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■ Acostament obert,
per bé que prudent,
al bastiment d’una
creença i d’un liderat
que acabaran situant
Jordi Pujol al
capdavant del país
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■ Àngel Duarte

El primer volum de les Me-
mòries de Jordi Pujol no
ens procura gaire nove-
tats. Fins i tot podria dis-

cutir-se si, en sentit estricte, són
unes memòries. A vegades sembla
que ens trobem davant un conjunt
de records, cronològicament orga-
nitzats i amanits amb digressions
valoratives, i, de fet, amb pàgines
que ja havíem pogut llegir en d’al-
tres treballs de l’autor. D’altra
banda, tot i la col·laboració de Ma-
nuel Cuyàs, hi ha errors en dades,
noms i detalls concrets. Sense ànim
exhaustiu: ni Sant Cosme és un barri
de Cornellà ni els fets de Palau coin-
cidiren en el temps amb la naixença
de Comissions Obreres a Catalunya,
sinó que la precediren. Els 25 años
de paz, que es festejaren el 1964, no
poden ser la raó d’una excarceració
que va tenir lloc el 1962. El Venda-
llós de la pàgina 102 és, en realitat,
el conegut economista i demògraf
Josep Antoni Vandellós. El procés
que menà de l’MSC a la constitució
del PSC actual, tot passant pel Rea-
grupament de Josep Pallach i la
Convergència de Joan Reventós, no
queda gens ben explicat. Al Consell
de Forces Polítiques de Catalunya
no hi eren presents els sindicats.
L’entrevista que el juny del 1977 van
mantenir Josep Tarradellas i Joan
Reventós se celebrà a l’aeroport
d’Orly, i no pas a Perpinyà. Les de-
feccions en el si del Pacte Democrà-
tic per Catalunya no alimentaren
només els socialistes: el lleidatà Jo-
aquim Arana ingressà a ERC. El
pacte de progrés que va quallar al
primer Ajuntament democràtic de
Barcelona matisa les afirmacions
sobre la lògica excloent de l’esquer-
ra. Precisament per al gran èxit que
viuria el nacionalisme l’any 1980 fou
clau el control municipal, i provinci-
al, assolit l’any anterior... I podríem
continuar, perquè la memòria juga
males passades. Per això, aquesta
mena d’obres acostumen a passar,
en d’altres contrades, per la mà
d’algun historiador especialista en
l’època abans de sortir al carrer. En
cas contrari, el valor documental del
llibre se’n ressent.

Ara bé, un cop dit això, no és
menys cert que amb la lectura del
volum podrem comprendre millor
Pujol i recordarem una dada força
òbvia, encara que a vegades menys-
tinguda: que l’oposició al franquis-
me va tenir, a Catalunya, uns espais
organitzatius i ideològics que com-
binaven amb intensitat catalanisme
i catolicisme. Pujol admet, i valora,
un seguit d’influències cabdals en la
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conformació del corpus d’idees que
regirà la seva vida. Els dóna noms i
cognoms: Raimon Galí i Josep Benet,
Josep Maria Ainaud de Lasarte, Joan
Triadú i el pare Pere Llumà. Per en-
tendre’ns, de la Societat d’Estudis
Militars i els Quaderns de l’Exili a la
UDC, tot passant pel que quedava de
l’Esquerra moderada, i, sobretot,
aquell catolicisme que estava a l’es-
pera del Vaticà II. Ens els situa,
aquests impactes, associats a una
geografia: Virtèlia i l’abadia de Mont-
serrat –de la qual fa una reivindica-
ció desacomplexada–. I, perquè no
dir-ho, alternativament a uns espais
buits, incapaços d’orientar un jove
inquiet: els de l’oficina parisenca de
la Generalitat a l’exili. De l’exili arri-
barà poca cosa, per no dir res.

La diversitat d’influències es com-
bina amb un parell de dades que, al
meu entendre, converteixen les Me-
mòries, a desgrat de les febleses do-
cumentals, en un llibre important.
Pujol és fill de la Guerra Civil. Se sap
derrotat. Però també sap que la con-
dició de vençut no equival a tenir la
raó. Per començar a tenir-ne s’ha
d’estar disposat a oferir-se a la pà-
tria. Hi ha hagut, en la desfeta, res-
ponsabilitats, o millor seria dir irres-
ponsabilitats, que no s’han de tornar
a reproduir. Pujol és, insisteixo, un
home condicionat per una senti-
mentalitat catòlica i nacionalista de-

cidida a sintonitzar amb les lectures
més modernes del passat i del pre-
sent: prefereix el mestratge de
Jaume Vicens i Vives al de Ferran
Soldevila, tot i que no renuncia a
aquest darrer. Pujol se’ns presenta,
finalment, com un outsider. Deixa en
evidència que la seva no formava
part del rovell de l’ou de la societat
de famílies que havia definit la Cata-
lunya contemporània. Tot i així, i se-
guint el consell de Vicens, s’hi incor-
pora. L’itinerari porta la família de la
borsa a la banca, i, a ell, que havia
estudiat per a metge, del negoci a la
política. Els inconvenients en el punt
de partida esdevenen un valor de
futur: sang nova entra en el sistema
circulatori que dóna vida a les mino-
ries socials selectes i directives.

Camí de reconeixement
I és que aquesta és una realitat inne-
gable, una realitat que impregna les
planes més reeixides de tot aquest
primer volum: aquelles en què Pujol
recorda com aconsegueix una imat-
ge del país, de tot ell, fent un lent
però sistemàtic camí de reconeixe-
ment. Un itinerari que podrà fer des
de Banca Catalana a Convergència.
Un itinerari que, deixant enrere el
Tagamanent, li permetrà de conver-
tir CDC en una força projectada per
tot el territori i assolir, ben aviat, el
cim de la presidència del país.❋

■ Joan Josep Isern

Després de dos llibres de gène-
re històric –El falcó del comte

i Corpus de sang– Assumpció Can-
talozella ha tornat a la càrrega amb
El retorn d’Hug Roger, en què s’en-
dinsa en la poc coneguda biografia
de qui va ser l’últim comte del Pa-
llars, un noble feudal que havia
lluitat contra els remences, però
que també ho havia fet defensant
la Generalitat i que, repudiat per
Joan II, va intentar la creació d’un
Estat independent al bell mig dels
Pirineus.

Atreta per l’indubtable encís del
personatge, de l’època i dels esce-
naris naturals on va viure, Cantalo-
zella ha bastit un projecte estructu-
rat en dues línies narratives que es
van alternant. Per una banda, ha re-
creat la situació al Pallars de finals
del segle XV tot donant veu a Hug
Roger i a un seguit de personatges
–històrics o inventats– que ens per-
meten apropar
amb una certa
convicció a la fi-
gura i l’entorn
del noble palla-
rès. Per l’altra,
s’ha inventat un
personatge ac-
tual –Oleguer
Ribas– que apro-
fitant un any sa-
bàtic es proposa
escriure una
novel·la sobre el
comte.

Sobre la primera d’aquestes líni-
es poca cosa diré més enllà de la-
mentar un cert desmanegament es-
tilístic que potser amb alguna nova
redacció s’hauria pogut evitar. En la
segona, però, és on al meu parer
s’acumulen els despropòsits més
greus, ja que s’hi barregen sense cap
ni centener les angoixes creatives de
l’escriptor davant del full en blanc, la
fascinació per una noieta francesa
rescatada d’una tempesta a la Costa
Brava, el robatori en el Museu d’His-
tòria de Catalunya d’unes cartes del
comte i la patètica persecució per
mar i muntanya d’un amant furiós i
abandonat per Oleguer.

I acabo ja. Crec que a aquestes
altures una editorial prestigiosa
com és Proa no hauria de permetre
que en un llibre seu es parli de l’“Al-
zina” Graells (p. 55), d’estar “al vell
mig” de les valls d’Àneu (p. 229),
d’un tal “John” Brown, autor d’El
codi da Vinci (p. 290) o –impagable
perla per al museu dels horrors–
d’un tipus de cadira dissenyada per
Le Corbusier que es diu “chez lon-
gue” (p. 297).❋
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