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Dos llibres s’acosten al món personal i polític del nou president de la Generalitat

L’univers de Puigdemont
JOSEP GISBERT
Barcelona

A

mb prou feines dos
mesos de president de
la Generalitat i ja s’han
publicat dos llibres so
bre Carles Puigdemont. Un,
L’amic president, és un retrat rà
pid, humà i polític de la figura del
nou inquilí del palau de la plaça
de Sant Jaume de Barcelona.
L’altre, Cata... què?, és una reedi
ció actualitzada del volum del
Carles Puigdemont periodista so
bre la visió que el món té de Cata
lunya. Dues maneres –totes dues
obra d’Edicions La Campana–
d’aproximarse a l’univers d’una
personalitat que fa quatre dies
exercia plàcidament d’alcalde de
Girona i que les circumstàncies,
en cap cas desitjades ni buscades
–quan de jove algú li deia que aca
baria sent president es feia un fart
de riure–, han catapultat a la pri
mera línia de l’escena política.
A L’amic president, el també
periodista Carles Porta repassa
les qualitats del seu amic íntim
des dels anys vuitanta, a qui pre
senta com una persona senzilla i
honesta, en qui es pot confiar, se
riosa però amb sentit de l’humor,
encara que una mica vergonyosa i
gens efusiva, a qui no importa el
què diran ni les modes ni les
crítiques, i tossuda per damunt
de tot. Un home normal i corrent,

Carles Puigdemont

a qui agrada conduir i tocar el pi
ano i la ciutat preferida del qual
és París, poc preocupat per l’as
pecte econòmic i molt amant del
debat intel∙lectual, de coneixe
ment enciclopèdic, mentalitat
oberta i tarannà dialogant i pac
tista, respectuós amb els altres,
capaç d’entendre, escoltar i ac
ceptar la manera de ser de l’altre,
i que ha sabut traslladar aquesta
manera d’actuar al terreny polí
tic, primer com a alcalde de Giro
na i ara com a president de la Ge
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neralitat, amb resultats notables.
L’obra relata que Carles Puig
demont no ha estat mai un popu
lista ni ha buscat la popularitat fà
cil, tot i que amb el temps ha pas
sat de la incomoditat per una
mirada al carrer a encantarli
aturarse i xerrar amb la gent
que el saluda. Aquesta actitud
reflecteix el seu caràcter profun
dament familiar, que és el que
alhora explica l’angoixa que li ha
produït haver d’assumir la presi
dència de Catalunya, perquè no

podrà fer de pare com li agrada ni
dedicar tot el temps que desitja a
les seves filles i a la seva dona,
Marcela Topor, que, segons l’au
tor, és qui ha portat serenitat i or
dre a la seva vida, en la qual tam
bé hi ha anècdotes (no suporta
l’olor de la pela de taronja ni de
mandarina) i fins i tot algun des
mentiment (el serrell no amaga
cap cicatriu del greu accident au
tomobilístic que va patir el 1983,
perquè les úniques que té són les
que se li veuen a l’ull i al llavi).
Puigdemont és un apassionat
de la política; l’obra certifica el
que és públic i notori, que l’actual
president de la Generalitat és un
independentista convençut de
tota la vida, però subratlla que la
seva principal divisa en aquest
terreny és, sobretot, no tenir
pressa, sinó fer les coses bé, per
què creu que l’èxit de l’empresa
passa per ampliar la base social
de l’independentisme. I explica
com, fruit d’aquestes convicci
ons, ha estat sempre interessat, ja
des d’abans de dedicarse profes
sionalment a la política, a expli
car al món què és Catalunya –és el
que feia cada vegada que viatjava
a l’estranger, on s’esforçava per
presentarse com a català– i a
conèixer què pensa el món de
Catalunya. Aquesta última obses
sió, precisament, és la que el 1994
li va permetre publicar el llibre
Cata... què?, que narrava com la

premsa internacional havia trac
tat la causa catalana des de l’in
tent d’insurrecció del 1926 a
Prats de Molló del llavors coronel
Francesc Macià fins als Jocs
Olímpics de Barcelona del 1992 i
que ara un altre periodista, Carles
Ribera, ha actualitzat des del
punt en què el va deixar Carles
Puigdemont fins a les presents vi
cissituds del procés sobiranista.
La reedició de l’obra té un do
ble pròleg: un del nou president
de la Generalitat i un altre del seu

Quan de jove algú
li deia que acabaria
sent president,
el llavors periodista
es feia un fart de riure
antecessor, Artur Mas. En vista
de l’actualitat del seu contingut
està prevista una presentació pú
blica dimarts amb la presència de
tots dos i la del vicepresident del
Govern, Oriol Junqueras. Aquest
llibre significa, en realitat, el pas
“del ‘Cata... què?’ al ‘Catalunya, i
ara què’”, com resumeix Artur
Mas, i que adverteix, com ja pas
sava en la primera edició, que la
resposta a tants interrogants està
exclusivament en mans dels ma
teixos ciutadans de Catalunya.c
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