ha estat 
diputada al Parlament de Catalunya i al Con-
grés dels Diputats d´Espanya, consellera de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, direc-
tora de la Institució de les Lletres Catalanes i 
professora de Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada a la Universitat de Barcelona. 
Doctora en Filologia Romànica, és autora d´El 
poder transformador de la lectura (Ara Llibres, 
2020) i Més enllà de la raó (Quaderns Crema, 
1999), entre d’altres. Ha col·laborat en diver-
sos mitjans de comunicació com a experta en 
literatura i va guanyar el premi Atlàntida 2010 
per la seva tasca en favor de la promoció de 
la lectura al programa Els matins de TV3. 

Fou un poeta líric i satíric llatí. Fill d’un esclau 
alliberat, va tenir l’oportunitat de seguir estudis 
a Roma, i posteriorment a Atenes, on es va 
traslladar per estudiar filosofia. Una vegada allà, 
va ser acollit per Brutus, l’assassí de Cèsar, 
que li va donar un alt càrrec al seu exèrcit. 
No obstant això, en la Batalla de Filipos (42 
aC) es va evidenciar la seva falta d’aptitud 
per a l’art militar i va decidir tornar a Roma.

Jeroni Zanné (Barcelona, 1873 - Buenos Aires, 
1934) és una de les grans figures del Moder-
nisme. Autor d’una extensa obra en prosa i en 
vers (aquesta darrera, ja publicada a Trípode), 
des del seu exili argentí també va traduir els 
dos primers llibres de les Odes d’Horaci. 

Autor d’una extensa obra 
en prosa i en vers, des del 
seu exili argentí també va 
traduir els dos primers lli-
bres de les Odes d’Horaci

La traducció de les Odes va passar molt desa-
percebuda (fins al punt que el llibre II ha romàs 
inèdit fins ara). Tanmateix, s’inscriu en l’esforç 
d’alguns dels nostres millors poetes per adaptar 
els ritmes clàssics al català, i presenta solu-
cions d’una gran bellesa i perfecció formal. 

«Sento que he de protegir ur-
gentment el que hem fet. En 
defensa pròpia i de tots els 
que creiem en el procés [...]»

«No és un tractat de política, 
ni d’història, ni un monument 
a segons quines creences. 
És un llibre vital, com ho ha 
estat aquest període per 
a moltes persones [...]»

La continuació de M’EXPLICO: De la investidura 
a l’exili (2016-2017) «Sento que he de protegir 
urgentment el que hem fet. En defensa prò-
pia i de tots els que creiem en el procés. Em 
sembla que el relat està ple de clarobscurs. 
No és un tractat de política, ni d’història, ni un 
monument a segons quines creences. És un 
llibre vital, com ho ha estat aquest període per 
a moltes persones. Molta, moltíssima gent, 
hem viscut, i vivim, un projecte vital. I com que 
és una obra vital, té punts molt alts, d’èxit, i 
també punts baixos. Un relat fet a paraula viva, 
a vegades descarnada i punyent, a vegades 
prudent. Com la vida.» Carles Puigdemont 130è 
president de la Generalitat de Catalunya. 
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