LLIBRES

La mateixa pedra

PÒRTIC

Pere Martí
PÒRTIC

La tesi inicial aquí és que la
consulta del 9N va represen
tar un acte de desobediència
civil a l’Estat inaudit en la his
tòria europea. Pere Martí ha
fet la crònica de com es va arri
bar a aquella jornada, com es
va desenvolupar i quins efec
tes ha comportat. La investiga
ció revela episodis poc sabuts,
per exemple una trobada se
creta entre Joana Ortega i So
raya Sáenz de Santamaría per
llimar diferències; o l’amenaça
de la delegada del Govern a
Catalunya d’emprendre ac
cions legals contra els direc
tors d’instituts que van empa
rar les votacions.
Let Catalonia vote

Ramon Tremosa
PÒRTIC

L’eurodiputat convergent Ra
mon Tremosa aprofita un co

Patricia Gabancho
ROSA DELS VENTS

Per què els moments brillants
dels catalans acaben molt so
vint malament? Per il∙lustrar
ho, la periodista Patricia Ga
bancho recorre a la història i
analitza set episodis des de
l’any 1000 endavant. S’atura
entre altres en el compromís
de Casp, la Setmana Tràgica o
el moviment contracultural
dels setanta, i observa que la
falta d’unitat ha estat deter
minant en el fracàs d’aquests
projectes.
Som una nació europea

Raül Romeva

ROSA DELS VENTS

L’eurodiputat d’ICV durant 10
anys és un exemple de la tran
sició que molts catalans han
fet des del federalisme a l’in
dependentisme. A Som una
nació europea justifica la seva
conversió i argüeix que encara

100 motius per ser indepen
dentista
Roger Buch
COSSETÀNIA

L’autor –doctor en Ciències
Polítiques– no va amb embuts
i engega una llista de 100 raons
per les quals Catalunya hauria
de ser sobirana. Hi ha motius
racionals, altres d’emocionals,
i altres de viscerals. Heus aquí
alguns: “Per poder lluitar mi
llor contra la pobresa”, “Per
poder pagar les nòmines dels
nostres servidors públics a fi
de mes”, “Per fundar una Re
pública i foragitar els Bor
bons”, “Per poder baixar l’IVA
cultural al 4% “Per anar als
Jocs Olímpics en el nostre pro
pi nom”...
Un estiu a les trinxeres
Enric Vila
PÒRTIC

El periodista Enric Vila ofe
reix en to irreverent i col∙lo
quial pàgines d’un dietari esti
val que reflecteixen la seva
manera de viure el procés so
biranista. Vila per dirho així
desgrana les seves reflexions a
peu de carrer: explica una tro
bada amb Salvador Sostres en
la qual davant un ocell agonit
zant parlen dels salvadors de
Catalunya: o es pregunta si Ar
tur Mas no hauria de llegir
Pastoral americana de Philip
Roth, la història d’un pare irre
protxable a qui la realitat obli
ga a enfangarse. En suma: una
mirada fresca i desinhibida al
desgavell actual.
L’11 de setembre poble a poble
Antoni Muñoz
LA CAMPANA

Artur Mas

Raül Romeva

L’historiador Antoni Muñoz,
infatigable rastrejador d’ar
xius, ha anat enfilant ara poble
a poble (Arbúcies, Ripoll, Sit
ges, La Pobla de Claramunt...)
el relat dels combats abans
que la guerra desemboqués en
el setge de Barcelona de 1714.
Muñoz mostra de passada que
a Catalunya la Guerra de Suc
cessió va assolir cotes d’atroci
tat dignes de Goya.

Jordi Pujol. El hundimiento
Xavier Horcajo
ACTAS EDITORIAL

tava assabentat dels tèrbols
negocis dels seus fills, però “la
seva resposta va ser sempre es
broncar qui l’hi deia”.

El conegut periodista d’Inte
reconomia TV analitza al
mil∙límetre els avatars de l’ex
president de la Generalitat i fa
mília i explica com el clan ha
sabut sortejar amb èxit la justí
cia. Per a Horcajo, ni l’Agència
Tributària, ni la Fiscalia Anti
corrupció, ni les institucions
polítiques no han actuat en
aquest cas amb el sentit de res
ponsabilitat que era d’esperar,
i això explicaria segons la seva
opinió per què els Pujol no es
tan avui entre reixes. Després
de La pasta nostra, Horcajo es
ratifica que l’origen de la fortu
na dels Pujol prové de la seva
influència política “i com l’han
derivat a treure suborns, a
treure comissió”.

La periodista tarragonina Ro
ser ProsRoca ha preguntat a
20 persones que han tractat de
prop Jordi Pujol com creuen
que el tractarà la història.
L’autora ha conversat entre al
tres amb Antoni Dalmau, Sal
vador Cardús, Elisenda Palu
zié, Joaquim Ferrer, Jesús
Conte, Joan Rigol o Carme
Laura Gil. El pròleg va a càrrec
ni més ni menys que del propi
expresident, que assegura que
el vent impetuós i hostil que
corre ara sobre ell no esborra
rà el seu llegat.

Pujol&Puig

La gran vergonya

LA ESFERA DE LOS LIBROS

COLUMNA

Antonio Fernández

El periodista Antonio Fernán
dez investiga aquí els negocis
de les grans famílies naciona
listes catalanes (els Sumarroca
per exemple), i concretament
afirma que els fills de Pujol,
juntament amb Jordi Puig,
germà del conseller Felip Puig,
tenen interessos en 170 em
preses i diners en nombrosos
paradisos fiscals. Segons l’opi
nió del reporter, el fill gran,
Jordi Pujol Ferrusola hauria
estat últimament un cap de go
vern a l’ombra, que va arribar a
menystenir i donar ordres a
Artur Mas. A Pujol&Puig Fer
nández dibuixa una Catalunya
que sembla Sicília, plena d’ar
ribistes.
Jordi Pujol. La gran família
Maiol Roger
ANGLE

El periodista de El País Maiol
Roger descriu aquí el grapat
d’amics i parents que han par
ticipat en la construcció del
personatge Jordi Pujol abans
que aquest confessés els
comptes a Andorra. En l’en
torn Pujol, Roger discerneix
quatre figures clau: Lluís Pren
afeta, que “s’encarregava de la
feina bruta”; Francesc Cabana,
“el cunyat a qui no se li fa cas”;
Javier de la Rosa, “el tauró dels
taurons”; i Josep Antoni Du
ran Lleida. El periodista afir
ma aquí que l’expresident es

Jordi Pujol. Del relat al silenci
Roser ProsRoca
GREGAL

Lluís Bassets

La revelació d’una fortuna
oculta de Pujol a Andorra,
ocorreguda el juliol de l’any
passat, obliga a rellegir la tran
sició espanyola i més encara
els vintitres anys de vir
regnat pujolista. Així ho creu
Lluís Bassets en aquest balanç
on mostra les disfuncions i
defectes de la democràcia es
panyola, i subratlla que ha
estat necessària la complicitat,
el silenci i la inhibició d’em
presaris, polítics i mitjans, per
què s’hagi arribat a un escàn
dol tan vergonyós.
Banca Catalana: caso abierto
Pere Ríos
PENÍNSULA

El 1984 el jutge Carlos Jimé
nez Villarejo i el fiscal José
Maria Mena van destapar el
cas Banca Catalana i van acu
sar els seus consellers (entre
ells Jordi Pujol) d’haver com
prat irregularment valors im
mobiliaris i d’haverse repartit
molts milions en dividends
malgrat que l’entitat ja anava
en caiguda lliure. Pujol es va
defensar com un lleó contra
aquelles acusacions. Pere Ríos
contraataca ara i assegura que
Pujol i gent al seu costat sí que
es van enriquir amb Banca Ca
talana, i que, amb l’excusa de
“fer país”, van començar lla
vors a forjar un patrimoni de
molts zeros.
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Escac a l’Estat

Tian Riba

sobre la família Pujol

Cultura|s La Vanguardia

Segons el periodista Tian Riba,
el viatge cap a un Estat català
lliure està abanderat per dos
polítics que potser no van vo
ler serho. En aquest plu
tarquià doble retrat, s’encara
amb Mas i Junqueras i es pre
gunta en què s’assemblen i en
què es diferencien. I medita
sobre la circumstància que el
futur del país pugui estar mar
cat per l’origen social de tots
dos, per la seva respectiva for
mació i les seves conviccions
personals.

mentat titular del Financial Ti
mes i examina com s’ha vist
des de l’Europarlament el pro
cés sobiranista, al principi des
de la sorpresa i la neutralitat
fins a arribar a una certa sim
patia per part d’alguns països.
Per a Tremosa, emanciparse
de Madrid suposa fer un seriós
pas cap al futur: la marca Espa
nya cada vegada pesa menys
en les institucions europees; i
d’altra banda, cal posarse
d’una vegada fora de l’abast
dels tics inquisitorials de Cas
tella, com aquella portada de
El Mundo imputant a Xavier
Trias una comptes inexistents
a Suïssa.

Mas i Junqueras, dos capitans i
un sol timó

que Europa farà tot el possible
per no donarse per assabentat
del “clam” català, si es manté
el rumb Brussel∙les trobarà els
mecanismes per integrar Ca
talunya. En aquest ideari, de
fensa un país amb república,
sense exèrcit, amb una fiscali
tat progressiva, inversions po
tents en medi ambient, i políti
ques de cohesió social.
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