
història de 
Catalunya

La puta

iaiade la 

Assessorament històric d'OLIVER VERGÉS
Il·lustracions de PERE MEJAN

JOFRE MARTELL
Carta al President de TONI SOLER El

 p
ut

o 
am

o!



Primera edició: març del 2015

Disseny i coberta: Book & Look
Maquetació: Xavier Peralta

Imatge de coberta (llibreta): © Microstock Man/ Shutterstock.com

Edició: David Sánchez Vaqué
Coordinació editorial: Anna Pérez i Mir
Direcció editorial: Iolanda Batallé Prats

© 2015 Jofre Martell i Oliver Vergés, pels textos
© 2015 Pere Mejan, per les il·lustracions

© 2015 Toni Soler, pel pròleg “Carta al President de la Generalitat”
© 2015 La Galera, SAU Editorial, de l’edició en llengua catalana

La Galera, SAU Editorial
Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona

www.lagaleraeditorial.com
info@lagaleraeditorial.com

Imprès a Limpergraf
Mogoda, 29-31. Pol. Ind. Can Salvatella

08210 Barberà del Vallès

Dipòsit legal: B-1.550-2015
Imprès a la UE

ISBN: 978-84-942617-4-9

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública 
o transformació d’aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà 

sotmesa a les sancions establertes per la llei. L’editor faculta el CEDRO 
(Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè 

n’autoritzi la fotocòpia o l’escaneig d’algun fragment a les persones 
que hi estiguin interessades.



Í N D E X
ABANS DE FOTRE'NS AL T EMA  11

Carta al President de la Generalitat (per Toni Soler)  13

Carta al President de la Generalitat en resposta a l'altra 

carta al President de la Generalitat, la del Toni Soler, que 

aquests de la tele es deuen pensar que em mamo el dit  17

Apaga el puto mòbil i escolta'm bé  20

AQUÍ COMENÇA LA HISTÒRIA  21

Ibers, grecs, fenicis, cartaginesos, romans, visigots…. 

Catalunya és un menú de bar  22

La Catalunya musulmana: cada puto dia hummus  

per sopar  26

És un husky? És un avió? No! És Guifré el Pilós!  31

Allò que et posa tant: Catalunya s’independentitza  35

Comtats, feudalitzacions i Barcelona passant a ser  

el puto centre del món  40

Els Ramon Berenguer, els Berenguer Ramon i la mare  

que els va parir a tots plegats  43



Í N D E X
Més Ramons Berenguers, ara el III i el IV. Són com l’all!  47

Ens ajuntem amb els maños, joder  51

Pere El Catòlic —Pere El Gilipolles per als amics—  54

Jaume I, l’Antònio de Catalunya  57

Els fills de Jaume I: Catalunya sembla La Riera,  

però amb més sang i fetge  60

Jaume II el Just (que no justet) i Almogàvers  62

Pere el Cerimoniós: qui està de pega, amb els collons  

ensopega  66

Joan I el Caçador, Martí l’Humà i altres reis una mica “aixins”  69

Alfons el Magnànim: el de les napolitanes  73

Crema Catalana + Crema Catalunya = Guerra Civil  75

Ferran II, el rei Catòlic (ui, sí)  78

Quan nosaltres som uns cutres i els espanyols arrasen  83

Felip IV, Olivares i la revolta dels Segadors. Bon cop de falç  86



Í N D E X
La Guerra dels Segadors  92

1705: Remenem els ous  95

Ara els remenen a nosaltres: perdrem la guerra  99

Els anys de merda que només van servir per cardar  

quatre calers  103

La guerra del Francès + la 1a constitució + Ferran V II,  

ni pa ti ni pa mi  105

La Renaixença: ens fem els esnobs  108

Has de fer veure que el teu país és un estat democràtic? 

Inventa't un © turno democrático  110

L'orgull propi i aquestes coses nostres  112

La setmana tràgica (que bueno, tampoc ho va ser tant)  116

La Mancomunitat. Qui no es conforma és perquè no vol  120

Un altre cabró ens puteja: Primo de Rivera, al poder  123

La fi de la dictadura: Visca la República!  126



Í N D E X
Els fets d'octubre de 1934  129

Anys merdosos (I): Alzamiento Nazional i La Guerra Civil  132

Anys merdosos (II): El franquisme  134

Espanyoles, Franco ha muerto... Pues que el ben donguin pel cul  136

La Transició  139

La Catalunya autonòmica. El peix al cove i la puta i la ramoneta  141

Tornar a tocar els ous  146

Temps de criiiiiiisi  149

#Sí#Sí  151

I demà?  156

ALTRES PERSONATGES IMPORTANTS D'AQUEST COLLONS DE PAÍS  

QUE HAURIES DE CONÈIXER  159

EXAMEN  171

I A PART IR D'AQUÍ, T'ESCRIUS T U LA RESTA DELS APUNTS, VAGO.  

I APUNTA BÉ, JODER. NO ET DESP IST IS, QUE TOT CANV IA MOLT RÀP ID



20

APAGA EL PUTO MÒBIL 

I  ESCOLTA’M BÉ

Mira nen, t’he de demanar un favor. 

Jo ja em cardo vella, i no aguanto 

gaires collonades. Tot allò de les 

receptes que vas parir va estar molt 

bé, però jo no puc estar tot el puto dia 

escrivint-ne. Porta molta feina. 

Ja ho sé que va anar molt bé. Són uns calers que agraeixo, però no vull 

haver de seguir fotent això tot el puto dia. I és per això que vull demanar-

te un favor: 

NECESSITO QUE SIGUIS EL SEGÜENT PRESIDENT  

DE CATALUNYA.  

Sí, ja sé que sembla molt gros ara com ara, però joder, si ho va ser el puto 

Montilla, qualsevol pot. Bueno, i si no pots ser President, almenys alcalde 

o conseller. 

Ara, no pots pretendre ser President sense saber-te la història d’aquest 

puto país. Un país és com una casa, i ja saps que si un no sap què passa 

a casa, tot sembla una casa de putes. Per això t’he preparat aquests 

putos apunts, perquè te’ls fotis al cap. Nen, carda la vista a la puta 

Generalitat, perquè si pretens retirar-nos venent llibres, ho tenim cardat. 



AQUÍ COMENÇA LA HISTÒRIA

(SI  FA NO FOT)
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IBERS, GRECS, F ENICIS,  
CARTAGINESOS, ROMANS, V IS IGOT S… 
CATALUNYA ÉS UN MENÚ DE BAR

La història d’aquest puto país és llarga com un 

dia sense pa. Llarga de collons. Bueno, ojo, tampoc 

em siguis com la taruga aquella de l'Esperanza 

Aguirre que parla de los 3000 años de la nación 

española, perquè és una parida immensa, però 

aviam, llarga ho és un rato. 

Els catalans no surten dels arbres, imagino que això ja ho saps. 

Com t’ho cardes per treure a una gent tan ben parida, i alhora, 

tan refotudament rara? Pues barrejant a Déu i sa mare. És com 

cardar un puto sofregit.
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  Per la base has d’agafar algo que 

et doni consistència: íbers 

Peluts com la mare que els va parir, 

passejaran el cul per la península 

fa uns tres mil anys. Sí, el nom del 

pernil ve d’aquí, i NO, NO CAÇAVEN 

MAMUTS. Garrulo.

  Acte seguit, toca anar rebent a diferents cultures

El millor de cada casa. De tot va passar per aquí, jo què sé: que 

si fenicis; que si quatre grecs; que els cartaginesos… Tu acull-los, 

que ells ja es buscaran la vida, no són pas tontos. Són aquells 

típics de que si m’hi quedo, que si munto un hort, que si el meu 

hort és una merda, però bueno, per comerciar amb quatre 

enciams que hi han sortit ja em val… Una mica com el xino aquell 

on vas a comprar els putos fideus.

  És necessari rebre els romans, que són la polla  

i en saben molt de tot

Tu has estat mai a Roma? Jo tampoc, però a  vegades surt per la 

tele i penses, collons que maco tot. És clar, ara està tot xafat i fet 

una merda, però en el seu dia era molt avançat. Apa que no se 

Ingredients:Una mica d’ibèric
Aromes fenícies

Iogurts grecs
Un toc de cartaginesosCalamars a la romanaVisigots

ab
an

s 
de

 C
ri

st
o 

i 
de

sp
ré

s 
de

 C
ri

st
o, 

jo
de

r,
 n

o 
ca

l 
qu

e 
t'h

o 
dig

ui
 j

o,
 n

o?



24

n’han fet pel·lícules. Bé, el fet és que a Tarragona, per exemple, si 

no fos per ells encara hauríem de trobar-hi la primera construcció 

interessant. I mira en canvi, si en van saber. I comerciar, i totes 

aquestes merdes… ja tenies Astèrix, no? Pues una mica així però 

sense el gordo aquell que aixecava pedres.

  I ara... visigots

 Aquesta colla, els visigots, són perquè m’entenguis com els 

alemanys de l’època. Del centre, d’agafar el mando i amb una 

manera de parlar molt rara. Sempre és bo tenir-ne a prop, 

d’aquestos, que es veu que són els que remenen la pela, però 

al final te n’acabes cansant de menjar frankfurts.
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  I per acabar, un toc final: musulmans

Quan et demanin per ells no t’amoïnis si veus que han escrit 

moro. No és que sigui una cosa despectiva, és que no està tan 

mal vist en els antics musulmans. A mi, que els tinguéssim 

manant em carda molta gràcia, perquè després veus aquell 

gilipolles de PxC, i et vénen ganes de dir-li: “ei, capullo… anem 

a mirar què portes als gens?” 

comprar cebes 
   i tomàquets

i acostuma't als palets, 

que els números dels segles 

i dels reis s'escriuen així

Ja veus, Catalunya era com el Fòrum  

    de les cultures, però sense fer tanta pena

En definitiva, que per aquí va 

passar tot quisqui, però que amb 

aquesta colla encara no érem 

catalans com a tal. 

OJU, AQUÍ 

SEGLE V III
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LA CATALUNYA MUSULMANA: CADA PUTO 
DIA HUMMUS PER SOPAR

A dia d’avui fotre hummus i falafels us fa sentir 

els més esnobs de tots, però hi va haver un dia 

on aquí cada puto 

dia es menjava per 

dinar. 

Aviam, és evident que 

aquí no tenim ciutats 

com Còrdova i aquelles 

per l’estil, que semblen 

tretes del desert, però 

tu, aquí la infuència 

musulmana també va 

ser-hi clara. I has de 

saber que: 

  Sense haver-hi  

passat els musulmans, 

la península seria el que un puto sofregit sense ceba:  

una altra cosa. 

  Que van entrar per l’estret de Gibraltar. Saps on és 

Gibraltar? Saps què és? Sí home, collons, aquella merda de 

Ja que parlem d’això, si vols 
fotre un hummus com déu 
alà mana, compra’t el llibre 
Les putes receptes de la 
iaia. Trobaràs la recepta a 
la pàgina 37. Ho dic perquè 
el títol està en moro i no 
l’entendràs.
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pedrusco que hi ha allà 

baix a Andalusia, joder… 

Gibraltar español i aquelles 

collonades de sempre… 

ara sí? Doncs per allà van 

entrar i en només 10 anys, 

tot ho havien conquerit.

  I que per tant, els 

que hi manaven abans 

passen a ser uns merdes als qui ningú els carda cas. Una mica com 

els socialistes actuals. Però amb algo més de dignitat. 

Pues mira, perquè si et passes de puta i vas pujant amunt, amunt, 

amb la intenció de conquistar més enllà dels Pirineus, et pots 

trobar amb que els putos gavatxos et cardin d’hòsties i et passin 

les ganes de seguir tocant els ous. Moraleja: no vagis a conquistar 

coses a cal veí, si no vols acabar amb els ous escaldats.

Ingredients:
Moros i cristians
Carolingis (gavatxos abans 
de ser gavatxos)

BÉ, I PER QUÈ NO ANEM TOTS AMB SHAIAS   

          I AMB LES HÒST IES AQUELLES SEVES?
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Ja veuràs, mentre vas llegint, que la història catalana podria 

resumir-se en parlar d’espanyols i francesos tocant els collons. 

En aquests segles això només va pels gavatxos. 

  El Pirineu és de puta mare. S’hi carden un bolets del cagar-

s’hi, la llàstima és que al darrere hi ha francesos. I aquests, una 

vegada envalentonats, no hi ha qui els agunati. 

  Oi que saps com en són de xuministes? Doncs no vulguis 

saber com es posen quan han aturat una invasió. Bueno, no es 

conformen pas en guardar lo seu! En quatre dies ja els tens a 

casa. Són molt pesats aquella colla.

  Però clar, és que anar liderats per un paio 

anomenat Carles Martell, et fa que en res 

comencis a expandir-te. 

  Un paio que es digui Martell ja 

t’assegura l’èxit, i per aquí hauries de 

veure-hi l’escletxa, collons. Fote’t en 

política, cony, que amb aquest cognom 

que ton avi Antònio et va donar, segur 

que li cardes la feina al collons del Mas 

en quatre dies. 
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  Tot i així, ojo, que la bona època se l’apunta sempre un 

d’aquells paios que sempre surt als llibres; Karl der Große. 

Com que no et sona, ignor… ai, vale, clar, de fet és més 

habitual dir-li Carlemany.

Carlemany va 

aconseguir en 

quatre dies tenir 

gran part de 

Catalunya als 

seus putos 

peus. No sé 

gaire què més 

explicar-te d’ell, 

a part de que tenia 

barba i un colló de 

terres. Potser que 

son pare es deia Pipí, 

cosa que segur que 

va fer que de petit 

se’n fotessin d’ell més 

d’un cop.
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Bueno, i ara, a compartir pis:  

La Catalunya Nova i la Catalunya Vella.

Com que ets una mica curtet et poso exemples perquè no et 

despistis. Saps que ara hi ha molta gent que comparteix pis, oi? 

Tu no ho havies fet? Ai no sé, igual era ton germà, a vegades 

em foto la pixa un lio. El fet és que ja saps a què em refereixo, 

a aquells pisos en què tot està fet una puta braga, plens de 

calçotets per terra, i fideus xinos a l’armari.

Pues aquesta colla, igual. Perquè no hi hagi follons, el millor 

és no emmerdar-se gaire si heu de viure junts, així que moros 

i carolignis comparteixen territori, però cadascun a la seva 

puta habitació: Una pels de baix, anomenada Catalunya Nova, 

i l’altra pels de dalt, Catalunya Vella.

co
m

 q
ue

 n
o 

tr
uq

ue
u 

m
ai

VAJA, EN RESUM: QUE T ENÍEM 

UNA BARREJA DE CAL COLLONS.

Perruqueria dimarts  

  a les 7




