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L ’any 2001, Alexandre va publicar
un llibre amb el qual pretenia enco-

manar de coratge els catalans per tal
que ens revoltéssim davant les fal·làcies
creades al voltant de la identitat nacio-
nal del nostre país. Aquest llibre es titula
Despullant Espanya, i Alexandre, amb
un llenguatge planer, entenedor, clar i
directe, i en moltes planes políticament
incorrecte, incideix d’una manera molt
especial en la necessitat d’augmentar
l’autoestima dels catalans per tal de
recuperar la dignitat que ens permeti de
defensar i exigir els nostres drets lingüís-
tics i nacionals enfront de les actituds
intolerants i ofensives del govern espa -
nyol (hi denuncia, per tant, les contínues
agressions a la nostra llengua i la cons-
tant claudicació que fan alguns catalans
en nom d’una suposada bona educació,
l’espoli fiscal a què som sotmesos, l’es-
poli dels arxius de la Guerra Civil, els
bastons a les rodes de les seleccions
esportives catalanes, la retirada del
decret del doblatge de pel·lícules al
català...). El llibre s’estructura en tres
parts, que són els tres eixos en què es
basa la reivindicació d’Alexandre: la
identitat («Els catalans no som espanyols
per la mateixa raó que els espanyols no
són catalans»), l’autoestima («Les llen-
gües moren quan els qui diuen estimar-
les perden el costum de parlar-les») i la
independència («Si una nació no té
sobirania, de què li serveix tenir un
govern nacional?»).

Arran d’aquest llibre, l’actor Joel
Joan, que era un dels entrevistats a Jo
no sóc espanyol (any 1999), va enviar
uns articles a l’Avui que van tenir un
gran ressò pel fet que es tractava d’un

personatge públic molt popular, prou
jove per a no tenir encara una trajectò-
ria del tot consolidada, que prenia par-
tit, es mullava, es despullava i es com-
prometia als ulls de l’opinió pública en
explicar la seva ràbia davant tot allò que
Alexandre havia denunciat. Joan parlava
des d’una postura desacomplexada i
ferma, per la qual sempre haurem d’es-
tar-li agraïts.

Aquest any 2003, Alexandre i Joan
publiquen un llibre junts, Despullats,
que recull un seguit de converses on
reblen el clau a l’entorn de les mateixes
qüestions. Tots dos junts tornen a des-
pullar-se, a comprometre’s, seguint la
línia encetada pel periodista Alexandre.
Tenint sempre com a referent la situació
precària de la llengua catalana, base de
la nostra identitat diferenciada, Alexan-
dre i Joan es desempalleguen de la coti-
lla paralitzant que suposa allò política-
ment correcte. D’aquesta manera,
acusen la «nostra» TV3 pel seu model de
llengua degradat, els ministres catalans
espanyolistes dels diversos governs
espanyols per les seves actuacions anti-
catalanes, el govern convergent per les
seves constants actituds tèbies i la seva
dependència política del govern espa -
nyol; denuncien la trampa del bilin-
güisme, que només pretén monolingüit-
zar-nos en espanyol, el silenciament de
l’independentisme, la presència minsa
del català en els diversos àmbits de la
societat; desmunten el discurs cofoista
segons el qual la llengua catalana es
troba en el seu millor moment històric;
amb valentia i sinceritat reiteren la
denúncia contra la figura sacralitzada
del rei d’Espanya en recordar les seves
famoses paraules on negava la imposició
de l’espanyol; i reivindiquen el dret a
decidir per nosaltres mateixos, com a
poble adult, a poder dir clarament qui
volem ser i cap on volem caminar. Sense
pèls a la llengua, Víctor Alexandre i Joel
Joan es deixen anar i parlen sense por,
amb arguments sòlids i contundents,
per reclamar justícia i reivindicar la digni-
tat del poble català i per explicar els
avantatges que tots dos creuen que
reportaria la independència. Al final del
llibre s’inclou un apèndix amb els articles
esmentats de Joan i tres més d’Alexan-
dre que van ser publicats en diversos
mitjans de premsa escrita, on ja exposa-
ven amb franquesa, sense complexos ni
vergonyes, amb la veu ferma, la seva
postura comuna.

Tots dos llibres aporten arguments
per a fer augmentar l’autoestima dels
catalans, perquè ens atrevim a defensar
les nostres opinions i els nostres drets, i
denuncien sense embuts totes les esfe-
res catalanes i espanyoles, encomanant
coratge per tal de lluitar per millorar la
situació del nostre país i llengua.u
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