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Recomano la lectura del llibre Memòries
(1930-1980) , de Jordi Pujol, editat per
Proa i transcrit en prosa àgil i moderna
pel periodista Manuel Cuyàs després de

moltes hores de converses amb qui fou president
de la Generalitat durant més de 23 anys. No sé si
s’hi han introduït correccions o si s’hi han afegit
nous noms i matisos en les successives edicions
que han estat necessàries donat l’èxit de vendes
del llibre. He llegit la primera edició, simpàtica-
mentdedicadapelpresidentPujol, iemconstaque
s’hacanviat lacontraportada,onelseditorshavien
escrit que es tracta del polític català més impor-
tant dels últims segles. Ara s’hi llegeix que és un
dels polítics més importants. Correcte.

LES MEMÒRIES D’UN HOME D’ACCIÓ com ha estat i se-
gueix essent Jordi Pujol no caben en un volum de
quatre-centes pàgines, tot i que només sigui per
encabir-hi els primers cinquanta anys de la seva
vida.Hihaabsènciesnotòriesdepersonesquehan
jugatunpaperdeprimerordreenlasevallargatra-
jectòria empresarial, cultural i política. Li vaig fer
aquesta observació i em donà una resposta com-
prensible: no vull fer sang, i si no he de parlar bé
d’algú és millor no dir-ne res. És del tot raonable
aquest plantejament; però, en una personalitat
que té un coneixement prou exhaustiu de tothom
que ha tingut una certa projecció en la societat ca-
talana en els cinquanta anys de què parla, estic
segurquelesabsènciesnosónunoblit involuntari.
LideiaeldiadelapresentacióqueFrancescCambó
també va escriure les memòries amb la precaució
de no dir aquelles coses o parlar d’aquelles perso-
nes que no volia. El fet és que la història s’ha encar-
regat d’esbrinar tot el que Cambó no deia. En
aquest sentit, les memòries d’un polític són un es-
borrany necessari, imprescindible, perquè el
temps i les investigacions acadèmiques vagin per-
filant la figura i l’obra de l’autor, situant-lo en el seu
context històric per acabar refent la dimensió del
personatge.

ÉS D’AGRAIR LA PRIMERA ENTREGA de les Memòries de
Pujol. Hi ha qui diu que el més important vindrà
posteriorment, quan parli de la seva llarga presi-
dència de la Generalitat. Potser sí. Però el que des-
prés va fer com a president no es pot deslligar de la
formació humana, familiar, política, religiosa i em-
presarial que ell explica en el seu primer volum.
Diu Pujol que fora de l’àmbit familiar ha de consig-
nar les influències de Joan Triadú, Josep Maria
Ainaud de Lasarte, Josep Benet, Raimon Galí i
Jaume Vicens Vives. Reconeix que és injust amb
molts altres perquè no és una llista completa. Són
personatges d’una gran consistència, però amb
matisos de fons molt diferenciats que anirien con-
formant la polièdrica figura d’un polític que, con-
tra tot pronòstic, guanyà les eleccions de 1980 i,
després de cinc victòries successives, abandona-
riaelPalaudelaGeneralitat l’any2003.Seriasubs-
tituït per Pasqual Maragall, que, per cert, només
surtcitatescadusseramententresocasions.Elseu
pare, Jordi Maragall i Noble, amic dels temps de
Virtèlia, que va fer costat a la família quan Pujol es-
tava pres a Saragossa, surt mencionat de passada.

LES SEQÜÈNCIES EN QUÈ PARLA DEL SEU EMPRESONAMENT
com a conseqüència dels Fets del Palau i la seva de-
cisió d’afrontar una pena llarga en exposar una de-

claració de principis davant del tribunal franquis-
ta que el jutjava mereixen respecte i admiració. No
coneixia una descripció en primera persona dels
maltractaments i torturesalsquals fousotmèsper
la policia del règim. S’ha de dir que durant la seva
presidència, molt poques vegades, ni tan sols en
períodes electorals, feia esment d’haver estat em-
presonat per causa de les seves idees catalanistes i
nacionalistes.

ÉSINTERESSANTELQUEDIU sobre lessevesconviccions
religioses i polítiques i la diferència que estableix
entre la supèrbia, dolenta, i l’orgull, bo i necessari.
No és freqüent en temps de relativisme generalit-
zat que, a començaments del segle XXI, surti una

personalitat tan coneguda i es confessi creient, tot
admetent les seves mancances. Ja no ha de gua-
nyar eleccions, tot i que cal dir que, segons esmen-
ta, la primera victòria de 1980 va ser conseqüèn-
ciad’unarticlequeportavapertítolSantPancràs,
doneu-nos salut i feina. Del seu pas com a empre-
sari de mitjans de comunicació com Destino, El
Correo Catalán i, des de més distància institucio-
nal però secundant-lo, El Observador, impulsat
per Lluís Prenafeta, se n’haurà de parlar amb més
calma i convindrà recollir més dades per saber, per
exemple, per què Josep Pla fou convidat a deixar
d’escriure a Destino. En tot cas, Pujol no passarà
a la història com un gran editor de diaris i revistes.
També les relacions que el jove Pujol i després el
president Pujol mantingué amb el president Tar-
radellas queden molt esvaïdes, i potser no és sufi-
cient resumir-les amb la sentència que “jo era tar-
radellista, amb l’inconvenient que Tarradellas no
era pujolista”.

ENTOTCAS,AQUESTES‘MEMÒRIES’són importants, per-
què mostren el que pensa el personatge de si ma-
teix, la seva valoració i les seves vivències, que aca-
barien fent-lo el polític català més important de la
segona meitat del segle XX. Però només és un es-
borrany de la seva personalitat. Un esborrany
molt valuós, perquè està fet en primera persona.
S’escriuran centenars de llibres sobre Jordi Pujol
en les properes generacions. Uns altres coneixe-
ran el judici que en farà la història.

EL LLIBRE ÉS IMPRESCINDIBLE
PER CONEIXER LA PERSONA

Lluís Foix Periodista

UnesborranydeJ.Pujol

“Mostren el que pensa el
personatge de si mateix, la seva
valoració i les seves vivències,
que acabarien fent-lo el polític
català més important de la
segona meitat del segle XX”

EN SÍNTESI

Missa,
fe

Marçal
Sintes

Contemplo la imatge del papa
Benet XVI, a la capella Sixti-
na, dient missa d’esquena als
fidels.El primer que se
m’acut és que poder assistir
a una missa com aquesta ha
de ser tot un luxe. Rumio,
en segon lloc, sobre les críti-
ques que sovint es llancen
contra la cúpula de l’Esglé-
sia, i que també s’han susci-
tat arran de la celebració de
diumenge passat. Se li sol
retreure la seva manca
d’adaptació al context actu-
al i el distanciament de les
dinàmiques socials. Aques-
tes crítiques tenen a veure
a vegades amb les formes
–com és el cas de la recupe-
ració del ritual preconcili-
ar–, però sobretot s’adre-
cen a qüestions de fons.
Personalment tinc seriosos
dubtes que tinguin raó els
que afirmen, amb una segu-
retat total, que l’Església
s’ha d’ajustar a les oscil·laci-
ons i canvis de sensibilitat
de cada època. No tinc clar
que l’Església hagi de fer
com les empreses o els polí-
tics, que busquen que els
seus productes o les seves
propostes encaixin, sinto-
nitzin, amb el que la gent
demana en aquell moment
precís. Perquè, si del que es
tracta és de fe (“acte de
creure fermament les veri-
tats de la revelació o de la
religió”), no sembla que tin-
gui gaire sentit capgirar el
missatge per fer-lo coinci-
dir amb el canvi de tendèn-
cia o moda corresponent.
Tot canvia si del que parlem
són de les interpretacions
d’aquestes “veritats”. O, ex-
pressat d’una altra manera:
resulta fonamental distin-
gir entre “veritats” i males
interpretacions. Intueixo
que la clau de l’assumpte
rau justament a saber in-
terpretar adequadament,
mesuradament, allò que és
interpretable, sense pecar
per massa ni, esclar, per
massa poc.
m.sintes@hotmail.com
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