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“Cal actuar amb naturalitat i, de la mateixa manera que, adaptat a cada segment
d’edat, podem (i hem) de parlarlos de la mort, de sexe, d’internet, de justícia
social, d’atur, de violència de gènere o de política, pensem que estan preparats
per rebre, amb la mateixa naturalitat, les nostres opinions personals i la nostra
experiència en un tema delicat, i a la vegada il·lusionador, com és la
independència, i tot allò que aquest concepte pot representar per al nostre país
en el moment en què es converteixi en una realitat.”

Nota dels autors



“Aquest relat pretén explicar què va significar la Diada de l’Onze de Setembre
de 2012 per a molts catalans i catalanes que, des de fa temps, treballem i
somniem amb la llibertat del nostre país. Exposa les experiències i les
vivències personals, però alhora col·lectives, de moltes persones, i ho fa de
manera senzilla, natural i entenedora perquè els nens i nenes  puguin
comprendre què va passar aquell dia, el dia que vam sortir al carrer per canviar
la història. 
De la mateixa manera que els nostres infants han de conèixer els problemes i
les dificultats de la vida quotidiana, també han de conèixer les inquietuds i els
anhels d’independència del nostre poble, perquè ells són el futur, aquest futur
que tots volem millor, més just i més digne. Seran ells qui hauran de contribuir
de manera extraordinària a la construcció del nou estat català.”

Del pròleg de Carme Forcadell
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escriure llibres per a nens i nenes; i desitgen que la independència de
Catalunya sigui una realitat que ens permeti créixer com a societat i com a
país. Aquestes coincidències els han unit i esperonat a publicar el primer llibre
adreçat als infants que tracta sobre la independència.
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Extracte del llibre

“[…]—Marta: però estàs real ment convençuda que serem independents?
—vaig dir, i sobtadament em vaig morir de vergonya d’haver formulat una
pregunta tan directa a una persona desconeguda.
—I per què no ho hauríem de ser? si es tracta d’una decisió democràtica del



nostre poble, que a més no fa cap mal a ningú, qui ens ho hauria de negar? Els
catalans serem allò que vulguem ser, no ho dubtis.
—Així doncs, què esperem per aconseguir-ho?
—Tot té el seu procés, Arnau, i aquest és un pla que mereix el màxim
deteniment i cura per no espifiar-la. s’han de fer moltes coses, i cadascuna al
seu temps —respongué l’avi.
—Una de les vies és convocar un referéndum vinculant o bé una consulta
perquè els ciutadans puguem exercir el nostre dret a decidir, i en conseqüència
els governants iniciïn el camí de l’autodeterminació del poble català —va afegir
la marta—. Però encara hi ha una altra possibilitat, en cas que s’esgotés
aquesta via, i és que el nostre Parlament faci una declaració unilateral
d’independència, tal com ja han fet fins ara tants altres països. […]”
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