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INTRODUCCIÓ 

 

En aquest treball de fi de grau, que hem titulat “La relació de Jordi Pujol amb                

el periodisme polític català durant el tram final del seu mandat (1997-2003) i la seva               

concepció dels mitjans de comunicació.”, construirem un anàlisi, des de diferents           

perspectives temporals, de com Jordi Pujol i el seu gabinet entenien la relació amb              

els periodistes que es dedicaven a la informació política de la Generalitat i del              

President durant el final de la dilatada etapa dels mandats de Pujol, que hem acotat               

al període comprès entre el 1997 i 2003. 

Volem saber, entendre i explicar quina era la concepció de l’expresident Pujol,            

i per extensió de la del seu Gabinet i la de l’antiga Convergència i Unió, sobre l’ús                 

que s’ha de fer o es pot fer des del poder, en aquest cas polític, sobre els mitjans de                   

comunicació i la classe periodística en general. No només volem saber la teoria del              

tracte amb els mitjans i les especificitats d’aquesta relació, sinó quina va ser la              

realitat, quin ànim despertaven els periodistes a l’expresident, i un llarg etcètera. 

És necessari abordar, també, ja que Jordi Pujol en fou d’alguna manera artífex             

i impulsor, la situació del sistema de mitjans públics catalans, s’entén que TV3 i              

Catalunya Ràdio, en l’època del tram final de l’hegemonia de CiU. Eren o no eren uns                

mitjans polititzats, al servei dels poders de la Generalitat, al poder de Convergència i              

Unió i al servei del mític -ara ja no tant- Jordi Pujol? Ho analitzarem, intentant-nos               

deslliurar de tot prejudici ideològic -remarquem de tot- i en traurem algunes            

conclusions. Però, per què ens plantegem aquestes qüestions? El motiu més bàsic            

sorgeix arran d’una lleugera -o no tan lleugera- sospita que tothom, sigui periodista,             

investigador del sistema mediàtic català o persona totalment aliena a aquest món,            

pot haver tingut alguna vegada: TV3 és i ha sigut una arma política al servei del                

nacionalisme català, de l’hegemonia convergent i ara de l’independentisme? 

El període escollit no és a l’atzar. Hem acotat l’anàlisi als anys d’impàs entre el               

segle XX i el segle XXI, aproximadament entre 1998 i 2003, ja que són els anys en                 

que CiU comença a perdre l’hegomonia electoral. De fet, és als comicis del 1999 quan               
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Pujol perd, per primera vegada des dels inicis de la democràcia i la restauració de               

competències de la Generalitat, la majoria en vots en qualsevol jornada electoral            

autonòmica. Això, però, no va impedir que aquell mateix any governés, ja que CiU va               

obtenir, tot i ser la segona força més votada per darrera del Partit dels Socialistes de                

Catalunya, més escons que el PSC. Concretament en va obtenir 56 front dels 52 del               

PSC amb Maragall com a cap de llista. 

Creiem interessant observar i posar llum en aquesta precisa etapa del mandat            

de Pujol ja que des d’uns anys previs al 1999, Pujol ja començava a intuir que els                 

socialistes s’aproximaven amb força i que traspassarien les fronteres de l’hegemonia           

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Ens hem de plantejar, també, amb què es             

basava aquesta premonició de Pujol per entendre el que a nosaltres ens interessa més              

en aquest estudi. És precisament això: com Jordi Pujol i el seu gabinet de              

comunicació van teixir l’estratègia de comunicació de cara als mitjtans, els “afins” o             

propers i els que no ho eren, davant aquesta “ofensiva socialista” que volia prendre              

l’hegemonia del poder a la ja tradicional i perenne família de Convergència i Unió i al                

propi Jordi Pujol, home de política i actiu en la lluita per la democràcia des de                

mitjans del segle XX. 

Per orientar tots aquests temes i qüestions, abans d’abordar el reportatge per            

construir un relat sobre el que acabem de plantejar, articularem un marc teòric que              

doni llum als conceptes i idees necessàries per entendre el tractament que després li              

donarem a aquest reportatge. Serà un marc teòric sobre què és periodisme, i sobre              

tot què és el periodisme polític, les seves especificitats, el nivell d’exigència            

deontològica que es mereix el seu exercici, etc. És a dir, fer un relat teòric sobre quin                 

hauria de ser el paper del periodisme polític en una societat com la nostra i explicar                

en quin estat es troben les relacions de poder amb el periodisme. La pregunta clau:               

existeix connivència -entesa com una relació de poder secreta, d’alguna forma           

fraudulenta o poc ètica per l’exercici de les funcions que es desenvolupen- entre el              

periodisme polític i la política catalana? 
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Metodologia 

Per poder dur a terme aquest treball de forma satisfactòria hem utilitzat en les              

seves diferents parts diferents fonts d’informació i els mètodes de recerca que han             

sigut necessaris. Per una banda, hem esmentat obres teòriques sobre periodisme,           

periodisme polític i sobre l’estat dels mitjans de comunicació. També bibliografia           

sobre Jordi Pujol i sobre les seves polítiques de mitjans de comunicació            

institucionals, com són els casos de TV3 i Catalunya Ràdio.  

A banda dels recursos escrits emprats, tan en línia com en suport paper, les              

entrevistes personals realitzades han sigut bàsiques per donar llum al nostre relat. La             

selecció dels entrevistats respon, evidentment, a un criteri premeditat per tenir           

informació del nostre objecte d’estudi des de diferents punts de vista i en             

representació de diferents col·lectius professionals, tal com ara veureu: 

En primer lloc hem entrevistat a Jesús Conte, cap de premsa de            

l’expresident de Jordi Pujol del 1998 al 2003. El seu testimoni ens ha servit per               

fer-nos una idea de base sobre com Pujol gestionava la relació amb els mitjans i amb                

els grups de comunicació -propietaris i caps inclosos-. A més, ens ha pogut donar              

molts detalls sobre la concepció de la instrumentalització dels mitjans que tenia Pujol             

en aquella època. 

A partir d’aquí, hem parlat i entrevistat a tres testimonis directes sobre el             

tema. Per una banda, el periodista de TV3 que es va encarregar del seguiment de               

l’activitat del President del 1996 fins al 2003. Just després el van nomenar Cap de la                

secció de Política fins al 2006, coincidint amb la primera legislatura del Tripartit.             

Estem parlant d’en Joan Carles Peris. 

Hem volgut conèixer, també, el testimoni de, l’excap de política de La            

Vanguardia i posteriorment director. La relació entre ell i Pujol va ser molt intensa              

durant tota la seva etapa a la Presidència de la Generalitat. 

Des del món acadèmic i universitari hem cregut necessari recollir el testimoni            

de Josep Àngel Guimerà, professor titular de la UAB, investigador del sistema de             
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mitjans a Catalunya i autor del llibre “Les polítiques de mitjans de comunicació             

durant els Governs de Jordi Pujol”.  

Finalment, i com a peça final del reportatge que hem construït, hem pogut             

incloure una entrevista feta al propi Jordi Pujol i Soley en data de 22 de               

maig de 2017. El redactat de l’entrevista l’hem volgut fer de caire una mica més               

literari que la resta del text, ja que la trobada amb ell permetia utilitzar recursos               

literaris i explicar la situació en més detall. 
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MARC TEÒRIC 

Política i periodisme mantenen una relació simbiòtica, és a dir, es necessiten i,             

pràcticament, l’una sense l’altre no són res. La relació simbiòtica es dóna perquè             

ambdós parts en surten beneficiades d’alguna forma. Per què prosperin les dues            

activitats, tant la política com el periodisme necessiten retroalimentar-se i participar           

del mateix joc. Però no és un joc d’iguals sinó que es basa en una lluita de poders on                   

una de les dues parts s’intenta imposar a l’altra i controlar la partida. La majoria de                

vegades, aquest poder s’exerceix a través de formes poc recomanables          

deontològicament i des d’un biaix d’interessos polítics, econòmics o socials que           

acaben resultant preocupants. 

En aquest apartat analitzarem la relació entre periodisme polític i l’exercici de            

la política com a tal per desgranar si ambdues activitats es desenvolupen segons els              

codis ètics i deontològics respectius o si, en general, s’està actuant de forma negligent              

i esviaixada. Per saber això, en primer lloc farem una aproximació sobre què és en               

l’actualitat el periodisme i el periodisme polític en comparació al que hauria de ser,              

què hauria de significar i com s’hauria d’actuar en l’exercici d’aquesta professió tal             

com marquen els codis de conducta de l’exercici del periodisme. No podem oblidar, i              

durant tot el text en farem esment, que el periodisme i més en concret el periodisme                

que s’encarrega de relatar el joc polític, té una funció bàsica en les societats. És,               

bàsicament, una garant de la democràcia, de la relació entre ciutadania i poder, i de               

la vigilància del bon fer dels actors polítics, socials i econòmics. Bé, o almenys hauria               

de jugar tots aquests papers. 

 

Breu història del periodisme polític  

Abans de començar a teoritzar sobre què és el periodisme polític, les seves             

funcions, limitacions i poders, creiem necessari donar una certa perspectiva històrica           

al tema. En concret, conèixer més coses sobre quin paper ha tingut el periodisme              

polític en la història del periodisme. Per donar llum a una espècie de repàs històric               

del camí que segueix el periodisme polític, utilitzarem la obra de referència del             
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periodista i professor universitari valencià Salvador Enguix “Periodismo político.         

Fundamentos, práctica i perspectivas.” 

La història del periodisme polític no ha estat abordada de forma tant extensa             

com en el cas de la premsa generalista, afirma Enguix, per la manca de bibliografia               

especialitzada de la que disposem en aquest camp. Ell mateix dóna per vàlida             

l’afirmació de Neveu i Kuhn (2002: 3) en que s’afirma que la història del periodisme               

polític encara s’ha de construir. 

Salvador Enguix (2015: 53) situa els principis de la importància d’aquesta           

especialització del periodisme durant l’eclosió de la premsa com a mitjà de            

comunicació de masses. Assegura, també, que el periodisme polític, tal com el            

coneixem avui en dia, existeix des del mateix moment que la premsa de masses              

comença a jugar un paper fonamental en la generació de la opinió pública, tant a               

Espanya com a nivell europeu. Això serà l’eclosió d’aquesta especialització del           

periodisme, però els orígens són uns altres. 

El valencià marca els fonaments del periodisme polític en el moment de            

l’Europa de la Il·lustració, en paral·lel a l’emergència de la opinió pública. Citant a              

Charle (2004: 10), Enguix diu que és cap a l’inici de la Revolució Francesa, l’any 1830                

quan, per primera vegada, es pot parlar d’un cert “poder mediàtic sobre les masses”              

que resultarà políticament decisiu. Paral·lelament, a principis del segle XIX els diaris            

enforteixen el seu paper pedagògic i adoctrinador, però poc a poc aquest context             

inicialment educatiu, diu Enguix, va evolucionant paulatinament de la mà de les            

pròpies societats on es desenvolupa la premsa, de forma que poc a poc la funció               

pedagògica és desplaçada per una funció més clarament política que el catedràtic            

Josep Gifreu sintetitza així: 

“Durant el segle XVIII i primera part del XIX es posen les bases del              

periodisme com a activitat política ja essencial en les societats occidentals           

industrialitzades. La premsa passa a ser el lloc de debat públic. La premsa també              

transforma la política, incidint en la transformació general de les societats on han             

triomfat les llibertats proclamades per la burgesia (Gifreu, 1996:85).” 
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Enguix (2015: 55) també tria a Gifreu per subratllar que la societat industrial             

desenvolupada a caballes entre els segles XVIII i XIX i la transformació econòmica i              

modernització que porta amb ella suposa la consolidació i institucionalització del           

periodisme, fins a convertir-se en un element imprescindible per al funcionament de            

les nostres societats i molt escpecialment del seu sistema polític. Va ser molt             

important que s’institucionalitzés el periodisme ja que això comportaria que el           

periodisa polític i, per extensió, els mitjans es convertissin en actors polítics. 

No serà, segons Enguix (2015: 55), fins a mitjans i finals del segle XIX, però,               

quan ja es pot parlar de premsa de masses. Serà una premsa escrita d’elevats tiratges,               

amb un preu assequible i una considerable professionalització del periodisme. En           

aquest camí de consolidació i creixement de la premsa de masses, les agències de              

notícies van jugar-hi un paper bastant important. A Espanya, en aquell moment les             

agències de notícies existents depenien de la francesa Havas. En referència a aquest             

fenomen, l’autor cita a Gifreu: 

“L’aparició progressiva de les grans agències internacionals de notícies, així          

com de les primeres agències de publicitat, va contrinur a la ingent expansió de la               

premsa als països més industrialitzats. La expansió de la premsa en tots els països              

industrials a principis del segle XX va ser brutal i no va parar en termes absoluts, tot i                  

els greus conflictes bèl·lics i revolucionaris, fins la Segona Guerra Mundial (Gifreu,            

1996:86-87).”  

Després venen els diaris de masses que neixen, en molts casos, segons Enguix             

(2015: 57), amb una clara voluntat de generar debat polític, cosa que es fa més               

evident en els anomenats “diaris de partit”, que són gairebé el 60% dels que              

existeixen a Espanya entre el període que va del 1913 a 1920. L’auge dels diaris               

generalistes va arribar fins a tal punt que durant l’any 1927 es van comptabilitzar a               

Espanya la existència de 327 diaris d’empresa front els 210 de partit. En aquell              

moment, la informació política ja té un pes crucial en la premsa escrita de masses. 

En l’actualitat, però, explica Enguix (2015: 60) que el principal problema del            

periodisme polític és que resulta difícil separar el discurs mediàtic de la pròpia             

informació de caràcter polític. És a dir, que el debat polític (Enguix, 2015) està              
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present de forma significativa en el discurs principal dels mitjans de comunicació            

relatius a la informació d’actualitat. 

Finalment, per acabar aquest repàs històric sobre el paper del periodisme           

polític dintre de la professió periodística, Enguix (2015: 60) cita a l’autor Muñoz             

Alonso i compra la seva tesi sobre aquest tema. Defensa que la importància política              

de la premsa es dóna des dels seus orígens i que per això pot ser considerada com “el                  

nervi del procés polític democràtic”. 

 

Què és el periodisme polític? 

Quan es pensa en què significa o de què s’ocupa el periodisme polític             

segurament tothom ho sap atribuir a una activitat bàsica: el seguiment periodístic de             

la política. Però, és tan simple com això? Què abarca la política?  

Per caracteritzar què és el periodisme polític utilitzarem, entre d’altres, l’obra           

teòrica de referència del delegat de La Vanguardia a València i Doctor en Periodisme              

Polític de la Unversitat de València (UV), en Salvador Enguix. A “Periodismo            

político. Fundamentos, práctica i perspectivas”, Enguix intenta construïr una         

aproximació teòrica del periodisme polític a través de diferents autors de referència            

nacionals i internacionals. Com a punt de partida, proposa com a bona la definició,              

gens escueta, de periodisme polític que confecciona Xavier Giró en el títol “La relació              

premsa-política des del punt de vista dels periodistes. Enquesta als periodistes de            

Política dels mitjans de comunicació de Catalunya”. Després d’haver-ne pensat unes           

quantes i d’haver-ne afegit elements, la definitiva és la següent: 

“Entendrem per periodisme polític el que s’ocupa de l’acció dels governs i dels             

grups opositors, siguin partits o altres tipus d’organitzacions. S’hi inclou la interacció            

de partits entre si i amb grups o moviments socials no estrictament polítics i, en               

congruència, també l’activitat parlamentària i la movilització al carrer.” 

Segons aquesta definició, el periodisme polític no abarca només la política           

institucional i el joc i dinàmiques que se’n deriven i a les que estem acostumats, sinó                

que també s’encarrega de seguir el funcionament i l’evolució dels moviments socials,            
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que actualment són tan variats i dúctils com corrents ideològics se’ns presenten en             

l’agenda social. D’aquesta manera, doncs, el periodisme polític ha de ser capaç            

d’entendre aquesta nova forma de fer política que puja des del carrer, amb una lògica               

d’organització diferent i no tant marcada com l’habitual. Però, sobretot, cal saber-la            

interpretar i explicar. Arran d’això, els periodistes que s’encarreguen de cobrir aquest            

tipus d’informació política tenen la obligació de canviar les seues lògiques           

tradicionals i rutinàries sobre la seva feina, ja que en aquest cas el fer polític               

d’aquestes agrupacions no és el mateix que el dels partits tradicionals que rarament             

s’han mogut mai de l’activitat política institucional.  

Salvador Enguix (2015: 23) remarca la idea que planteja Giró sobre la teoria             

del conflicte per explicar la raó del ser del periodisme polític. Giró explica, aludint al               

doctor en Ciència Política per la Universitat de Massachussets Gadi Wolfsfeld, que el             

periodisme s’explica com “la disputa pública entre dos o més antagonistes sobre la             

influència o el control del poder polític”. S’entén llavors que el conflicte i el seu               

tractament és central en el joc de la política i en la seva projecció mediàtica, i és aquí                  

on intervenen els mitjans de comunicació. Van Dalen, autor que també cita Enguix             

en el seu llibre, assegura que això genera una batalla entre les parts implicades en els                

conflictes per captar la pròpia atenció dels mitjans i que aquest fenomen es             

converteix en una part integral dels conflictes polítics que es desenvolupen en            

entorns institucionals.  

Llavors, quins són els esdeveniments clau que un periodista polític ha de            

seguir? Enguix (2015: 24) dóna per vàlides les obligacions del professional del            

periodisme polític que marca Giró. Serien les següents: les aparicions i           

compareixences públiques, les campanyes, les eleccions, els debats -parlamentaris         

inclosos- i les tasques que duen a terme els governs, però també les crítiques i les                

accions dels grups opositors. 

Lligant-ho amb la primera definició de què és periodisme polític, Enguix           

(2015: 24) remarca la idea que en anterioritat ja planteja, que no només serveix per               

relatar l’activitat política, sinó que, tal com diu Casero-Ripollés, se li han d’afegir tots              

aquells esdeveniments que estiguin relacionats amb la res publica. En aquesta           
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categoria (Enguix, 2016) s’hi inlcouen protestes, manifestacions i altres accions de           

col·lectius socials i civils que prenen una importància remarcable en l’agenda pública            

i política. En són un exemple les movilitzacions d’activisme social del 15-M o Stop              

Deshaucios, que han condicionat de forma significativa el debat polític a Espanya i a              

Catalunya durant els darrers anys. L’han condicionat tant que arran d’aquests           

moviments n’han sorgit noves forces polítiques i confluències que ja tenen una quota             

considerable de poder, com passa en el cas de l’alcaldia de l’Ajuntament de             

Barcelona, que ocupa l’antiga portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca            

Ada Colau.  

Creiem que té lògica, també, que, si ens dediquem a analitzar la feina i              

l’encàrrec social que se li atorga al periodisme polític, ens plantegem seriosament de             

què va la política. David Miró (2016:37) parla de la lluita pel poder a l’hora d’explicar                

la política. El que ara és sotsdirector del diari Ara diu en el seu llibre publicat l’any                 

passat “Periodisme Samurai. Les claus per a ser un bon periodista polític” que en              

realitat tot és política i que tothom fa política d’una manera o altra. Però que sobretot                

la política va del poder, en concret de la lluita pel poder. Hi ha tot un seguit d’actors                  

que pugnen pel poder polític o per influir-lo. Aquesta lluita pel poder, però, Miró la               

vol descriminalitzar -a diferència segurament de la opinió pública general-          

argumentant que és una dinàmica constant en les societats humanes i que per se no               

és una cosa negativa. 

“És legítim i fins i tot és bo que els col·lectius humans s’organitzen per              

defensar els seus interessos i intenten imposar els seus posicionaments si consideren            

que tenen el suport majoritari de la ciutadania. I els periodistes hem d’explicar             

precisament aquestes dinàmiques i vigilar perquè aquesta lluita es faça en igualtat de             

condicions per part de tothom.” 

Aquí és on entra el periodisme i, en especial, l’especialitzat en qüestions            

polítiques. Per explicar les dinàmiques i vigilar que la lluita de poders es desenvolupi              

en igualtat de condicions és necessari conèixer, tal com diu Miró, els mecanismes de              

la democràcia (en el cas que fem periodisme en un entorn democràtic, si no és així                

l’actuació i rutines per aconseguir complir el paper dels periodistes hauran de ser             

unes altres). La idea a la que s’arriba és que sense premsa no hi ha democràcia. Però                 
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la característica central d’aquesta premsa és que ha de ser lliure; sinó difícilment             

s’assolirà el paper clau en la societat al complet. Els periodistes, diu David Miró              

(2016: 41) , “és important que tinguem clar que sense premsa lliure no hi ha               

democràcia. Nosaltres en som la clau de volta. Som, [...] no em cansaré de              

repetir-ho, els seus guardians.” Però això, s’està aconseguint? Ho estem aconseguint,           

els periodistes? 

No entrarem a interpretar si el periodisme que es fa al nostre voltant i si els                

periodistes del nostre entorn funcionen en consonància amb la idea bàsica de            

periodisme lliure. Segurament, la conclusió que en resultaria seria desastrosa. El que            

és cert és que una premsa lliure s’aconsegueix, primerament, a partir d’una actuació             

responsable dels propis professionals del periodisme i d’acord amb les normes           

deontològiques establertes. En David Miró (2016: 15) s’”inventa” un terme que           

aglutina les condicions que hauria de complir un bon periodista polític o simplement             

qualsevol periodista. El concepte que utilitza és el de periodista samurai. Aquesta            

idea, tal com ara veurem, il·lustra bastant la centralitat del nostre tema d’estudi: 

“Aquest llibre intentarà demostrar que hi ha una raça especial d’informadors           

que no han caigut en el parany i que són necessaris perquè això que en diem                

democràcia funcione.” 

Aquesta raça especial d’informadors a la que Miró fa referència és la dels             

periodistes samurais. S’entén que la prioritat d’aquest tipus d’informadors és la           

recerca de la puresa informativa en la seva feina. L’autor accepta que aquest objectiu              

de perfecció potser no l’arribarem a assolir mai. Però, per què sembla tant             

impossible? Per explicar-ho, planteja la idea de que potser s’ha acabat l’era del             

periodisme informatiu/interpretatiu i que hem de tornar al periodisme d’opinió del           

principis del segle XX. Tot i això, Miró (2016: 15) vol demostrar que existeix una raça                

especial d’informadors que no han caigut en el parany i que són necessaris perquè              

això que en diem democràcia funcioni. Aquesta categoria es fa extensible a tots els i               

les professionals del periodisme, però es posa més de relleu en el cas dels periodistes               

polítics. I això, perquè? Doncs perquè, en paraules del sotsdirector de l’Ara: 
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“Nosaltres [els periodistes polítics] som una peça clau de l’engranatge que fa             

possible la democràcia, som els responsables que la ciutadania tinga accés a una             

informació rigorosa i veraç que després li servirà per a determinar, amb el seu vot, el                

destí de la col·lectivitat.” 

Els periodistes polítics, diu, estan al centre de totes les estratègies que tenen             

com a objectiu la lluita pel poder. Vers aquest paper estratègic que se’ls hi dóna als                

periodistes, proposa que l’única manera de protegir-se és adoptar una mena d’”hàbit            

quasi místic” que funcionarà com a escut protector. Aquest hàbit és el que ens              

convertirà en periodistes samurais”. David Miró (2016: 18) planteja potser de forma            

una mica exagerada però gens equivocada per protegir-se al màxim d’aquestes           

estratègies del poder que impliquen els periodistes i els mitjans de comunicació la             

següent idea: 

“Esteu preparats per a apartar-vos de la societat? Per a renunciar a alguns             

dels vostres drets? A deixar de banda, fins i tot, una part important de la vostra                

individualitat, el que us caracteritza com a éssers únics i irrepetibles? Esteu            

preparats, en definitiva, per a ser monjos de veritat?” 

Aquestes preguntes retòriques que planteja Miró en la seua obra poden           

semblar, a priori, una mica exagerades o desgavellades. Però pot ser no ho són tant.               

Per explicar això, al·ludeix a la idea que qui és periodista ho és de forma voluntària, i                 

quan ho decideix ser sap a què s’ha d’atendre per complir amb la seva funció. Si ets                 

periodista polític encara més però, en qualsevol cas, és necessari “apartar-se” de la             

societat, fer un pas al costat amb una distància suficient com per agafar la              

perspectiva necessària per a realitzar una funció clau en la societat: explicar-la. Això             

es lliga amb el debat que sovint es duu a terme entre colegues periodistes sobre si es                 

pot o no simpatitzar amb algun partit polític o organització de caire polític, sobre si               

els periodistes podem fer evident la nostra ideologia, ja que som subjectes i en tenim.               

Miró (2016: 18) soluciona aquests dubtes amb un discurs molt ferm i senzill: 

“O fem coses o les expliquem. O participem en una manifestació o            

n’informem. O militem en un partit o en un moviment social o som             

periodistes. “ 
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Segurament, la nostra funció en la societat ens impedeix implicar-nos en           

qualsevol cosa que desperti algun biaix polític. Però, per què? És que els periodistes              

no som capaços de fer bé, conscientment i de forma objectiva la nostra feina si, per                

exemple, formem part de l’assemblea X en defensa dels drets de la gent del nostre               

barri? Segurament sí que podrem fer bé la nostra feina, sent molt conscients sempre              

de quin és el nostre paper i que no podem informar des de cap biaix personal. 

El que aquí entra en joc és la percepció que tenen de tu com a periodista la                 

resta de mortals, els ciutadans, els participants d’altres orientacions polítiques, etc.           

El concepte clau és el de “credibilitat”. Ens creiem que podem arribar a tenir la               

mateixa credibilitat a l’hora d’informar si formem part d’un moviment polític que si             

no ho fem, o que si simpatitzem en un partit molt concret? La resposta és no. Miró                 

(2016: 19) ho argumenta en profunditat en el seu llibre i assegura que “d’una manera               

o altra s’ha de pagar un preu per a entrar a formar part d’aquesta professió, que no és                  

una professió, és una congregació, una germandat, una selecta confraria”. Aquest           

treball exigeix certa puresa, però no cal arribar a la puresa total, perquè ningú és               

perfecte i els periodistes molt menys, però sí que cal aspirar-hi al màxim. 

Una idea interessant que David Miró (2016: 20) remarca en tota la seva teoria              

dels periodistes samurais és la qüestió de les influències que rebem nosaltres, els             

periodistes, i si aquestes són positives per a l’exercici de la nostra professió.             

Assegura, evidentment, que ens hem d’intentar apartar i deslliurar de les pressions o             

influències que tercers ens vulguin imposar, però diu de forma rotunda que el pitjor              

“enemic” del periodista som nosaltres mateixos. Els professionals de la informació,           

com tothom, hem anat acumulant idees i experiències per poder-nos dotar de criteri             

sobre les coses. Fins aquí és necessari i fantàstic, però quan aquestes idees prèvies o               

apriorismes et condicionen a tu com a periodista a l’hora de desenvolupar la teva              

feina correctament, equilibradament i el més objectivament possible, fas un un flac            

favor a la salut de la professió i a l’exercici del teu treball. Per tant, tal com diu Miró                   

(2016: 20), els periodistes hem de “lluitar per mantenir-nos incòlumes, no           

deixar-nos influir pel pitjor enemic del periodista: nosaltres mateixos.” D’aquesta          

manera, si aconseguim arribar a aquest estadi en que nosaltres mateixos no som un              

problema per a la nostra feina, estarem cada vegada més aprop de complir el nostre               
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propòsit últim: esdevenir una peça clau de l’engranatge que fa possible la            

democràcia, ja que tal com diu el sotsdirector de l’Ara, Miró (2016: 17) serem els               

responsables de que la ciutadania tingui accés a una informació rigorosa i veraç que              

després li servirà per determinar, amb el seu vot, el destí de la col·lectivitat. 

Però tota aquesta teoria no significa que els periodistes haguem de ser éssers             

inerts i sense ànima. Efectivament, no vivim aïllats del món ni dels múltiples             

missatges que circulen permanentment per la societat. Som subjectes com qualsevol           

altra persona i tenim la nostra família, una xarxa d’amistats, la nostra pròpia història              

i, sobretot, la nostra pròpia ideologia. Una ideologia o ideari que conté la nostra              

manera de veure les coses i d’entendre el món i, segurament, una certa ambició de               

canviar-lo. Certament, i tots ho sabem, amb el periodisme i els mitjans de             

comunicació es poden canviar moltes coses o, almenys, si no es canvien directament             

es poden establir les bases perquè la societat prengui consciència i pugui actuar. És,              

efectivament, una de les funcions bàsiques del periodisme. Però, realment com           

podem canviar el món els periodistes? El canviem, tal com reflexiona David Miró             

(2016: 25), a través de la veritat. “Aquesta és la nostra religió, el nostre idealisme               

suprem”. 

De vegades, però, aquesta veritat que els periodistes voldrem projectar com a            

fita màxima en l’exercici de la nostra professió, podrà ser truncada per algun error o               

falta de competència professional. Els errors, en periodisme, es paguen molt cars.            

Ràpidament, la teva credibilitat pot quedar mermada i, si això passa, et serà molt              

complicat seguir fent la teva feina i que et tinguin una certa consideració com a               

professional. Miró (2016: 26) afirma rotundament que “si perdem la cridibilitat ho            

perdem tot, ens quedem sense vida periodística”. Realment, i més en periodisme            

polític, això és cert. 

“No ens ho esperàvem de vosaltres” és una de les frases que molts periodistes              

polítics coincideixen que han hagut de sentir en algun moment de les seves carreres.              

Josep Àngel Guimerà, professor de la Facultat de Comunicació de la Universitat            

Autònoma de Barcelona, assegura que és una consideració recurrent que fan els            

personatges polítics dirigint-se als professionals de la informació quan estan en           
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disconformitat amb alguna informació que algun periodista ha donat o que el seu             

tractament no s’adequa al seu objectiu polític. Això passa, perquè d’alguna forma s’ha             

assumit que la línia editorial d’un mitjà en concret ha de protegir o no donar               

cobertura a certes notícies. Qui fa aquestes consideracions, diu Miró, significa que            

“no entén de què va això del periodisme en un país lliure.” Aquesta realitat es pot                

lligar perfectament amb la idea de la manca de consciència de la població en general               

sobre el paper de la premsa. Què podem exigir, llavors, a un “ciutadà ras” que no ha                 

tingut, té, ni possiblement tindrà mai una relació amb qualsevol expressió de poder?             

Com es pot arribar a entendre el paper del periodisme com a vigilant del poder si                

aquest es ridiculitza, s’embruta i es banalitza cada dos per tres com ja s’ha vist en                

múltiples ocasions en aquest país? 

Venim, com tots sabem i es pot comprovar en les múltiples expressions de la              

democràcia, d’una cultura política de curt recorregut democràtic. Això té          

conseqüències negatives a tots els nivells de la societat, també a nivell polític,             

evidentment, i inclús a l’estat dels mitjans de comunicació i del periodisme. En             

aquesta qüestió també hi entra en joc el tipus de sistema mediàtic al que pertanyem,               

cosa que explica bastant aquesta relació infecta entre periodisme i política. Espanya,            

Catalunya i la resta de països mediterranis pertanyem al model pluralista polaritzat            

de la classificació que van idear Hallin i Mancini (2008: 3). Aquest model presenta              

com a característiques principals la integració dels mitjans de comunicació en la            

política de partits, un paper actiu de l’Estat en el sistema mediàtic, un             

desenvolupament històric relativament dèbil dels mitjans de comunicació comercials         

i, també, un nivell de professionalització menor del periodisme. Hallin i Mancini            

també consideren, i això ens ajudarà a entendre tot el que hem estat explicant fins               

ara, que: 

“En el model pluralista polaritzat existeix un alt grau de vinculació o de              

paralelisme polític . És a dir, mentre a nivell teòric es defensa una concepció liberal               

dels mitjans de comunicació, en la pràctica predomina una concepció instrumental           

dels mateixos, entesos principalment com un mecanisme d’influència política o com           

un mecanisme de promoció comercial.” 
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És a dir, vivim en una societat en que és tan habitual i normal tal relació entre                 

mitjans i política que aquests últims tenen una visió dels primers purament            

instrumental. Els utilitzen, o almenys ho intenten amb més o menys pudor, com a              

mecanisme d’influència política de cara a la societat, com si fos un altaveu de les               

seues consignes polítiques. I això, per què? La raó principal és que tot s’explica per la                

teoria dels sistemes mediàtics de Hallin i Mancini que ja hem citat en anterioritat,              

segons la qual es posa de relleu l’alt lligam entre política i mitjans de comunicació.               

Segurament, els partits polítics, organitzacions de caire polític i altres poders           

relacionats que en són partidaris o almenys recorren a aquestes dinàmiques ho fan             

per una falta de capacitat dels propis aparells propis com per influir en la societat               

d’una forma efectiva. Consideren llavors, que els mitjans de comunicació poden ser            

eines de propaganda política als seus interessos. 
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Dècada dels 90. Com queda l’hegemonia de Pujol? 

Situem-nos entre el setembre de 1998 i el novembre de 2003. L’hegemonia de             

Convergència i Unió al poder, i la de Jordi Pujol com a “etern” president de la                

Generalitat de Catalunya, es comença a veure limitada per la força socialista que cada              

vegada es fa més latent amb la potència i protagonisme de Pasqual Maragall.  

El 31 d’agost del 1998, just un any abans de les eleccions al Parlament de               

Catalunya de l’octubre de 1999, Jordi Pujol anunciava un canvi en la figura del cap de                

premsa de la Presidència. Fins a aquell moment, aquest càrrec tan pròxim al             

President l’havia ocupat en Ramón Pedrós, que l’havia assessorat i representat en            

temes de premsa i comunicació durant gairebé 11 anys. El president Pujol el va              

substituir per en Jesús Conte, periodista que ja havia treballat per a Convergència             

Democràtica de Catalunya com a cap de premsa del partit entre 1983 i 1987. Aquest               

canvi de càrrecs de confiança a l’entorn de la Presidència de la Generalitat es              

produeix en un moment en que l’expresident Jordi Pujol i CiU necessitaven            

reafirmar-se com a partit polític de govern i com a projecte polític líder versus              

l’”amenaça” que representaven els socialistes i el cada vegada més segur de si mateix              

Pasqual Maragall. 

Aquesta necessitat de reafirmació del govern, del projecte polític i del líder,            

Jordi Pujol la va vehicular amb l’anunci següent, recollit per La Vanguardia en data              

de d’1 de setembre de 1998, “Pujol afirma que té un projecte per governar Catalunya               

una altra dècada”. Aquest missatge es llança just un any abans de les eleccions de               

l’octubre de l’any següent i, evidentment, té un objectiu estratègic de missatge al             

darrera. Objectiu que queda molt clar en una part del cos de la notícia d’aquell dia on                 

s’especifica: 

“El líder nacionalista intentava traslladar d’aquesta forma el missatge que CiU té            

un projecte renovat per a Catalunya més enllà de les dinàmiques electorals i va              

mostrar de forma implícita la seva confiança en que tot i haver-se d’enfrontar amb              

el socialista Pasqual Maragall, no vol ni plantejar-se possibles derrotes.” La           

Vanguardia, dimarts 1 de setembre de 1998. 

20 



 

La pressió dels comicis que s’aproximaven l’any següent era evident i           

preocupant però, de totes totes, es resignaven a perdre la quota de poder que els               

brindava en safata -al propi Pujol i a Convergència- la presidència de la Generalitat.              

Però era innegable que CiU perdia força i que el PSC amb Maragall en guanyava,               

arrastrat per l’èxit i per la visibilitat que li havia donat la celebració dels Jocs               

Olímpics del 1992 exercint ell d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. Una alcaldia            

de la capital catalana que era territori dels socialistes des de les primeres eleccions              

municipals democràtiques de l’any 1979 i amb la llarga alcaldia de quinze anys de              

Pasqual Maragall, compresa entre el 1982 i el 1997. La força que els socialistes              

catalans tenien a Barcelona i a la seva àrea metropolitana era innegable i, de fet, amb                

la capacitat d’influència i poder que suposava la Corporació Metropolitana de           

Barcelona -estructura supramunicipal que gestionava els 26 municipis de l’àrea          

d’influència de la capital- havien aconseguit crear una institució pública que fos prou             

potent com per fer contrapès al poder innegable que CiU exercia amb la Presidència              

de la Generalitat. La penetració electoral que tenia Convergència a la ciutat de             

Barcelona i als municipis del voltant com Cornellà de Llobregat o l’Hospitalet era             

molt limitada per raons demogràfiques clares, que no consonaven amb el           

nacionalisme català que el partit fundat per Jordi Pujol representava. 

Jesús Conte, ex cap de premsa de Pujol, ens explica en una entrevista la              

concepció que l’expresident tenia sobre Pasqual Maragall durant la dècada dels           

noranta, just quan els pilars convergents trontollaven. Assegura que “Pujol no el            

menystenia, però que no el considerava un home de vocació catalana ja que no              

tenia una visió de mapa català. Era un home molt de Barcelona i de l’Àrea               

Metropolitana, que era on tenia el poder. No coneixia el territori.” D’alguna forma,             

en Pujol considerava, des d’una posició una mica supremacista, que Maragall no            

podria créixer més enllà de Barcelona i els seus municipis adjacents, donant per fet,              

s’entén, que ell coneixia tot el territori del Principat i la seva gent. Aquesta percepció,               

però, seria desacreditada a posteriori quan Maragall es presenta a les eleccions al             

Parlament de Catalunya i CiU va perdent paulatinament quota de poder. 

El poder que exercia la Corporació Metropolitana de Barcelona, presidida          

durant aquells anys pel propi Pasqual Maragall, molestava molt a Pujol. Segons Jesús             
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Conte, les rivalitats entre la Generalitat i la Corporació i, per extensió, entre Jordi              

Pujol i Pasqual Maragall eren tan evidents que en Pujol se’n va cansar i va instigar un                 

gir en les funcions de l’entitat. La Corporació passaria de tenir ànima política pròpia              

a quedar relegada a ser una institució purament de gestió administrativa. El detonant             

que fa actuar a Pujol és “el moment en que la confluència metropolitana s’inventa              

una bandera i un himne. És quan Pujol diu prou”, explica Conte.  

Un altre fet que va començar a posar nerviós a Jordi Pujol va ser que després                

de les eleccions autonòmiques del 1995, la presidència del Parlament de Catalunya la             

va ocupar un socialista. Segons en José Antich, ex director de La Vanguardia, en              

aquell moment es va constituir un bloc d’unitat per nomenar al socialista Joan             

Raventós president del Parlament. Antich ens explica, en una entrevista que ens ha             

concedit, com això es va gestar i quines conseqüències tindria: 

“En les eleccions del 1995 és la primera vegada que Convergència i Unió perd la               

presidència del Parlament. Això és fruit de que en aquelles eleccions CiU            

aconsegueix la majoria absoluta però, a més a més, el PP amb Aleix Vidal-Quadras              

al capdavant fa un moviment no tant de suport als socialistes sinó d’aïllament cap a               

CDC. Era la primera senyal d’alarma de que a Catalunya es podia configurar una              

alternativa a Pujol.” 

Tornant al mes de setembre de 1998 quan Pujol anuncia la continuïtat del             

projecte convergent per a almenys 10 anys més de mandats, el dia 4 de setembre (poc                

després del canvi de cap de premsa de Presidència) transcendeix en una notícia de La               

Vanguardia que “Pujol entra en campanya amb una ofensiva per divulgar la seva             

obra de govern”. Però, com es va posar en pràctica aquesta ofensiva? Es tractava              

d’una estratègia planificada des de Presidència que consistia en intentar “fer arribar            

a tants catalans com fossin possibles tot el que està fent el Govern”, ja que, segons                

explicava La Vanguardia aquell dia, fonts de Presidència creien que l’obra de govern             

de Pujol no s’acabava de vendre amb suficient claredat. Per aconseguir-ho només en             

un any que quedava per a les següents eleccions autonòmiques, replantejarien les            

aparicions del President i del seu equip de govern de cara a la premsa. Per una                

banda, volien intensificar la presència i el protagonsime públic de Jordi Pujol davant             

dels mitjans de comunicació “per a divulgar la seva obra de govern i per explicar els                
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seus projectes de futur”, i d’altra banda es van preveure una sèrie de conferències              

monotemàtiques en les que el president aniria acompanyat pel conseller o consellers            

del govern de les àrees competents. Però això no seria tot. Aquestes aparicions de              

Pujol s’haurien d’afegir a les ja habituals visites, conferències, inauguracions i viatges            

que tantes vegades protagonitzava. En aquesta estratègia es posava de manifest la            

hiperactivitat de Pujol a l’hora de fer política, que bàsicament anava dirigida a la              

posada en escena contínua de l’activitat del President. Es feia veure per tot arreu i               

contínuament. La hiperactivitat del president era tal que Joan Carles Peris -actual            

corresponsal de TV3 a París però des del 1996 fins al 2003 encarregat del seguiment               

mediàtic de la Presidència- ens ha explicat que TV3 dedicava un equip format per un               

periodista i un càmera exclusivament a seguir la seva activitat política diària. Tot             

això, anava dedicat a projectar una imatge de Govern actiu de cara a la ciutadania i                

per a intentar contrarrestar les crítiques de la oposició. 

Però paral·lelament a això, el que havia sigut alcalde de Barcelona durant            

quinze anys, Pasqual Maragall, estava gestant una tornada a la política després d’un             

parells d’anys de parèntesi a Roma que es va prendre com un període de reflexió. En                

un moment determinat, cap al 1996 explica Jesús Conte, Maragall aposta per tornar             

a Catalunya i presentar-se a president de Generalitat als comicis autonòmics del            

1999. De forma contrària, explica el que va ser cap de premsa de Pujol i Soley, “el                 

President pujol decideix que les eleccions del ‘99 serien les del seu últim mandat. Ens               

ho diu als col·laboradors més pròxims argumentant que amb aquestes ja serien sis             

eleccions a les que hauria concorregut. Ens va dir que havia d’estar infinitament             

agraït a la societat catalana.” D’aquesta forma, mentre Pasqual Maragall agafava           

força per arrabassar-li la presidència a CiU, Pujol planejava amb plena consciència la             

seva retirada de la primera línia de la política a curt-mig plaç, que també incloïa el                

nomenament d’un futur successor. 

Aquelles eleccions del 1999 van fer saltar totes les alarmes, llavors sí, amb             

dades a la mà. El Partit dels Socialistes de Catalunya va aconseguir sumar un 37,85%               

del vot total, mentre que CiU només en va recaptar un 37,70%. Però aquesta              

superioritat percentual no es va veure reflectida en el repartiment d’escons de            

l’hemicicle del Parlament. Gràcies a la Llei Electoral vigent que es basa en la regla               
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d’Hondt, Jordi Pujol va poder repetir com a president de la Generalitat.            

Convergència i Unió va aconseguir 56 escons front els 52 del PSC de Maragall. Però,               

tot i aquesta victòria numèrica de Pujol, el que va fer més por als convergents va ser                 

com s’estaven reequilibrant les forces. Passava a ser evident que el socialisme català             

encarnat per Maragall i el PSC venia amb molta força. Van augmentar en 18 diputats               

la mida del seu grup parlamentari resprecte les eleccions anteriors mentre que el de              

CiU disminuïa en 4 diputats. 
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De Jordi Pujol a Artur Mas, cara nova però de continuïtat pujolista 

Com ja havia planejat Jordi Pujol, aquella legislatura seria la última d’ell com             

a President de la Generalitat. Qui sap si la decisió de no presentar-se a les següents                

eleccions la va prendre per intuïció política o perquè realment creia que ja             

començava a caducar com a líder polític. En tot cas, Pujol no estava disposat a que el                 

seu partit es retirés del poder al capdavant del govern de la Generalitat -o més ben dit                 

que l’obliguessin a sortir-ne-. No trigaria gens en redissenyar la seva estratègia per             

garantir la continuïtat del projecte pujolista. Els nervis eren evidents i els moviments             

van anar en consonància a aquesta consciència de davallada política. 

L’estratègia havia de passar per una renovació del lideratge de CiU. En fer-se             

córrer la informació de que Jordi Pujol buscava successor, segons en Jesús Conte, es              

va obrir una lluita interna dins del partit entre Duran i Lleida, Artur Mas, Xavier               

Trias, Joaquim Triadú, i altres. Però, en molt poc temps queda molt clar que el               

destinatari del càrrec serà Artur Mas. Es va evidenciar en el moment que Pujol el               

nomena conseller en cap del Govern al gener del 2001. Aquest moviment polític i la               

creació d’aquesta nova figura dins de l’executiu va servir per realçar-lo i mostrar a              

tothom en qui s’estava concentrant poc a poc el poder. Tots aquests moviments,             

formaven part, segons l’excap de premsa de Jordi Pujol, d’”una estratègia de            

renovació del fons d’armari”, de les principals cares públiques del partit i del govern. 

Poc a poc, Artur Mas comença a assumir algunes tasques de representació del             

Govern que tradicionalment havia centralitzat Jordi Pujol, com per exemple, recorda           

en Jesús Conte, els actes que entre la classe política s’anomenaven “visites pastorals”.             

Eren els esdeveniments del tipus d’inauguracions d’edificis i serveis o altres per l’estil             

als que assistia el President, que servien per fer “gira” per tot el territori del               

Principat. Les aparicions d’aquest tipus eren cada vegada més seguides i van servir             

per visualitzar encara més la figura d’Artur Mas als mitjans de comunicació. En el              

moment que al 2002 és nomenat candidat a la presidència per Convergència i Unió              

de cara a les autonòmiques del 2003 ja queda molt clar quina és l’aposta de futur de                 

Jordi Pujol.  

25 



 

Les primeres eleccions sense Pujol com a candidat per CiU, les del 2003, i              

amb Artur Mas al capdavant del timó convergent, no van sortir tan bé com              

s’esperaven. El PSC va guanyar percentualment els comicis, però, una altra vegada,            

tal com va passar en les eleccions de 1999, CiU va obtenir més escons i per tant més                  

força parlamentària, concretament 46 diputats front els 42 que en va treure el PSC.              

La diferència percentual entre les dos federacions de partits va ser, però,            

insignificant. La diferència d’escons obtinguts per cada partit es deu, un altre cop, a              

la llei electoral vigent. 

 

En aquesta ocasió, l’arc parlamentari va patir una redistribució de forces           

polítiques bastant important. Per una banda, Esquerra Republicana de Catalunya          

gairebé va doblar la representació que havia aconseguit tres anys abans a les             

eleccions anteriors, concretament de 12 a 23 diputats. Iniciativa per Catalunya Verds            

- Esquerra Alternativa la va triplicar passant de 3 escons a 9. El PSC de Maragall va                 

baixar, però, dels 52 als 42 escons i CiU de 56 a 46 diputats. Per tant, l’hemicicle del                  

Parlament de Catalunya quedava per aquells moments bastant més fragmentat que           

en ocasions anteriors i es començaven a invertir o a redistribuir les forces que durant               

els últims anys s’havien mantingut aferrades amb més quota de poder. 
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Jesús Conte ens explica com es va gestar el nou govern sortit d’aquelles             

eleccions i com van reaccionar CiU i Artur Mas als resultats: 

“Va quedar clar que el millor candidat per enfrontar-se a Maragall seria            

l’Artur Mas. Però, en cap moment vaig sentir durant la nit electoral a Mas ni a                

ningú de Convergència dubtant que governarien la Generalitat. Per què? Es           

confiava que ERC donaria suport al govern de CiU en unes negociacions, però els              

republicans, front la diatriba de donar suport als socialistes o als convergents, van             

triar la primera opció. Crèiem que Esquerra primaria la qüestió nacionalista, però            

no va ser així.” 

“[...] Un cert retret que es va fer en aquell moment a Artur Mas va ser la                 

sensació que tenien alguns de que Mas havia trigat massa en reaccionar. [Diu             

irònicament], ‘me’n vaig a descansar uns dies i d’aquí una setmana ja en parlarem.’              

Al dia següent de les eleccions, per a la sorpresa de tothom, ja estaven reunits               

Ernest Benach [ERC], Miquel Iceta [PSC] i Joan Saura [ICV-EU]. Quan Mas els va              

trucar per veure’ls ja estava el pacte [del govern Tripartit] tancat” 

D’aquestes reunions entre representants d’Esquerra Republicana, PSC i        

Iniciativa en surt l’anomenat pacte del Tinell, un acord que permetria la formació             

d’un govern format per tres partits, el famós Tripartit, on el principal pes de              

l’executiu se l’enduia el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb en Pasqual Maragall             

al capdavant, que seria investit president de la Generalitat el 16 de desembre de              

2003. El conglomerat de partits format per republicans, socialistes, i ecologistes va            

assolir la majoria absoluta del Parlament amb 74 escons, i es van repartir les              

conselleries del govern segons les quotes de poder marcades dins de la coalició. 

Artur Mas, segons el testimoni de Jesús Conte, quan es presenta a les             

eleccions acaba pagant “no la falta de discurs de CiU però sí un cert cansament que                

hi havia a la societat”. Un dels problemes que se li presenten és que hi ha molta gent                  

que considera el seu nomenament com una designació divina i inapel·lable que fa             

Jordi Pujol. A més, se li afegeix que té uns orígens benestants i que hi ha gent que el                   

veu com un noi “mimat”, “pijo” i massa de casa bona. Però sobretot, diu Conte, que                

hi ha sectors de la ciutadania i també de la classe política que el veu amb falta de                  
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maduresa pel fet d’encarar una candidatura a la presidència de la Generalitat amb             

només 50 anys. Explica també que en aquelles eleccions hi va haver votants de tota la                

vida de Pujol que van confiar el seu vot a Esquerra Republicana, perquè no es               

refiaven d’en Mas, i que alguns altres els van votar perquè es pensaven que després la                

formació republicana pactaria amb CiU seguint la línia nacionalista. Potser aquests           

són alguns dels motius del creixement del partit dels republicans a les eleccions del              

2003. 

 

David Madí, l’home X de Convergència que enlaira Artur Mas 

És evident, públic i en aquell moment “normal” que qui va decidir que Artur              

Mas seria el successor fos el propi Jordi Pujol. La coalició entre Convergència             

Democràtica i Unió Democràtica sempre ha sigut molt jeràrquica i de presa de             

decisions en sentit vertical, de dalt cap a baix i, a més, en aquella època Jordi Pujol                 

n’era el líder inqüestionable. Bé, de fet, ho havia sigut des dels inicis de la història de                 

Convergència Democràtica. En Jesús Conte, li atorga el títol de “cabdill” del partit,             

literalment amb paraules seves, però sense càrrega negativa, diu, sinó que només per             

il·lustrar el poder que va exercir Pujol cap a les bases i les estructures del partit                

durant molts anys. 

Però, fins quan va durar realment l’exercici d’aquest poder que es dipositava            

totalment en la seva figura? A efectes públics Jordi Pujol, després de deixar la              

presidència de la Generalitat l’any 2003 continua sent president de CiU i de CDC fins               

al 2012. En aquell moment, Artur Mas, que començava una etapa de dos legislatures              

com a Cap de l’oposició (coincidents amb els dos governs tripartit), jugava el paper              

de secretari general del partit. La influència del poder de Pujol sobre la política              

catalana i sobre l’activitat de CiU l’entendrem, segurament, a partir de l’anàlisi de la              

relació entre Pujol i Mas. Molts ens hem preguntat sempre com ha sigut aquesta              

relació, des de l’òptica personal però també política, entre els que ara ja són ambdós               

ex presidents de la Generalitat. En Jesús Conte, amb qui hem parlat, va viure l’època               

d’impàs entre la presidència de Pujol i l’arribada de Mas per representar el partit.              

Ens explica que Mas sempre ha tingut molt respecte per Jordi Pujol i que realment               
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ha sigut el seu referent en molt aspectes, també en el terreny polític. És una relació                

pràcticament de pare i fill, i en aquest cas, a més a més, de pare polític i de successor.                   

Era tal la influència que el fundador de Convergència Democràtica invocava sobre            

Mas, que es va deixar guiar i assessorar durant molts anys en la seva carrera com a                 

representant polític. 

Molts coincideixen, també en Conte, en que Pujol no només va estar durant             

molt de temps influint políticament a Artur Mas, sinó que directament li donava             

instruccions durant les dos legislatures que va estar com a Cap de l’Oposició al              

Parlament, i durant els primers anys de la seva primera presidència que comença al              

2010, també. Aquestes instruccions, en Pujol gairebé sempre les traslladava per           

escrit amb una nota, explica Jesús Conte.  

“Tot això, però, no significa que Mas li fes cas, però em consta que hi havia                

molts intents, crec que amb bona intenció d’ajudar-lo, però en el fons també amb la               

intenció de fer un tàndem [s’entén entre la figura pública d’Artur Mas i Jordi Pujol al                

darrera]”. 

Què hi pinta, però, la figura d’en David Madí en tot aquest entramat estratègic              

entre l’antiga (representada per Pujol) i la “nova” Convergència (representada per           

Mas)? Segons l’entrevista que hem realitzat a Josep Àngel Guimerà, professor de la             

Facultat de Comunicació de la UAB i autor del llibre/estudi “Les polítiques de             

mitjans de comunicació durant els governs de Jordi Pujol”, Madí té un paper central              

en la gestió de l’estratègia en comunicació Pujol-Mas en aquells anys entre el final del               

segle XX i el segle XXI. Citem textualment el seu testimoni: 

“La figura clau és David Madí. És un personatge que sempre surt quan             

parles amb diversa gent sobre el tema. És important perquè orgànicament dins del             

partit [CDC] va ser secretari de comunicació. És a dir, era el responsable de les               

polítiques de comunicació del govern de Pujol, mentre era al mateix temps el             

responsable de llançar la figura política d’Artur Mas. Fins a quin punt en             

coordinació amb Pujol o no? Això ja és més difícil de saber, però almenys amb la                

seva connivència.” 
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“Madí era un home de confiança d’Artur Mas, però a ell el nomena Pujol. Per               

tant, Pujol no es desentén d’aquest llançament de Mas. Com que el President             

nomena el seu successor al 2012, tot es desencadena en un any i poc més per la                 

proximitat temporal de les eleccions. En aquest temps han de construir el candidat i              

aquí és on apareix la figura de David Madí.” 

Aquesta és, de forma sintètica, la història del paper que jugava David Madí en              

la construcció mediàtica del candidat que finalment seria el 129è president de la             

Generalitat de Catalunya del 2010 al 2016. Però, quina era la forma de treballar de               

Madí? Quin era el seu estil? Josep Àngel Guimerà, relata que l’estratega electoral de              

CiU pertany a una generació que concep la comunicació política com una realitat             

molt mediàtica i mediatitzada, és a dir, que assumeix i posa en pràctica la idea que                

“els polítics han de fer coses que passin fonamentalment pels mitjans”. La seva             

manera de fer en política consisteix en provocar accions que generin impacte            

mediàtic, com per exemple, explica Guimerà de forma humorística, quan Artur Mas            

va imitar el soroll d’una gallina en plena entrevista en un programa de City TV a                

l’agost de 2005. Comunicativament, era més efectiu protagonitzar aquest tipus          

d’escenes que no pas anar a l’agrupació del partit d’un poble a fer una trobada del                

tipus que sigui. Madí, a més, era especialista, segons en Josep Àngel Guimerà, en              

convocar rodes de premsa per algun tema en concret i que això, després, generés un               

debat als mitjans de comunicació (tertúlies, columnes d’opinió, etc) que es           

traslladessin finalment a la ciutadania. Per tot això, reiterem que David Madí tenia             

una estratègia política que passava per una necessària mediatització d’Artur Mas. Per            

tant, apunta Guimerà, “és raonable pensar que Madí manegava, i és que a més              

manegava també en la relació amb els mitjans i tot el que això comporta”.  

La posada en pràctica de la forma estratègica de comunicar de David Madí “va              

solucionar una necessitat de compol molt important del partit i de les figures             

visibles. Havien de llançar, al cap i a la fi, un producte”. Aquesta necessitat de               

compol (comunicació política) que relata Guimerà, la contraposa amb la facilitat i            

eficàcia que, per exemple, els socialistes han tingut durant molt de temps per davant              

dels convergents, “sempre han sigut unes màquines en compol”. 
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José Antich, ex director de La Vanguardia i periodista molt proper al centre de              

poder de la política catalana, coincideix en l’anàlisi que fa J. Àngel Guimerà sobre el               

paper que va desenvolupar David Madí en tota aquesta premeditada estratègia. Ell            

ens ho raona anant, potser, més al fons del problema, i és que: 

“Pujol les va passar tant magres al 1999 amb Pasqual Maragall com a             

contrincant -el primer anava baixant i el segon no parava d’acumular força- que             

no es va plantejar excessivament si s’havia de fer o no un canvi. L’equip de Mas va                 

agafar de seguida el control mediàtic de la comunicació del Govern i, concretament,             

va recaure en el secretari de comunicació del Govern que era en David Madí.” 

El poder que va començar a assumir com un dels homes que movia més fils               

dins de la política catalana va arribar al punt que la relació directa i contínua amb els                 

mitjans de comunicació sobre l’activitat de Govern la va centralitzar ell mateix i la              

resta de l’equip de Mas, cosa que sempre havia recaigut en Presidència. Pujol i el seu                

equip personal, explica Antich, es comencen a preocupar només de gestionar les            

seves pròpies entrevistes, les seves relacions, la posada en escena i sobretot quin serà              

el llegat dels seus 23 anys com a President. En aquest moment de traspàs de poders,                

la política comunicativa del Govern com a conjunt queda en gran part en mans de               

Mas i del seu equip, justament els mateixos que en un futur manarien a la               

Generalitat. El salt va ser tan gran, diu Antich, que les lògiques estructurals i de               

poder dins del Govern i de Convergència van passar del tot concentrats en la figura               

del President (recordem que Jesús Conte ha titllat Pujol com una mena de “cabdill”)              

a Mas i a un entorn més jove de la política, on també van entrar en joc actors polítics                   

com Fransesc Homs (àlies “Quico”), Germà Gordó, Oriol Pujol, etcètera. La persona            

que fa de pont entre aquestes dues generacions de polítics és en Felip Puig, conseller               

en diferents governs tant de l’època Pujol com de l’època més recent d’Artur Mas com               

a President. 

Jordi Pujol, evidentment era molt conscient del què suposaven aquests canvis           

de rols i de protagonismes, però ho va haver de fer, tal com assegura Antich, perquè                

Mas arribés a tenir opcions de guanyar les eleccions, que de fet, al 2003 les va                

guanyar però no va aconseguir que l’investissin com a President. Però, què            
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necessitava la candidatura per conduir-la a l’èxit? L’ex director de La Vanguardia ho             

sintetitza així:  

“Perquè Mas arribés a tindre opcions de guanyar les eleccions, requeria           

varies coses: 1) Tot el pes de l’Administració; 2) diners de l’Administració; i 3)              

bones relacions amb els grups de comunicació. Pujol li va facilitar tot perquè ell              

tingués el màxim nombre d’opcions.” 

Des d’una altra perspectiva de les coses, més des de la base del periodisme, en               

Joan Carles Peris, periodista de TV3 que es va encarregar de cobrir la informació de               

la Presidència des del 1996 fins al 2003, també ens brinda la seva visió de les                

dinàmiques de comunicació del govern Pujol explicant el paper que jugava David            

Madí en aquest àmbit: “David Madí era el referent de la política mediàtica, de la               

política de CDC. Ja ho era durant la última etapa Pujol, però després encara ho va                

ser més. És una figura clau per entendre i explicar la política catalana d’aquells              

anys, i té molt clar què és el que vol en cada moment, el que ha de fer per                   

aconseguir-ho i ho duu a terme obertament. Al periodista li plantegem el fet que, des               

que Madí va deixar de treballar en política activament ara fa set anys quan Mas va ser                 

per primera vegada President de la Generalitat, sembla que, políticament hagi estat            

“adormit” però que ara es pot estar tornant a moure, segons algunes informacions             

del diari digital Crític. En resposta a aquest plantejament, en Peris ho afirma i diu               

que tot i els parèntesis que Madí hagi pogut fer continua sent un “pes pesant del                

partit”. Ho lliga amb que és un polític que no ha tingut mai cap càrrec públic, sinó                 

sempre càrrecs de confiança en qualitat d’assessor o cap de gabinet de diferents             

índoles.  

“És una persona que treballa des del darrera de la política i que fa que les                

coses funcionin. Ell és molt important, però tots els partits han tingut alguna figura              

semblant que, com ell, mouen els fils.”  
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Els fracassos de Pujol com a empresari del món de la comunicació 

Tot escarvant en la relació entre Jordi Pujol i els mitjans de comunicació, ens              

trobem amb que aquesta relació no sempre l’ha portat des de la política institucional.              

Durant els anys de la transició democràtica, en Pujol era un activista polític que              

defensava el nacionalisme català, i la llengua i cultura catalanes. Juntament amb uns             

quants amics i diversa gent del seu cercle social i polític s’organitza per fer realitat un                

projecte de construcció nacional per a Catalunya. 

Com ho pretenia fer això, doncs, en Pujol? El professor universitari Josep            

Àngel Guimerà ens explica que quan Pujol decideix començar a fer política, més o              

menys entre finals de la dècada dels seixanta i principis de la dels 70, una de les                 

primeres coses que fa és intentar controlar mitjans de comunicació per intentar            

difondre el seu ideari polític. Sota aquest objectiu, en Pujol passa per dos fases. Al               

principi intenta comprar el setmanari barceloní Destino, i unes quantes revistes més.            

Però de seguida veu que amb això, per a l’impacte que vol aconseguir, es queda curt.                

En un moment donat, pensa que necessita un diari més gros. Llavors és quan intenta               

comprar El Correo Catalán. Però no li surt bé i acaba perdent molts diners. Farà més                

intents d’entrar a formar part en alguns negocis de mitjans, però acaba de mala              

manera en totes les inversions que fa. 

Tot i aquests fracassos, Guimerà senyala un mitjà que Pujol [i també            

Convergència] ha pogut fer seu. Exceptuant la ‘Corpo’ (Corporació Catalana de           

Mitjans Audiovisuals), on “per descomptat ells tenien majoria” -s’entén els          

Convergents-, el mitjà que han tingut mes sota els peus ha sigut el diari Avui. “El                

gran diari convergent”, l’anomena en Josep Àngel Guimerà. Assegura que era molt            

evident el tracte de favor que hi havia des del diari cap a Convergència. Això estava                

tan interioritzat que el diari només el comprava gent que simpatzés amb el partit o,               

fins i tot, ni això. Per il·lustrar i aprofundir més en aquest tema, el professor de la                 

UAB recomana llegir les memòries d’una periodista que va estar treballant al diari             

Avui des de la seva fundació. I parlant dels treballadors del diari, aquest llibre              

explica que el ‘mangoneig’ polític que patien els periodistes del diari era tal que ja no                

tenien ni prestigi professional. 
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José Antich també ho explica i ens diu que Pujol sobretot va posar esforços en               

intentar controlar El Correo Catalán. Però que tots els intents que va fer per intentar               

estar present dins dels negocis dels mitjans van acabar frustrant-se. “Pujol menys la             

política, tot el que ha fet fora li ha sortit malament”. 

A Antich li preguntem si aquestes frustracions en el control d’alguns mitjans            

durant el temps de la Transició van fer que després, durant els anys de la               

Presidència, Jordi Pujol també intentés controlar i influir políticament a alguns           

mitjans. L’exdirector de La Vanguardia ho explica així: 

“Crec que és fruit de que la comunicació és poder i a Pujol li agrada tenir tot                 

el poder. I per tindre tot el poder has d'intentar controlar al màxim els mitjans de                

comunicació i els sectors financers... els eixos bàsics d'un país. Ell ho intentava de              

forma molt clara. Pujol pertany a una generació que feien les coses d'una manera              

diferent a ara. Amb això no ho estic justificant ni molt menys però Pujol... si avui fes                 

política no podria tindre la relació que tenim amb els mitjans. Però esque tampoc              

podria tindre la relació que tenia, per exemple, amb “la Caixa”. Era una entitat on               

el President hi tenia molta importància. Això avui no seria possible per moltes             

coses; no tindria mecanismes per poder-ho fer. Fins i tot va intentar tindre             

influència al Barça.” 

En resum, tot això fa pensar, i hi coincideixen les nostres fonts, que allà on hi                

havia un espai de poder Pujol intentava que aquell espai fos més proper a ell que no                 

en contra, també en el cas dels mitjans de comunicació. 

 

Els mitjans de comunicació en el pensament polític de Jordi Pujol 

 

Jordi Pujol ha sigut un polític que li ha agradat sempre controlar-ho tot i              

també estar informar de tot. Com a mitjà per aconseguir conèixer el màxim de coses               

sobre l’actualitat, tant la catalana, l’espanyola com la internacional era un lector            

asidu i diari de la premsa escrita. Jesús Conte ens explica que Pujol llegia cada dia,                

almenys quan era President, els diaris en aquest ordre: La Vanguardia, l’Avui, El             

Periódico, Le Monde, Frankfurte Allemanie, Corriere della Sera i The Economist.           
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Com es pot veure, i tal com ens explica Conte, Pujol no llegia diaris espanyols o                

editats des de Madrid. 

La concepció que Jordi Pujol té sobre els mitjans de comunicació l’ha estudiat             

detingudament i la coneix molt bé en Josep Àngel Guimerà. En el seu llibre hi dedica                

un capítol sencer a explicar el lloc que tenen els mitjans de comunicació en el seu                

pensament polític. Quan parlem amb ell ens ho explica amb detall: 

“La concepció que Pujol té en general sobre els mitjans és bàsicament sempre             

la mateixa durant tot el seu mandat: els mitjans de comunicació són només             

instruments i, a més, el periodisme em tracta malament, el que he de fer és comptar                

amb mitjans que em donin recolzament per al meu projecte polític.” 

Tal com hem vist en el capítol anterior, Pujol concep els mitjans com una eina               

de propagació d’idees polítiques. Ho creia tant en els seus inicis de la vida política               

durant els anys de Transició com més tard als any noranta. Guimerà ens explica que               

a finals de la dècada del 1990 es condensa una manera de fer dels últims 20 anys. La                  

idea principal és: “aquests són els nostres mitjans i els necessitem”. Aquesta            

concepció dels mitjans es reflecteix, segons Guimerà, durant els quatre anys que            

Pujol i els seus es veuen políticament febles, depenents del PP al Parlarment, i les               

enquestes diuen que potser no guanyaran les eleccions. 

La concepció política de Pujol sobre els mitjans de comunicació té dues            

vessants que, segurament, ha sabut aprofitar. Per una banda, és innegable que            

l’impuls de mitjans de comunicació, tant públics com privats, han ajudat a reforçar             

l’estat de la cultura i la llengua catalanes. Guimerà afirma “Pujol tenia molt clar que               

el futur de la cultura catalana passava pels mitjans de comunicació de masses. Que              

no es podia dur a terme una recuperació nacional només amb llibres i premsa              

escrita, sinó que també necessitaves ràdios i televisions.” Aquesta idea, però, anava            

en paral·lel amb la voluntat d’autogovern de les institucions catalanes. “Pujol també            

sap que la possibilitat de gaudir d’un autogovern en les societats mediatitzades            

passa necessàriament per tenir uns mitjans de comunicació que ajudin a legitimar i             

a informar sobre aquest autogovern.” Aquests dos elements són dos cares de la             

mateixa moneda: a la vegada que Pujol fa construcció nacional també fa construcció             
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d’Estat. 

El que Jordi Pujol entén molt ràpid, fins i tot abans d’arribar a la Generalitat, i                

en Josep Àngel Guimerà ho creu encertat i realista, és que “no es pot tenir un                

autogovern mínimament sòlid i consistent si n’han d’informar els mitjans de fora,            

perquè sempre serem dependents de les necessitats i interessos d’aquests mitjans.           

Per tant, necessitem mitjans de comunicació que expliquin la realitat catalana des            

de Catalunya.” 

Al cap i a la fi, a banda de tenir en compte aquestes dos vessants, la de                 

construcció nacional i construcció d’Estat, el que Pujol volia, i sembla que ho va              

aconseguir, va ser crear una esfera pública catalana. “El que vol Pujol és crear un               

àmbit de discussió mediatitzat català on es puguin discutir els temes d’aquí i on el               

primer element que aparegui en un telenotícies pugui ser el que hagi fet el President               

aquell dia”. Guimerà ens ho explica i, a més, confessa que el mateix Jordi Pujol li va                 

reconèixer una vegada que es van arribar a condicionar els pressupostos de la             

Generalitat per garantir que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tingués           

prou pressupost. “Si s’ha de deixar de fer una carretera es deixa de fer, però per TV3                 

s’ha de fer el que sigui.” 

El que passa, ens assegura Guimerà, que al mateix moment que Pujol ha fet              

construcció nacional i construcció d’Estat amb els mitjans de comunicació, també els            

ha fet servir per als propis interessos del partit. I, com que això també s’ha deixat                

veure, moltes vegades ha deslegitimat o ha amagat les dos altres esferes de les que               

parlàvem abans. 

Durant el període que estem analitzant, entre la dècada dels noranta amb la             

última legislatura de Pujol a la Generalitat i els primers anys del Tripartit, hi va               

haver, assegura Guimerà, un ús partidista de les institucions mediàtiques del país a             

favor dels interessos d’un partit. “Això, de nou no té res. No ho dic per treure gravetat                 

al que fa Pujol, sinó que en tot cas per assenyalar la gravetat d’un fenomen que s’ha                 

produït a tota Espanya.” Guimerà, que és valencià, em posa com a exemple el cas del                

que va passar amb el PP i Canal 9 durant molts anys abans del seu tancament.                

Assegura que aquestes dinàmiques corresponen a una qüestió cultural i de cultura            
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política d’Espanya i dels països del sud d’Europa, que s’expliquen segons l’anomenat            

sistema mediàtic pluralista polaritzat. Això, però, no serveix per justificar aquestes           

dinàmiques, diu Guimerà, però sí que explica i ajuda a entendre la situació. Aquesta              

visió dels mitjans, Pujol la porta incorporada abans d’entrar plenament en política            

entre 1960 i 1970. Té molt clar que necessita mitjans per al seu projecte polític.  

Però, llavors quina concepció té Pujol i els seus del periodisme i de la feina que                

duen a terme els periodistes? Guimerà ho explica així, curt i ras: “Els polítics, en               

general, entenen el periodisme com un instrument que ha de servir per fer arribar              

el seu missatge com ells volen al públic. Se li pot dir intent de propaganda, si es vol.” 

D’altra banda, en Pujol es movia millor dins del sistema mediàtic d’entre els             

anys 1982 i el 1990. En aquells moments a Catalunya hi havia tres televisions i ara                

s’han multiplicat, ajustant-se als diferents paràmetres d’interès de la població. La           

poca oferta de mitjans d’aquella època, d’alguna manera afectava als tempos de la             

política i de l’agenda mediàtica també. Pujol, segons Guimerà, se sentia molt més             

còmode en aquella època de cara als mitjans, ja que podia dir la mítica expressió de                

l’”ara no toca”, que es converteix en una anècdota però que realment és una expressió               

del control del temps. 

Finalment, també hi ha un component de defensa del partit. Pujol adopta el 

discurs que la premsa sempre l’ataca i que, concretament, la de Madrid sempre dóna 

una lectura molt especial o esbiaixada sobre la realitat catalana. Per tant, explica 

Guimerà, Pujol està convençut que es necessiten mitjans autòctons que defensin el 

nacionalisme català i en concret a Convergència. 

 

El cas de TV3 

TV3 neix l’any 1983 impulsada per Jordi Pujol i el seu Govern durant la              

primera legislatura democràtica. Al principi la televisió pública catalana existia i va            

fer les seves primeres emissions al gener del 1984 en situació d’alegalitat, ja que              

encara no hi havia cap normativa que regulés les emissions. 
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Bé, per a Jordi Pujol, tal com ja hem esmentat durant el text, el llançament de                

TV3 va ser una prioritat de govern. Pujol sabia que el creixement de l’autonomia de               

Catalunya havia de passar per tenir un sistema mediàtic en català i arrelat al territori,               

realitats que TV3 permetria garantir. 

En aquest capítol ens centrarem en explicar com es gestionava des de la             

Presidència de la Generalitat la relació amb TV3, sobretot durant la dècada dels             

noranta i el principi dels anys 2000, fins que Pujol perd la Presidència. El testimoni               

principal és en Joan Carles Peris, que en una entrevista ens desgrana com eren les               

relacions i algunes anècdotes interessants sobre aquesta relació. El que ara és            

corresponsal de TV3 a París va ser el redactor de la secció de Política encarregat del                

seguiment del President entre el 1996 i el 2003. 

Peris ens explica que en aquell moment l’estructura i les dinàmiques de treball             

de la secció de TV3 eren diferents de les que hi ha ara. Quan ell va arribar a la secció,                    

ens explica, es venia de l’època dels governs de majoria absoluta de CiU i en aquell                

moment la presidència de la Generalitat ocupava el centre de la política catalana i              

també la majoria d’esforços dels periodistes polítics de TV3.  

Joan Carles Peris explica que Pujol, a l’hora d’establir relacions amb els            

mitjans de comunicació, volia tenir interlocutors estables, també amb els informatius           

de la televisió pública catalana, evidentment. La relació que tenia ell amb el President              

era diferent perquè el periodista de TV3 que el seguia abans, en Ramón Rovira, se               

n’havia encarregat durant molt de temps. El que està clar, diu Peris, és que en el fons                 

no es pot dir que el periodista de TV3 encarregat de la Presidència fos un més                

perquè, tot i no estar-hi integrat sempre, sí que és cert que quan es feien viatges amb                 

avió el periodista de TV3 (i també el de Catalunya Ràdio) viatjava amb el sèquit de                

Pujol. 

El criteri que hi havia a TV3 sobre el seguiment informatiu de la figura de               

Pujol era que “fes el que fes el President s’hi havia de ser, hi havia d’haver un càmera                  

disponible per gravar-lo” i fins i tot en alguns moments que Pujol no volia. Ho relata                

en Joan Carles Peris. Això, a Pujol li donava, i s’entén, una visió bastant patrimonial i                

instrumentalista dels mitjans públics, i més amb TV3, que el considerava propi. Des             
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de la Direcció dels Informatius s’assumia que això havia de ser així, perquè Pujol era               

un president hiperactiu i “per això hi érem a tot arreu”. Informativament era molt              

profitós, ens explica Peris, ja que no se sabia mai quan podria podria fer una               

declaració pública important o donar una informació valuosa als periodistes. 

És interessant conèixer, també, a quin nivell es produïen les trucades o els             

diferents contactes que es poguessin produir entre TV3, la Presidència o amb el propi              

Pujol. Peris explica que: 

“Si Pujol havia de fer alguna trucada anava per dalt. A TV3 hi ha llegendes               

que expliquen que durant el període d’abans que jo arribés a la secció de política, de                

vegades despenjaves el telèfon i era ell [Jordi Pujol], preguntant per qüestions que             

acabava de veure a la tele. Aquests episodis, segons el que s’explica, es produïen              

durant els primers anys de funcionament de TV3. Aquestes anècdotes, però, no les             

puc constatar personalment”. 

Segons Peris, quan ell va començar a seguir l’any 1996 l’activitat de Pujol hi va               

haver una rebaixa del lligam tan estret que hi havia fins aquell moment. Per a fer la                 

seva feina, diu que ell es relacionava amb l’entorn de Pujol, el seu cap de premsa i                 

responsables de comunicació i ja no tant amb el President. Abans, assegura, que en el               

cas de Ramón Rovira la relació que tenia amb Pujol era diferent, ja que hi havia                

menys periodistes que en aquell moment el seguissin, “suposo que era més fàcil que              

hi haguessin aquestes relacions entre periodistes i polítics més personals, més           

d'entorn directe.” 

Aquesta relació amb els periodistes, però, no sempre era igual. Evidentment,           

no tothom tenia el mateix tracte amb ell. Peris creu que per a Pujol, els periodistes                

“érem com un inconvenient necessari per a la seva feina”, és a dir, que no li                

agradava relacionar-s’hi sinó que més aviat li molestava aquesta relació, però sabia            

que ho havia de fer per divulgar la seva tasca. Preguntant-li pel caràcter i pel tracte                

directe de Pujol amb els professionals de la informació em relata que “hi havia dies               

que estava de bones i, per exemple, et preguntava per la teva família i altres dies                

que realment estava molt desagradable.” Amb això també hi coincideix en José            

Antich, que explica com un dia Pujol poda saludar-te efusivament i al següent passar              
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per davant teu i no dir-te ni hola. 

Joan Carles Peris relata un incident que va tenir amb Pujol en un viatge a               

Budapest.  

“Recordo que vaig tindre un incident amb en Pujol en un dels seus viatges a               

l’estranger. És una anècdota que exemplifica la seua visió de TV3. Va passar en un               

viatge  a Hongria l'any 2000. Ell va anar-hi amb en Duran Lleida, llavors conseller              

de Governació de la Generalitat. Just quan tota la comitiva del President i la              

premsa vam arribar a Budapest va esclatar algun dels escàndols d’Unió           

Democràtica de Catalunya. Quan vam arribar allà vam decidir que el nostre            

interès com a mitjà periodístic era preguntar-li a Duran sobre això i no cobrir              

algun dels actes del President, que bàsicament eren de caràcter simbòlic. L’equip de             

TV3 vam anar a la convocatòria de premsa que va fer en Duran per donar               

explicacions. Per la tarda, havíem de pujar tots a un vaixell pujant el riu Danubi               

cap amunt. De cop, quan tothom estàvem dins del vaixell, el cap de protocol de               

Pujol em va venir a dir que el President volia parlar amb mi i que l’esperava. Hi                 

vaig anar i, llavors, Pujol em va mostrar el seu absolut desacord en que hagués               

deixat de cobrir aquell acte que per ell era molt important per dedicar-me a un               

altra cosa. I em va dir literalment que TV3 no ve als viatges amb ells per cobrir                 

temes d’en Duran.  

Jo li vaig donar els meus arguments professionals. Li vaig dir que informativament             

la convocatòria a la que havíem decidit assistir tenia en aquell moment molt més              

interès i que ho volia TV3, ja que era la notícia del dia. No ens vam posar d'acord                  

però tampoc ho esperava. Va ser un moment lleig i ell estava molt emprenyat, però               

jo crec que més que emprenyat amb mi ho estava amb en Duran per haver-li pres                

protagonisme.” 

 

A partir d’aquell moment, segons Peris, la relació amb el President no va ser ni               

millor ni pitjor que abans del viatge, ja que tampoc era ni bona ni dolenta. En                

general, diu, es tenien un respecte mutu i creu que el President sabia que hi havia                

coses que no li podia demanar segurament “per com era jo i per l’evolució que               

s’estava produïnt a TV3”. 
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Pujol tenia, com ja s’ha vist, el control del missatge polític com un prioritat i               

ho pretenia aconseguir amb TV3. Però en Joan Carles Peris es pregunta: 

“Si TV3 es va crear amb aquella idea com pot ser que els materials humans               

amb els que es va dotar fossin tan diversos? Evidentment el director, el cap              

d'informatius i alguns altres càrrecs eren de la seua confiança i havien d'estar             

 beneïts pel propi Pujol. Però en el cas de la composició de la redacció, l’òrgan               

principal de la tele, si l’hagués volgut controlar de veritat els components haurien             

d’haver sigut de molta més proximitat ideològica. La veritat és que, en aquella             

època, de periodistes convergents no n’hi havia: la premsa i el periodisme polític els              

feien més aviat els periodistes d'esquerres i crítics.”  

Tot i això, Peris explica que els periodistes de la secció de política se sentien               

bastant protegits pel Cap d’Informatius de TV3. Aquest tipus de càrrecs, explica, que             

estaven designats amb el vist i plau polític corresponent, però que abans que res eren               

periodistes. “Als redactors no ens arribaven les crítiques o les queixes que es             

poguessin arribar a produir i si n’hi havia teníem un cap de política que ho               

entomava tot.” En aquell moment el cap de política era en Pau Camps, el cap de                

política de més llarga durada de TV3, que va ocupar el càrrec gairebé des de l’origen                

de la tele fins que el propi Joan Carles Peris el va substituir. El que ara és                 

corresponsal a París pel mateix canal de televisió ens assegura que en Pau Camps va               

ser era una persona molt respectada i que tenia una certa “consciència de secció”. Tot               

i que també sabia, diu, quines eren les prioritats del canal. 

Pel càrrec que ocupava, diu Peris, les instruccions que el Cap de Política             

pogués rebre no arribaven als redactors. Assegura que si el seu cap li deia que una                

informació o el que fos s’havia de tractar d’una determinada manera això es discutia i               

es debatia segons criteris professionals i no polítics. 

En Joan Carles Peris també va arribar a ser Cap de Política de TV3,              

concretament entre el 2003 i el 2006-7, dates que concorden amb el nou govern              

Tripartit. Explica com ho va gestionar i que ho va intentar fer de la forma més digna                 

possible. Assegura que és un càrrec molt complicat de dur: 
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“Primer em vaig quedar molt sorprès de que m'ho proposessin  quan jo            

portava 6 anys seguint a Pujol, i en general sense queixes del propi Pujol però               

també sense queixes de l’empresa. És realment un càrrec complicat, però s'ha            

d'agafar. Una de les primeres coses que vaig fer va ser canviar les dinàmiques de               

dins de la secció. Vaig canviar els redactors que cobrien cada partit polític ja que és                

molt fàcil que al cap de molt anys seguint el mateix partit hi hagi coses de discurs                 

que acabis assumint. Això sí, després les trucades t'acaben arribant més a tu que no               

pas si ets un redactor normal. Vam fer-ho de la manera més digna possible, però               

realment és molt complicat. Acostumes a tenir molta gent a disgust, perquè tothom             

creu que el seu acte o la seva compareixença pública és més important que res.  

A banda de tot això, era un moment bastant difícil perquè el govern del              

Tripartit tenia bastanta desconfiança amb TV3. Això passava perquè a la secció de             

política hi treballàvem els mateixos que quan Pujol era President.” 

Per aquells anys que Convergència ja no estava al capdavant de la Generalitat i              

que en principi Jordi Pujol ja s’havia retirat de la primera plana de la política, Peris                

diu que va ser un moment complicat per a TV3 i els informatius. Ho detalla d’aquesta                

forma: 

“Quan l’equip d’Artur Mas estava a l'oposició ens marcaven bastant, però           

això com qualsevol altre partit d’oposició. No era una època fàcil per TV3. Teníem              

icones com en Carles Francino, que no tenien en massa bona consideració per la              

banda de Convergència, i ell era un dels líders de la redacció. Sí que estaven bastant                

al damunt. He de dir, però, que mentre vaig fer de cap de política em van tractar                 

amb bastant respecte, però suposo que també devien fer les seues pressions de             

manera més directa en altres moments. ” 

I a més, Peris explica una anècdota que realment va impactar en la redacció.              

Convergència va intentar dir als informatius de TV3 i a la secció de política com               

havien de fer la seva feina. La figura clau de tot això, explica en Joan Carles Peris,                 

havia sigut en David Madí, l’”home X” d’aquell moment de Convergència: 

“En un moment donat, pel que fos, van intentar que es canviés un redactor,              
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que no seguís més el seu partit perquè deien que estava molt marcat             

ideològicament, cosa que no era certa i que per a mi aquell redactor tenia la meva                

confiança professional. Van fer pressions perquè el canviessin, pressions realment          

fortes. I no ho vam fer, no el vam canviar. Finalment, no va passar res. Després                

tampoc hi va haver cap crisi a conseqüència de les informacions que feia aquell              

redactor. Va ser un moment puntual i tens que es va resoldre bé des del punt de                 

vista professional. Segur que no van ser els únics que ho van fer. Ara seria bastant                

inversemblant que pogués passar alguna cosa així. Però en aquell moment encara            

es produïen episodis d’aquest tipus.” 

 

El cas de La Vanguardia 

Qualsevol persona mitjanament enterada de la realitat política catalana i del           

paper que juguen els mitjans en l’activitat política sap o intueix la relació que ha               

tingut Jordi Pujol amb la capçalera generalista La Vanguardia. No es pot dir,             

precisament, que aquesta relació hagi estat mai senzilla ni neutra. Això sí, no sempre              

ha sigut la mateixa. Ha passat per molts moments, alguns de bons i altres de no tan                 

bons o, fins i tot, turmentosos. 

Si fem un anàlisi senzill sobre el que representa per una banda La Vanguardia              

i d’altra banda el personatge polític de Jordi Pujol, hi trobem coincidències i             

complicitats. La Vanguardia ha sigut gairebé sempre un mitjà de comunicació al            

costat de l’establishment espanyol i català, sobretot al costat d’una determinada           

concepció econòmica i social. És un diari que, per altra banda, ha patit oscil·lacions              

en el seu discurs i en la seva essència. La propietat del mitjà (la família Godó), però,                 

sempre ha marcat uns certs límits, que s’han pogut comprovar en els diferents canvis              

dels membres de la direcció del diari, quan aquesta ha funcionat en alguns moment              

en dissonància a les voluntats de la propietat o als interessos que ha representat en               

cada moment. 

D’alta banda, Jordi Pujol, també ha oscil·lat al llarg de la seva llarga vida              

política pel que fa a discurs o a reivindicacions. Per l’essència ideològica i de classe               
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que ha representat el seu partit, Convergència Democràtica de Catalunya, es podria            

afirmar que moltes vegades la concordança entre el diari i el polític ha sigut realment               

aclaparadora. Es podria dir, fins i tot, que en alguns moments han anat de la mà. 

Centrem-nos ara, però, amb el que ens interessa en aquest moment. Com            

gestionava Jordi Pujol la relació evident que tenia amb La Vanguardia durant la             

dècada dels noranta fins, més o menys, el 2003 quan va finalitzar la seva etapa com a                 

President de la Generalitat? Amb quins actors del diari es relacionava? Existien            

actuacions de dubtosa ètica professional per part de Pujol i dels propis treballadors             

del diari? 

Per il·lustrar algunes d’aquestes preguntes hem parlat, en primer lloc, amb           

Jesús Conte, el que va ser Cap de Premsa de Pujol entre el 1998 i 2003, justament                 

l’època que ens interessa. Conte ens explica que quan ell va començar a ocupar el               

càrrec al costat del President a La Vanguardia manava com a director en Joan Tàpia,               

anteriorment Cap de Gabinet del ministre socialista Miguel Boyer. La relació amb            

aquest director, ens explica, en aquell moment era simplement cordial i assegura que             

amb en Pujol “no hi havia massa sintonia”. Però, realment amb qui es relacionaven              

de La Vanguardia era amb en José Antic, que en aquell moment era Cap de Política                

del diari. D’alguna manera, diu Conte, “l’Antich pontejava el director. Per a            

nosaltres passava a ser l’antena que teníem a La Vanguardia”. El que va ser Cap de                

Premsa de Jordi Pujol admet que quan volien alguna cosa del diari la forma de fer-ho                

era a través de José Antich i, que si havien de passar alguna informació ell la colava.  

Un fet bastant representatiu que explica quin era el paper de José Antich en              

aquesta relació de poder és que, tal com explica Conte, quan ell era Cap de Política                

les entrevistes al President les feia ell, quan ara per exemple les entrevistes a aquest               

tipus de personatges polítics les fa el director de torn. Després, quan Antich passa a               

ser el director del diari les entrevistes les continua fent ell. És a dir, la relació                

Pujol-La Vanguardia l’assumia gairebé de forma íntegra Antich. Jesús Conte explica           

que la relació entre Jordi Pujol i José Antich era tan pròxima que el President li                

donava entrevistes pràcticament ja fetes. Li dèia “He preparat això, mira-t’ho a veure             

si et serveix”, però no li dèia “publica-ho”. 
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El matiex José Antich ens explica en l’entrevista que hem mantingut amb ell             

que tenia molta relació amb en Pujol, primer com a periodista i després com a               

director de La Vanguardia. Diu que pertany a una generació de periodistes que             

coneixen Pujol i els actors més grans de la política catalana pels voltants de l’any               

1977. Abans de treballar a La Vanguardia, Antich ja portava temes de política al diari               

El País. Ens explica que en aquella època ja tenia un tracte molt sovintejat amb Jordi                

Pujol. Aquesta relació d’abans va permetre que la relació d’ells dos entre l’etapa             

d’Antich a El País i després a La Vanguardia no es veiés perjudicada pel canvi               

d’empresa. S’ha de tenir en compte, també, tal com explica Antich, que la bona              

informació política en aquell moment s’aconseguia amb una certa proximitat física           

amb la font, amb el personatge i amb el protagonista. Tot i això, José Antich defensa                

que el periodista polític ha de mantenir un cert equilibri en les relacions amb els               

polítics. Per tot el que ens explica, queda bastant clar, doncs, el nivell de proximitat               

de la relació que hi havia entre un i altre i que Pujol considerava La Vanguardia com                 

una de les capçaleres principals per distribuir el seu missatge. 

Parlant amb diferents testimonis, també amb el propi José Antich, en Jesús            

Conte, en Josep Àngel Guimerà i en Joan Carles Peris surt una anècdota curiosa              

sobre la publicació d’una entrevista de Pujol a La Vanguardia (dirigir-se als Annexos             

1,2,3). 

 

“Declaraciones del presidente de la Generalitat recogidas por “La         

Vanguardia””. Aquest era el peu de l’entrevista a Jordi Pujol que es va publicar el               

diumenge 7 de gener de 1990 a les pàgines principals de política de La Vanguardia.               

Tot seria normal si no fos perquè l’entrevista no l’havia signat cap periodista del diari               

ni tampoc el director d’aquell moment, Lluís Foix. Antich explica que “Pujol li va              

enviar directament l’entrevista redactada a Lluís Foix perquè la publiqués. I ho va             

fer, però no la va voler signar.” 
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Ara fa dos anys, al maig del 2015, el propi Lluís Foix va penjar un post al seu                  

blog personal que es titula “Aquelles xocolatades al Pati dels Tarongers” on, entre             

altres coses, fa referència a questa entrevista que Jordi Pujol li va imposar escrita de               

principi a fi. Foix relata així aquest fet: 

“Un dia vaig decidir no signar l’entrevista a La Vanguardia que ell mateix             

hanvia escrit de dalt a baix. Hi vaig posar “declaracions recollides per aquest             

diari”. El silenci de Pujol va durar uns quants mesos. Estava castigat. M’havia dit              

aquell dia que qui millor li feia les entrevistes era Jordi Pujol i Soley. Sí, president.” 

És realment increíble el relat dels fets que fa Foix en aquest article. En la seva                

versió completa explica com el control polític sobre els mitjans de comunicació,            

públics i privats, era quasi absolut durant l’època de govern de Jordi Pujol. Tot clar.               

Però això, Foix no ho va reconèixer públicament fins l’any 2015. Ja havien passat              

quinze anys i Pujol estava en la situació personal i judicial que tothom coneix.  
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IV. Jordi Pujol, l’entrevista: 

“Tothom, creu-me, està al servei 
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Jordi Pujol, l’entrevista: “Tothom, creu-me, està al servei d’alguna cosa.          

Com a mínim està al servei d’un mateix” 

-Dilluns 22 de maig de 2017. Carrer de Calàbria, 255. Barcelona. 17h.- 

M’havien fet un lloc a la seva agenda, ara una mica més atapeïda després d’un               

temps d’aïllament i de poca relació amb gent de fora del seu cercle més íntim. Em                

consta que cada vegada, però, més gent el va a veure per parlar amb ell. Tenia els                 

meus dubtes de si em voldria rebre, però hi accedeix sense posar-hi cap impediment,              

almenys que jo sàpiga. La seva secretària m’havia dit la setmana anterior que el “Sr.               

Pujol” tenia un parell d’hores per rebre’m al seu despatx. Quan m’ho va dir per               

telèfon li vaig preguntar amb certa expectació: -quin despatx, el del carrer Calàbria?-.             

Ella em va contestar “sí, afirmatiu, aquest mateix”. 

No hi havia passat mai per davant però, instantàniament, se’m va presentar la             

imatge al cervell. La imatge del portal de l’edifici, amb el número 255 enganxat a la                

part superior de la porta d’entrada. Recordo que la vaig veure una i una altra vegada                

ara fa gairebé un mes, exactament el dia 26 d’abril. Eren les imatges dels registres               

que uns quants agents de la UDEF de la policia nacional espanyola van fer al petit                

despatx que té a la primera planta. 

Després d’unes quantes hores de registres a l’interior del despatx de Pujol,            

estant-hi ell present i el seu advocat, els agents de la policia en sortien amb unes                

quantes caixes de documentació sota el braç. Quan l’actuació va acabar, el propi             

Pujol surt del seu despatx i de l’edifici. Una sortida molt esperada, amb una gran               

expectació mediàtica. L’expectació no només venia per la popularitat i rellevància           

política del mític i longeu President de la Generalitat, sinó perquè coincidia amb els              

registres de la seva casa particular, dels despatxos professionals d’alguns dels seus            

fills i altres propietats, així com la detenció del seu primogènit, Jordi Pujol             

Ferrussola. 

Al sortir del seu despatx, Pujol diu als periodistes i a tots els qui s’aplegaven al                

lloc “sento molt tot el que està passant”. La imatge queda, corre ràpidament i ell               
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marxa amb el seu Seat Altea de color gris, conduit per un xòfer que també li fa de                  

guardaespatlles. 

Però tornem al principi, tornem al dia que Pujol em dóna la oportunitat de              

parlar amb ell. Arribo cinc minuts abans de les cinc de la tarda, no volia fer tard, i                  

trucant al timbre demano per Jordi Pujol. Em fan entrar al pis/despatx on Pujol es               

reuneix amb gent i on guarda documentació personal i un bon grapat de llibres. 

Un home molt alt em fa entrar. Intueixo que és el seu guardaespatlles, l’home              

que l’acompanya a tot arreu, però aquesta tarda també li fa de secretari. Em              

pregunta, parlant-me de vostè [em resulta estrany, tinc 21 anys i només en ocasions              

molt aïllades m’han tractat amb aquest respecte formal], si tinc cita per parlar amb el               

Sr. Pujol. Li dic que sí i em demana que m’assegui en una espècie de sofà antic que hi                   

ha a l’entrada, com en una mena de distribuïdor on s’hi veuen tres portes. Em diu                

que el Sr. Pujol no tardarà en rebre’m i jo li faig cas i m’assec. Es fa silenci i em                    

dedico a mirar tot el que hi havia en aquella habitació, amb el meu bloc de notes i el                   

boli negre a la mà. Pel que veig es nota qui mana en aquell lloc: un home de 87 anys,                    

conservador, de valors, cristià i un intel·lectual en molts aspectes. El lloc és petit,              

sobri, auster i sense cap opulència ni exageració. Els mobles són antics però elegants.              

Al davant del sofà on m’assec hi ha una gran taula baixa de vidre on hi descansen                 

unes quantes revistes gruixudes per les quals m’interesso. N’hi ha algunes           

d’arquitectura i disseny, i algunes altres de les quals no me’n recordo. 

Just quan estava fullejant una de les revistes, sento una veu d’home que se              

sent greu i forta que surt de dins d’una de les portes que donen a la saleta on jo                   

esperava. No hi havia ningú més amb ell, estava parlant per telèfon amb algú i ho feia                 

tan fort que gairebé podia desxifrar què deia, però el diàleg era bastant confús i               

finalment no vaig poder connectar el sentit de totes les paraules que el subjecte al               

que sentia parlar projectava amb veu ronca i arítmica.  

De cop, s’obre una de les portes i se sent la veu de Pujol, és indubtablement la                 

veu i la forma de parlar de Jordi Pujol, dient “escolti, busqui’m el número de’n               

Manolo Milián i passi-me’l al despatx que li vull parlar”. Des d’on estic assegut no               

aconsegueixo veure ni un centímetre del seu cos, no arriba a creuar ni un pam la                
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porta i em quedo amb les ganes de veure’l. El secretari-guardaespatlles li diu “sí,              

señor Pujol, ara li busco” i Pujol torna a tancar-se al seu despatx. Després d’uns               

minuts de remenar en unes agendes que tenia per la taula que hi ha just al costat del                  

seu ordinador, troba el número de telèfon corresponent i marca el telèfon mòbil que              

porta a la mà. Li corresponen la trucada i el secretari, del qual en desconec el nom,                 

diu “Señor Milián? El senyor Pujol vol parlar amb vostè”. L’interlocutor no sembla             

que oposi resistència a acceptar la trucada de Pujol. El guardaespatlles, que            

aproximadament fa un metre noranta-cinc d’alçada, s’aixeca i es dirigeix a la porta             

del despatx del senyor i just en aquell moment el patriarca de la família Pujol també                

obre la porta i torna a dir “escolti!”, l’altre, però, s’avança i no el deixa acabar. Li diu                  

que el Sr. Milián ja està al telèfon. En Pujol li dóna les gràcies i entra al despatx, però                   

no tanca la porta i se sent tot. Aconsegueixo sentir les primeres frases amb les que es                 

dirigeix al que té a l’altra banda de telèfon. Li diu alguna cosa referint-se al dia de                 

demà, crec recordar “Com ho tenim lo de demà?”. En aquell moment em sembla que               

Pujol no és conscient que estic l’estic esperant a escassos metres i que parla              

suficientment fort per entendre el que diu. El seu secretari sí que se n’adona i va a                 

tancar la porta. No triga en dir-me “ho sento, el senyor Pujol no trigarà en acabar i                 

l’atendrà”. Li dic que no passa res, que m’espero, que no tinc pressa (ja m’havia               

reservat tota la tarda pel que pogués passar, per si la cosa s’allargava). Realment              

m’entra molta curiositat per saber qui és aquest tal Manolo Milián. La veritat és que               

em sona el nom però no li poso cara i el busco amb el meu mòbil, que encara no                   

m’havia tret de la butxaca des que havia arribat. El trobo a Google i veig que és                 

periodista i que també s’ha presentat en alguns comicis formant part de llistes             

electorals del Partit Popular. Em sembla veritablement estrany que aquella          

conversació telefònica s’estigui produint. M’apunto el seu nom al mòbil perquè no se             

m’oblidi i continuo esperant. 

Després d’uns cinc minuts enraonant per telèfon, en Pujol el penja i surt del              

despatx. I sí, realment no recordava que havia quedat amb mi. Em mira fixament              

durant uns 3 segons, i em pregunta “qui és vostè?”. Jo li contesto, em dic Aleix                

Bertomeu i havia quedat amb vostè per una entrevista. El que ara fa de secretari li                

diu, interrompent-lo: “sí, senyor, està apuntat a l’agenda”. Pujol, que ja en té gairebé              
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87 (en concret els compleix el 9 de juny) es queda pensatiu durant uns segons i                

exclama “sí, és veritat, ara me’n recordo! Passi, passi al meu despatx”. Evidentment,             

li faig cas. Haig de reconèixer que m’imposa una mica, em vénen al cap les imatges                

d’ell declarant al Parlament en Comissió d’Investigació pels diners d’Andorra, però           

se’m passa ràpid.  

Pocs instants després em trobo assegut ja a l’interior del seu despatx davant             

d’ell, davant de Pujol, amb tot el que ha estat passant des del 25 de juliol de 2014! Em                   

costava de creure, però vam començar a parlar. De sobte, després d’uns segons en              

silenci i observant la taula, em diu ara ja mirant-me als ulls: 

—Bé, tu em volies veure. 

—Sí.— li contesto. 

—Vinga, a veure —em diu com amb ganes d’anar per feina—. 

Jo li començo a explicar perquè he demanat una cita amb ell i quina és una                

mica la situació actual. Em pregunta el nom, d’on sóc i què estudio, cosa que em                

recorda a alguns moments estelars de Pujol davant dels mitjans de comunicació,            

quan en algun moment va preguntar a un periodista després que aquest li fes una               

pregunta en roda de premsa, “perdoni, a vostè crec que el conec, d’on és?”. Són               

reaccions gairebé automàtiques i un pèl excèntriques que ha tingut Pujol en diferents             

ocasions, fos quin fos l’interlocutor. Ara també m’ho fa a mi. Però jo, en aquest               

moment ho entenc: estic al seu despatx, no vaig en nom de cap mitjà de comunicació                

i vol saber amb qui establirà conversa durant una bona estona. 

Intento tornar a explicar-li el motiu de l’entrevista i només li dic “vull             

saber-ne més sobre la política de comunicació i la relació amb els mitjans de              

comunicació durant la última etapa de la llarga Presidència de vostè”. I em diu, tot               

aixecant-se de la cadira de pell negra que té al darrera amb un gran respatller que                

sembla còmode, “aviam, quan dius la política de comunicació, a què et refereixes?             

No sé si vols dir la relació entre política i periodistes, amb els mitjans o més una                 

cosa de com transmetre la nostra imatge…” Amb aquesta pregunta comprovo           

l’agilitat mental de Pujol, de la qual he de dir que no en tenia ni un sol dubte, per la                    
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fama d’intel·lectual que té, el seu poliglotisme i també, per exemple, per la seva              

obsessió en llegir la premsa estrangera cada dia. Ah, per cert, en un extrem de la                

taula veig un diari -no arribo a veure’n la capçalera, potser és el Der Spiegel- que està                 

escrit en alemany. Per tant, s’anticipa a el que després li vull preguntar i va, caminant                

una mica coix, cap a una prestatgeria que té en una habitació adjacent al seu despatx,                

on després m’hi portarà per ensenyar-me els seus llibres. Mentrestant, jo continuo            

assegut a la cadira, al costat de la taula del despatx que és nota que és de fusta bona.                   

Aprofito l’absència momentània de Pujol per observar bé el que té al damunt de la               

taula i en alguna prestatgeria… Tot són llibres, diaris, blocs de notes, manuscrits… El              

seu despatx també és sobri, auster i clàssic i també es podria dir que amb una mica                 

de classe.  

De l’altra habitació em porta un llibre que jo, per preparar-me l’entrevista, ja             

m’he llegit. És l’estudi d’en Josep Àngel Guimerà, que es titula Les polítiques de              

mitjans de comunicació durant els governs de Jordi Pujol. Premsa, ràdio i televisió             

en el procés de reconstrucció nacional de Catalunya. Ha entès tan bé, i tan ràpid, el                

tema sobre el que li vull parlar que ja em ve anticipant-se amb un títol bibliogràfic                

recomanat per al meu objecte d’estudi. Em quedo “flipant” i li dic que ja me l’he llegit                 

i que realment és molt complet i descriptiu, però que té una gran vessant tècnica dels                

mitjans de comunicació (creació de TV3, infraestructures de telecomunicacions…),         

tema que m’interessa i tindré en compte, però que vull aprofundir en un altre àmbit               

d’estudi.  

Per saber quina concepció té Pujol dels mitjans de comunicació i de la relació              

entre poder/política i periodisme/periodistes he cregut convenient anar a l’origen de           

la qüestió, també respectant un cert ordre cronològic dels fets. Li plantejo que durant              

l’estudi sobre aquest tema he pogut saber que durant els anys d’entre el final de la                

dictadura, la transició i els primers moments democràtics ell va fer intents fallits             

d’inversió en grups de i mitjans de comunicació, com per exemple en el cas del diari                

El Correo Catalán. Pujol em talla i em precisa “La veritat és que això no eren negocis                 

perquè en realitat s’hi perdien molts diners. Més aviat era una forma de poder              

influir en la societat a través d’alguns mitjans de comunicació”. Segurament,           

aquesta idea il·lustra bastant quin paper juguen o ocupen els mitjans de comunicació             
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en el pensament polític de Jordi Pujol. Li pregunto el perquè de que no li sortissin bé                 

aquests intents de formar part de la propietat, bàsicament, de diaris i revistes. Ho              

raona de la següent manera: 

“Era molt complicat fer-ho perquè jo no era una persona competent, ni jo ni              

els meus amics ho érem en aquest ram ni complíem bé; també perquè realment era               

molt difícil que sortís bé. La veritat és que, excepte els grans diaris com La               

Vanguardia, tots els altres anaven desapareixent. Molts de nosaltres [referint-se als           

seus amics i companys de militància política] vam intentar ajudar-ne a algun. Vam             

aconseguir salvar-los durant un temps, però després van caure pel seu propi pes.” 

I afegeix, centrant-se en el paper polític del que ell i els seus consideraven com               

a  premsa: 

“Aquesta, la que nosaltres dúiem a terme, és un tipus de política determinat,             

un intent d’estar present en el món de la premsa al servei del que era el nostre                 

ideari polític, social i nacional… tot democràtic, evidentment, però al servei d’un            

model de societat europeu i de reafirmació nacional de Catalunya. Però això no va              

sortir bé”. 

Sense dubtar ni un segon li pregunto si, amb aquestes explicacions que            

m’havia donat sobre el tema, podria deduir que Jordi Pujol considerava els mitjans             

de comunicació com a instruments polítics al servei d’un projecte. Pujol contesta            

rotundament que sí, que volien que tot aquest sistema mediàtic que volien enfortir             

esperaven que els ajudés a la seva causa. Ell tot sol, suposo que per no allargar més el                  

tema encara que no el percebo gens incòmode, enceta el tema de la creació de les                

bases per a un sistema radiofònic en català però sobretot emfatitzant el necessari             

impuls de la  televisió. 

Ja que ell mateix obre aquest tema, el de la tele i la ràdio, li qüestiono com van                  

ser els inicis de la creació de TV3 i Catalunya Ràdio, ja que, per exemple, respecte a la                  

creació de la televisió pública em consta que en aquell moment el Govern la va               

prioritzar pressupostàriament abans que dotar Catalunya d’un cos policial propi.          

Pujol confirma la meva tesi, però diu que en aquell moment “prioritari ho era tot”,               
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des de l’ensenyament, l’economia o passant per poder tenir un acord i una manera de               

funcionar bona per Catalunya dintre de l’Estat espanyol, m’explica. I,          

sorprenentment, ara sí que em contesta directament al que li he plantejat: 

“Prioritaris ho eren els mitjans de comunicació. En aquell moment tots eren             

privats excepte TV3 i Catalunya ràdio. Com a Govern ens havíem de centrar en dos               

coses. Per una banda, que es fessin efectives i adequades les infraestructures            

tècniques que permetrien a la premsa, la ràdio i la televisió el seu             

desenvolupament. I, per altra banda, havíem de procurar que tothom qui volgués            

actuar en el sistema mediàtic català pogués fer-ho. Però havíem de mirar, també,             

que hi haguessin algunes televisions i ràdios que donessin o ajudessin a difondre la              

idea de país i que defensessin certs criteris polítics, socials, econòmics i culturals             

plurals, sobretot plurals. Però amb aquesta pluralitat a la mà, havíem de mirar que              

una bona part d’ells poguessin actuar en la línia de la qüestió catalana des del punt                

de vista social i cultural. Aquest paper se centra, bàsicament, en TV3 i Catalunya              

Ràdio.” 

Després d’aquesta explicació, bastant neutra i políticament correcta del que va           

suposar i com es va dur a terme la creació de les bases dels mitjans públics catalans,                 

li pregunto sobre un tema he pogut constatar a través de fonts personals durant la               

preparació del tema. La pregunta: President, vostè considera que aquests mitjans de            

comunicació que va ajudar a construir l’han tractat bé? Ell, impulsiu, em contesta             

que no s’hi fica a valorar aquesta consideració, que no s’hi vol ficar de cap manera. I                 

em recomana, o em suggereix, cosa que jo ja sabia que podia passar i, de fet, ja                 

m’havien alertat de que passaria, formular la pregunta d’una forma diferent. No            

revela la pregunta alternativa que ell proposaria i em diu, trencant una mica amb el               

to que portàvem fins el moment, però tampoc massa, que aquesta informació que             

requeria d’ell, segurament, la podria trobar a partir d’altres “conductes”.  

Intento contestar a la seva pretensió, però de cop m’assenyala amb el dit i jo,               

una mica sorprès, em quedo unes mil·lèsimes de segon callat. Em diu, però, que si               

m’agradaria prendre un cafè. Li dic que sí i em diu que m’esperi, que va a manar-ho                 

al que en aquell moment feia de secretari uns metres més enllà. En veure que li costa                 
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una mica a aixecar-se, no molt, només una mica, m’ofereixo a anar-ho a demanar jo.               

I em diu que sí, que millor, i que en demani un segon per a ell. Hi vaig i a l’home de                      

gairebé dos metres li dic “el senyor Pujol m’ha dit que si ens pot fer i portar dos cafès.                   

Gràcies”. Ell assenteix i em diu “sí, senyor, ara els hi porto”. Jo encara, i des del                 

principi de l’entrevista, estic una mica atònit per la sobreexplotació del tracte de             

vostè en aquell despatx. És exagerat i una mica esgotador, però suposo que en Jordi               

Pujol no pot fer-hi més i ho exigeix als del seu voltant. Bé, segurament no cal ni                 

exigir-ho, ja s’assumeix aquest tracte, no només per edat, sinó també per l’excàrrec.             

Ha sigut 23 anys president de la Generalitat, ocupació que li ha permès moure’s en               

terrenys de poder de tot tipus, ha viatjat en missions institucionals i comercials, i bé,               

tampoc s’ha d’oblidar que els seus orígens familiars són acomodats, cosa que marca             

certa diferència. 

L’home que acompanya per tot arreu a l’expresident ens porta els cafès en             

unes tassetes molt fines i clàssiques de color blanc. En Pujol li reclama amb veu               

pujada que ens porti el sucre, que se l’ha deixat. Ens el porta i em diu que me’l posi jo                    

primer. Com que ja tinc la petita cullera a la mà m’ofereixo inconscientment a              

posar-li’n una culleradeta però em diu que no, que ja se’l posa ell. Deixo la cullera al                 

pot del sucre, però ell no se’n posa. Mentre bufo dissimuladament la meva tassa i               

intento no fer soroll em pregunto a què espera per posar-se el sucre, però no li dono                 

més importància. Vull tornar al tema que s’havia quedat pendent abans de            

sorprendre’m amb el dit i que m’oferís sobtadament un cafè sol. Ara formulo la              

pregunta d’una forma un xic diferent, però amb la mateixa essència: considera vostè             

que els mitjans de comunicació l’han tractat bé o malament? 

Em respon, aquesta vegada a la seva manera, però m’ho enraona una mica.             

M’explica que per entendre el que li pregunto s’ha de tenir en compte l’època de la                

que parlem. Era un moment, diu, de gran excitació democràtica, de canvi radical, i              

que això s’ha de posar en context. L’ambient general era aquest i també depèn molt               

de quines eren les idees i orientacions ideològiques dominants del moment, cosa que             

moltes vegades no anava directament relacionat amb el tipus de propietat o de             

direcció dels diferents components, si eren públics o privats, quins interessos tenen,            

etc. A partir d’aquesta argumentació entenc, doncs, que realment no s’ha sentit ben             
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tractat pels mitjans de comunicació -no fa falta ni dir-ho en la situació d’ara del 2017                

o des del 2014 cap als dies d’avui- respecte de quan era President. Em va perfecte per                 

lligar-ho amb la idea, una de les que també he pogut recollir a partir de testimonis                

coneixedors d’aquella època i del sistema mediàtic català, que Pujol i Convergència            

creien que hi havia molts pocs periodistes a prop o a favor d’ells i que necessitaven                

crear un sistema mediàtic convergent. Li pregunto si està d’acord o no amb aquesta              

afirmació i m’ho confirma d’aquesta manera: 

“Això ha tingut certes oscil·lacions i de vegades hem pogut tenir la sensació,             

jo, gent com jo del meu món o simplement el públic, que Convergència es va fundar                

i va treballar durant molts anys amb *poc suport aeri*. Significa que la premsa i               

els mitjans de comunicació mancaven al nostre voltant, cosa de la que no em puc               

queixar, perquè la premsa és lliure. Una altra cosa és que el govern, com tothom, té                

el dret de voler influir. El món empresarial influeix a la premsa? Sí. L’universitari i               

l’intel·lectual? Sí. I els móns sindicals, el de la religió i altres? També, tothom ho               

intenta. El que ha de fer un govern és actuar sense abusar del seu poder, però té el                  

dret a mirar d’influir, de convèncer a la premsa del que fem”.  

El “poc suport aeri” al que fa referència Pujol és precisament el que li he pogut                

plantejar en la pregunta. Després d’aquesta explicació, bastant clara per part de            

Pujol, em planteja d’alguna manera la hipocresia de funcionament dels mitjans.           

M’explica que els mitjans de comunicació, en general i tradicionalment, han tingut            

problemes per dur a terme el que volen fer, cosa que requereix gairebé sempre un               

volum de capital superior al que tenen, “molts d’ells van escanyats”, diu            

l’expresident. Aleshores, planteja, aquests mitjans necessiten i demanen ajudes         

econòmiques als governs, als ajuntaments, al món empresarial o a altres tipus            

d’institucions o grups més o menys organitzats, encara que assegura que no tenen             

perquè ser grups de caire polític. Entenc que pel que em diu es tracta d’una mena de                 

relació simbiòtica en que una de les parts aporta capital a l’altra que no en té i                 

aquesta proporciona un canal de comunicació/altaveu per al primer, que és qui posa             

els diners. 
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Per donar suport al seu discurs, en Pujol s’emmiralla i fa referència a tres              

històrics presidents de tres estats diferents. El president nordamericà Roosvelt,          

l’anglès Toni Blair i l’italià Berlusconi. A partir d’aquests tres noms compara la             

situació de la relació entre mitjans i poderosos a Espanya i a Catalunya, evidentment              

cadascun d’ells amb les seves especificitats i particularitats del seu sistema mediàtic.            

En aquell moment, em passa pel cap que Jordi Pujol pot ser s’està posant al mateix                

nivell d’aquests mandataris internacionals. Però bé, això ja és un altre tema. Pujol             

relata que en tots tres casos, aquests líders polítics han fet servir alguns dels mitjans               

del seus respectius estats com a cadena de transmissió del seu projecte i de la seva                

obra de govern. Un dels exemples que explica és el del laborista Tony Blair, que “va                

decidir que volia intervenir molt a fons en la reorientació del seu partit, i una de les                 

maneres que va trobar per aconseguir-ho va ser fer-se “amic” d’un parell o tres de               

grans diari anglesos, bàsicament en l’entorn mediàtic del magnat Rupert          

Murdoch”. Per tant, Jordi Pujol argumenta o justifica l’estat d’aquesta qüestió           

catalana i espanyola a partir de la idea que “això, més o menys és a tot arreu així”. 

A Catalunya, però, contraposant-la amb la resta d’Espanya, diu Pujol que,           

entre altres coses, gràcies a la creació d’organismes reguladors com el Consell de             

l’Audiovisual de Catalunya (CAT), s’han fet millor les coses. Aquesta és una opinió             

personal, em remarca.  

D’altra banda, Pujol assegura que, tot i l’existència d’aquests organismes          

reguladors, “hi ha hagut moments que la pressió que jo com a President i com a                

Govern hem sentit una pressió molt hostil per part d’alguns mitjans de            

comunicació, que anaven més enllà del que era la exigència de la neutralitat; de              

vegades, fins i tot era falsa neutralitat”.  

Mentre ho intento captar, veig que Pujol no para d’aixecar papers, llibres i             

diaris de la seva taula. Li pregunto que “què li passa?” I em contesta que ha perdut el                  

tap del seu bolígraf, i que el vol trobar. Però després d’uns deu segons mirant per tot                 

arreu para de buscar-lo. Quan es cansa em diu “no passa res, seguim!”. 

Sense preguntar-li res, el que està davant meu assegut com un vertader            

senyor, una mica repenjat cap al darrera, fa una reflexió en veu alta. Comença a               
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comparar les maneres d’actuar de dos televisions públiques que emeten a Catalunya,            

la de Televisió Espanyola i la de TV3: 

“Si es compara la manera d’actuar de TVE amb la de TV3 és evident que TVE                

té una direcció més política i que marca més pauta que no pas TV3. És evident.                

Almenys jo he tingut una certa sensació de victimisme per part dels mitjans de              

RTVE, cosa que crec que en el cas de TV3 i Catalunya Ràdio s’ha fet un esforç                 

d’equitat i pluralisme.” 

Pujol creu que això és i serà sempre un tema delicat, perquè en tots els temes                

o àmbits on la política hi juga un paper o altre aquest component ideològic hi influirà                

d’alguna forma. Però, d’alguna manera veig que Pujol li rebaixa gravetat al tema fent              

al·lusió a les garanties contra l’abús que proporciona la democràcia a través del que              

ell anomena mecanismes exigents, tot i que accepta que de vegades fallen. S’ha de              

considerar diu, que aquest control exigent és bo per als mitjans i per a la societat.                

Torna a buscar el tap del boli, aquesta vegada durant més estona i més concentrat.               

L’intento ajudar a buscar-lo movent llibres i papers o fins i tot mirant al terra per si li                  

ha caigut però no hi ha manera.  

Continuem. Hi ha un moment en que Pujol planteja convençut la idea que             

tothom, tingui adscripció ideològica o no, té dret a tenir un mitjà de comunicació,              

com en Berlusconi amb Mediaset, exemplifica, o com si fos el cas que un sindicat en                

volgués tenir un. Molt convençut de mi mateix comento, vers l’apreciació que            

m’acaba de fer sobre el tema: “no sé si hi estarem d’acord, però tots aquests d’un                

marcat perfil polític que ha comentat que tenen dret a tenir un mitjà de              

comunicació tenim clar que no portaran un mitjà imparcial, no?” Naturalment,           

contesta sense pensar-s’ho. I jo, és clar, estic expectant la seva justificació: 

“El que passa és que cap mitjà és imparcial del tot. És evident que en               

Berlusconi no feia una televisió neutra, però és evident també que l’ABC no fa un               

diari neutre… La democràcia i la polaritat de partits comporten poc o molt que hi               

hagi unes línies de partit marcades dins dels mitjans de comunicació.” 
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Intercanviem impressions sobre aquest tema durant una estona, fent jo el           

paper de jove periodista que encara vol creure en la bondat dels mitjans i dels               

professionals companys periodistes i Jordi Pujol des de l’experiència d’haver estat 23            

anys al poder com a President de la Generalitat i acostumat, pel que m’explica, a               

haver instrumentalitzat els mitjans en diferents moments de la seva vida. Ens            

separen 66 anys d’edat, per a mi tot un abisme generacional. Pertanyem, a més, a dos                

cares oposades de la mateixa moneda que podem anomenar “poder”. Perquè sí, els             

mitjans, els periodistes, també en tenim de poder. És diferent, això sí, la forma com               

es pot posar en pràctica. Nosaltres, els periodistes hem d’actuar segons uns criteris             

deontològics que en el camp de la política destaquen per la seva total absència. Però               

aquesta relació periodistes-polítics, això que ha passat i passa a Catalunya durant            

tant de temps, per exemple, succeeix perquè, entre altres coses, hi ha hagut una              

manca de seriositat i de proximitat amb el poder per part de la classe periodística. 

La conversa està sent interessant, creieu-me. De cop, frase estel·lar de Pujol            

després d’explicar-me, per sobre, qui pagava l’Avui quan existia per separat d’El Punt             

o des de quin sector econòmic i polític es va gestar i llençar al carrer El País.                 

“Tothom, creu-me, està al servei d’alguna cosa. Com a mínim està al servei d’un              

mateix.” Aquesta serà la frase amb la que em quedaré pensant durant tot el que               

queda de l’entrevista. 

Aquesta dependència econòmica dels mitjans, degut a que els és complicat, en            

general, generar prou actius com per capitalitzar-se ells mateixos, és un problema            

real. Hi coincidim els dos, però Pujol va més enllà i creu que és molt difícil evitar que                  

això passi. I no nomes això, sinó que planteja un dubte sobre si seria just prohibir,                

per exemple, que la gent es mobilitzés econòmicament per una causa com la dels              

mitjans, independentment de la ideologia que es representi. En països amb una            

educació democràtica insuficient és molt difícil posar fi a aquests comportaments. El            

que es pot fer, argumenta Pujol, és fer-ho de forma transparent i sense traspassar              

determinats límits de corrupció política i econòmica. 

En Pujol té tant de discurs sobre aquest tema que ell mateix treu al joc de la                 

conversa el tema sobre el que li volia preguntar just després, sobre La Vanguardia.              
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Llença una pregunta a l’aire “a qui va La Vanguardia quan necessita diners?” I es               

contesta automàticament a ell mateix. “Quan La Vanguardia necessita capital en           

demana als bancs, a l’IBEX, a gent d’una determinada corda política i poc o molt als                

governs. Evidentment, sap que li preguntaré sobre la relació mantinguda durant molt            

de temps entre La Vanguardia i Convergència i entre ell mateix com a President i               

amb els respectius directors del diari del Grup Godó. Com que ja ho intueix, solta la                

frase “La Vanguardia no ha estat mai un diari a favor de CDC”, i segueix amb “però                 

n’hi ha hagut altres que encara hi han estat més en contra. Pel tema econòmic, quan                

el diari ha necessitat diners n’ha anat a buscar al Govern, al que sigui, no només al                 

nostre.” 

Pujol m’explica que, tot i no haver sentit mai una proximitat o un tracte de               

favor per part de La Vanguardia, ell mateix i gent del seu entorn polític i econòmic                

s’han mobilitzat pel diari en certes ocasions. Relata, jo no ho sabia, que en un               

moment de dificultats del diari pels voltant de l’any 1992 l’excèntric Mario Conde va              

estar apunt de quedar-se la capçalera i llavors em planteja una disjuntiva, que per a               

ell té molt fàcil solució. “Què és millor, què La Vanguardia depengui del govern de               

Catalunya o d’en Mario Conde?” La resposta queda enlaire, però realment la            

pregunta que llença és retòrica perquè ja dóna per fet que entre una i l’altra la                

primera opció és la millor. 

Seguirem parlant durant una bona estona sobre La Vanguardia. M’interessa el           

tema, sobretot després d’haver enraonat en una entrevista amb el que va ser cap de               

política del diari i després director, en José Antich. Li pregunto directament per la              

relació que tenia amb el conde Godó i amb la direcció del diari durant la Presidència                

de la Generalitat. Prefereix contestar-me primer, previsiblement, sobre la relació          

amb el diari que no pas amb la del propietari. Em comença explicant que sempre ha                

tingut una relació molt particular amb aquest diari: 

“Primer, en època de Franco La Vanguardia era un diari més interessant i             

més obert a altres idees. Almenys en temes de política internacional i de cultura. El               

diari tenia molts bons corresponsals internacionals, que d’alguna manera donaven          

tonalitat política a la capçalera. En aquells moments era molt difícil parlar de             
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política espanyola o catalana però sí que era més fàcil de dir, en canvi, que era bo,                 

per exemple, que els laboristes d’Anglaterra guanyessin les eleccions. Això marcava           

una cert posicionament que es podia fer extensible a altres temes de la realitat              

política d’aquí.” 

Acte seguit li pregunto per la relació que tenia durant els seus anys com a               

President de la Generalitat amb el propi conde Godó. Em contesta a la pregunta, però               

de forma molt escueta, “tenia relació, sí. Crec que durant un temps va ser bona”.               

Només em fa aquesta consideració sobre el que li acabo de preguntar, però ho enllaça               

amb un altre tema sobre la seva relació amb el diari que també m’interessa. Després               

li repreguntaré pel Conde. 

“Aviam, amb La Vanguardia vaig tenir una sèrie de problemes”. Em pregunta            

si conec l’”afer Galinsoga” i li dic que sí, però que m’agradaria aprofundir-hi més.              

M’explica que aquest va ser el problema principal que ha tingut amb el diari. Poc a                

poc, cap a finals de la dècada dels 50, el diari s’havia anat entregant cada vegada més                 

al franquisme, no era un problema polític entre l’esquerra o la dreta, m’assegura.             

Paral·lelament, Pujol em planteja, fent cara com d’estar rememorant un ordre de            

fets, que un altre problema que li afectava directament era el tema català. M’assegura              

que La Vanguardia no era en aquell moment menys catalana que El Correo Catalán,              

però que tenia un director que, amb la complaença de l’empresa, la del seu propietari               

el ‘grande de España’ conde de Godó, i el beneplàcit del Règim, tendia cada vegada               

més a fer una política anticatalana amb les pàgines del seu diari. El director en               

qüestió, Luis Martínez Galinsoga, explica Pujol, va cometre alguns actes que van            

provocar una ràpida reacció en forma d’una campanya en contra. Una campanya que             

Jordi Pujol, junt amb altres amics seus, va instigar. Al principi la reacció va ser molt                

modesta, però després s’hi va anar afegint més gent. “Vam fer rendir La Vanguardia,              

i això va ser un èxit”, es congratula Pujol. Després d’aquesta lluita contra la direcció               

de La Vanguardia, provocada, entre altres qüestions, per la frase mítica de Luis             

Martínez Galinsoga “tots els catalans són una merda”, va venir una campanya            

protagonitzada per Pujol contra Franco, “que va ser la que em va portar a la presó”.                

Em pregunta, “sabies que vaig estar a la presó, no?” Li vaig respondre que sí.  
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M’explica també que un temps després d’aquest episodi va haver-hi un           

moment que La Vanguardia va estar sota una situació molt complicada           

econòmicament, tenia moltes pèrdues, i va estar apunt de passar a les mans de Mario               

Conde. Aquesta qüestió ja me l’havia avançat abans, i es notava que en aquell              

moment li va preocupar molt. “Quan l’entorn polític del meu voltant i jo ens en vam                

assabentar ens vam moure per evitar-ho. Havia de continuar en Godó com a             

propietari, tot i que no es mereixia gaire confiança per part nostra, però aportava              

valors com la tradició o el compromís.” Pujol em fa un relat dels alts i baixos d’ell                 

amb La Vanguardia, però el que està clar és que aquest diari sempre li ha importat                

molt, sigui com sigui, sempre n’ha tingut relació. 

Torno al tema que abans havia quedat penjat. “Senyor Pujol, vostè es reunia             

amb el conde Godó?” La primera resposta que em dóna li serveix per protegir-se. Em               

diu que si entenc reunir-se com un acte on el polític dóna consignes, en aquest cas                

m’assegura que això no es produïa. “Coincidíem en sopars, dinars, conferències, això            

sí, però reunir-nos nosaltres dos perquè des del Govern miréssim de dictar-li una             

política concreta, no”. 

Després d’aquesta dilatada estona parlant amb l’expresident sobre La         

Vanguardia, m’interessa canviar de tema de conversa. Torno a l’època dels últims            

anys del seu govern, quan se n’adonen que els socialistes estaven agafant bastanta             

força com per “usurpar-los” la Presidència de la Generalitat. Li transmeto que vull             

saber el moment que se’n va adonar d’aquesta realitat, del moment que s’ho va veure               

venir. M’explica que els socialistes van mirar de tenir sempre la presidència de la              

Generalitat. Quan s’estaven donant els primers passos cap a la democràcia, pels            

voltants de l’any 1975, tothom donava per fet que llavors el govern de la Generalitat i                

la Presidència seria dels socialistes. “Ningú comptava, ni jo tampoc, que nosaltres            

[CDC] poguéssim arribar a tenir la Presidència.” Pujol m’explica com durant les            

primeres eleccions al Congrés i varies municipals entre el 1975 i el 1980 el clar               

guanyador era el PSC, però que CiU anava guanyant poder en cada jornada electoral              

que es produïa. Em parla també del paper que va tenir la premsa en les successives                

victòries del Partit dels Socialistes de Catalunya: 
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“L’actitud de la premsa en general anava bastant en la línia dels socialistes,             

ja fos perquè els agradava o perquè s’alineaven amb la força guanyadora. Vam             

estar [CiU] una mica acorralats, però nosaltres érem un partit de debò, no érem un               

invent. El que teníem de bo en aquell moment era la nostra implantació al              

territori”. 

Després venen les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, el 1980, que            

ja seran les quartes des que el sistema funciona democràticament. La candidatura de             

Convergència i Unió s’emporta 43 escons, quedant com a força guanyadora, però            

sense majoria absoluta. Pujol m’explica com va viure els dies precedents i la mateixa              

nit electoral quan es va confirmar la seva victòria. Seria el primer president de la               

Generalitat després de la dictadura franquista i en un entorn democràtic. 

“Contra pronòstic i per sorpresa, inclús meva, vam guanyar. Però jo vaig            

notar que nosaltres [CiU] anàvem pujant els mesos abans de les eleccions i que els               

altres perdien gas, convicció i il·lusió. La nit abans de les eleccions jo donava per fet                

que quedaríem segons, no primers com finalment va passar. Vam guanyar bé.” 

De repent, una vegada ja hem clausurat aquest tema, em torna a preguntar: 

—Però vostè que estudia?  

—Periodisme, ja em queda molt poc per acabar la carrera —li contesto.  

—I veig que t’interessa la política...no? Què t’interessa de la política? —em qüestiona.  

—M’interessa molt entendre com funciona el poder i com es projecta als mitjans de              

comunicació —li explico. 
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—Està bé —assenteix acabant aquest petit interrogatori. 

Jo ja m’he acabat el cafè fa estona, però ell ni l’ha tastat ni li ha posat cap                  

granet de sucre. Just ara, quan el cafè deu estar gairebé fred, se’n posa una cullereta                

sencera i el remena perquè es desfaci. S’hi recrea durant una bona estona. Llavors,              

veig que és el moment ideal per introduir un altre tema: el llançament de Mas durant                

el final de la última presidència de Pujol i el paper que va jugar l’estratega David                

Madí de cara als mitjans de comunicació i en la construcció de la imatge mediàtica               

del candidat. Li plantejo que la creació de la figura del Conseller en Cap dins del                

Govern va tenir molta força i més pel qui el va ocupar, Artur Mas. Em diu que sí, que                   

els va donar resultat i que van seguir en la mateixa línia estratègica però que,               

malauradament, tot i guanyar les eleccions, no van governar, ja que es va pactar el               

Tripartit. 

Vull introduir el nom d’en David Madí a la conversa, que tantes vegades he              

sentit i llegit durant aquest estudi. Li pregunto si la idea de construïr el candidat               

Artur Mas a través del seu nomenament com a Conseller en Cap va ser d’en David                

Madí. Pujol es posa una mica seriós i, sarcàsticament, em diu: 

“Enten-ho bé… l’obra només podia ser meva. En aquell moment només podia            

ser meva. En David Madí era un xicot molt amic d’en Mas i que val molt, però no va                   

ser ell qui ho va gestar. En aquell moment, CDC era un partit molt dirigit per mi.                 

Tot i que després amb en Madí i Mas va començar una nova etapa.” 

Li vull preguntar, també, sobre quin paper va tenir una vegada es va quedar              

sense la Presidència i quan la figura central del partit era en Mas. Si continuava               

donant instruccions, si es mantenia al darrera de Mas i el tutelava… tot això. És               

bastant evident que això, almenys durant els anys del Tripartit va ser així. Però vull               

que m’ho expliqui l’expresident. “Fins a quin moment va estar al darrera de Mas?”, li               

pregunto. En Pujol m’assegura que durant els anys d’oposició al Govern format per             

ERC, PSC i ICV-EA, el poder del partit i de l’estratègia ja el van assumir gairebé tot                 

Mas i Madí, ja que ell ja no guiava tant com abans. 
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Portem parlant ja gairebé una hora i deu minuts i cada poc temps, el que va                

ser un ídol de masses polític durant dècades a Catalunya mira el rellotge. De cop em                

diu, “perdoni, no podré dedicar-li molt temps més; tinc un compromís”. Li dic, “té 10               

minuts més?. No vull perdre la oportunitat de preguntar-li sobre la situació d’ell, de              

la seva família, del seu fill gran recentment detingut i per la causa judicial que tenen                

oberta. Periodísticament parlant, creia impensable no preguntar-li sobre aquests         

temes ja que ara el personatge de Pujol està buscadíssim, i el seu grau d’aïllament de                

la societat i, per descomptat dels mitjans, és bastant alt. La conversa havia sigut              

cordial i certament amable i no dubto ni un segon en abordar el tema. 

—Li volia fer una última pregunta, President. 

—Digui’m —em contesta. 

—Com està actualment? —li dic. 

[Riu mentre relaxa els músculs de la cara, finalment acaba amb cara de             

circumstància] —Home, jo no estic bé. No puc estar bé ara. Hem sento molt apretat               

per moltes bandes. Em sento... No estic bé, no estic feliç... com és lògic. Ara, dit això,                 

també estic preocupat perquè la situació política és molt complicada. Estem en un             

moment molt difícil… —m’explica amb una mica de veu de pena. 

Aturant el seu discurs em pregunta, per tercera vegada des que ens coneixem,             

que com em dic. Ell agafa un boli i mentre jo pronuncio el meu nom se l’apunta a un                   

bloc de notes quadriculat que té just al davant. Apunta “Aleix Bertomeu” amb una              

línia que dibuixa ràpid a sota. Però, a més, hi escriu una altra paraula que intento                

desxifrar però la lletra de Pujol és complicada i no ho aconsegueixo desxifrar. La              

veritat, en aquell moment això m’encurioseix, ja que el meu nom ja el tenia anotat,               

per exemple, a la seva agenda, de quan la secretària em va concedir la cita. Però                

tampoc li dono massa importància ja que m’interessa molt més el que m’està             

explicant. I continua, però em fa un petit parèntesi, parlant de la situació política              

actual entre Catalunya i Espanya, que després lligarà amb el seu cas personal. 

—La situació actual segur que a qualsevol persona mitjanament sensata li fa por. I a               

mi també me’n fa. Ara, mai no havíem anat tan lluny, no havíem exhibit mai tanta                
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potència. I la potència que tenim enfront és molt forta. A Europa hi ha molts               

problemes... i ningú està content que hi hagi aquest problema amb Catalunya, perquè             

ja hi ha prou problemes i ens reclamen “escoltin, posint-se d'acord". Però no hi ha               

manera de posar-se d'acord amb Espanya. Però encara que estiguem en una situació            

una mica desesperada hem de seguir. A mi m'agradaria poder-ho dir amb veu més              

clara, però estic en una situació massa delicada. És evident que la causa judicial que               

tenim contra jo i contra els meus fills té un origen polític. De tota manera això és un                  

procés polític i van a la destrucció nostra, la destrucció meva, de la meva família i a la                  

destrucció d'una pila de coses que hem fet en els últims 40-50-60 anys. "La veritat és                

que se'ns pixen a sobre". Ells també queden bruts eh. I per tant, nosaltres ara hem                

d'aguantar. Ara, això ja no es cosa meva, jo he d'estar en aquest cau, no puc                

sortir-ne... Cada vegada que surto una mica l'UDEF fa moviments. Afortunadament,           

no em faran gaire més mal del què m'han fet i el mal que ja m’han fet, en bona part,                    

no es basa en fets objectius sinó que simplement perquè han posat el focus sobre a                

mi i a altra gent de CDC i del país —m’explica de forma detallada i seriosa. 

—Està preocupat pels seus fills ara mateix? —li pregunto després d’aquesta           

explicació lligant directament la causa judicial de la seva política amb una lluita             

política, que Pujol diu que s’està duent a terme contra Catalunya. 

—En certs aspectes estic més preocupat per algun fill meu que per mi. Per mi en                

realitat des del punt de vista personal no estic preocupat, des d'un punt de vista               

polític sí. Perquè jo no era un polític qualsevol. Per tant, l'atac ha sigut molt               

concentrat en mi, no només en mi, però concentrat en bàsicament en mi —lamenta              

Pujol. 

—Què li ha semblat l’entrevista que va concedir la setmana passada el seu fill Josep               

al Matí de Catalunya Ràdio? —li pregunto realment intrigat. 

—De cara a la defensa de les nostres posicions, no jurídiques sinó polítiques, em va               

semblar bé —contesta el patriarca de la família. 

—Però, la va fer unilateralment o l’ha preparat parlant amb el seu pare?  
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—Parlat a fons amb mi, no, però evidentment encaixant, sí. La causa és massa              

complexa perquè afecta a molta gent —em contesta amb to sincer. 

Em canvia de qüestió i s’avança, un altre cop, a una de les preguntes que li volia fer                  

després. 

—Respecte a mi, em podran dir que no he estat correcte o el que sigui, però el que no                   

em podran dir és que he estat corrupte. Perquè, què vol dir corrupció? —em              

pregunta. 

—Molt resumidament —li intento explicar— corrupció siginifica utilitzar una         

influència per beneficiar a empreses i després a partits i governs —contesto dubtant             

una mica de mi mateix. La veritat és que no estic gens acostumat a que en una                 

entrevista em facin preguntes a mi. No hi estic acostumat, bàsicament, perquè no es              

fa. Però Pujol es nota que és una persona que controla, que li agrada controlar, fins i                 

tot una entrevista. 

—Exacte, és això mateix —em diu. I em posa uns quants exemples de casos hipotètics               

d’on s’ha de fer una obra i un empresari intenta pressionar al polític de torn perquè li                 

adjudiqui.. En fi, casos de manual. 

M’acaba d’exemplificar la seva concepció del què és corrupció i s’aixeca de la             

cadira. Va a l’habitació del costat i torna amb una corbata a la mà. I em diu que el                   

segueixi, que l’acompanyi. La veritat és que em sorprenc, però faig el que em diu. El                

segueixo i observo que va una mica coix. Enseguida arribem al bany, però primer              

passem pel rebedor on feia una hora i mitja aproximadament jo encara l’esperava             

assegut al sofà. Li diu al secretari “escolti, truqui a la meva dona i passi-me-la quan                

pugui.” Ell li contesta amb un “Sí senyor Pujol.” Arribem al bany i ell es mira al mirall                  

començant-se a cordar la corbata al voltant del coll. Se l’arregla molt, hi para molt               

compte. Se l’acaba de posar i sortim del bany. El secretari/guardaespatlles l’espera            

fora amb el telèfon a la mà i li diu “senyor Pujol, la seva dona és al telèfon”. Ell li                    

agraeix mentre es posa el telèfon mòbil a l’orella. Anem una altra vegada cap al seu                

despatx i ell comença a enraonar amb la seva dona, na Marta Ferrussola. No vaig               
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poder evitar pensar amb la caricatura de la ‘Mare Superiora’ que s’havia fet aquells              

dies, arran d’una filtració del Cas Pujol.  

—Hola, Marta —saluda Pujol—. Arribem a l’acte? 

—Doncs, millor agafa un taxi i vine tu mateixa aquí al despatx, sinó no arribarem. És                

que estic aquí parlant amb un noi i ens hem allargat. Quan trigaràs més o menys? —li                 

pregunta el seu marit. 

—D’acord, fins ara, maca —s’acomiada. 

Aquesta és, més o menys, la conversa telefònica que té Jordi Pujol amb la seva               

dona Marta Davant meu. I ens tornem a asseure cara a cara i llavors me n’adono que                 

les cadires són realment molt còmodes. Pujol reemprèn la conversa allà on l’havíem             

deixat; no em deixa temps ni per preguntar. El relat continua durant una estona: 

—Jo estic tranquil per això. M'explico el que et vull dir? La gent pot estar d'acord o                 

no en que haguem fet alguna cosa malament. I ho puc admetre que vam fer algunes                

coses malament. Segurament, ens vam equivocar prenent certes decisions. Però, amb          

la quantitat de gent que ha participat en aquestes coses durant 23 anys, que en són                

milers, i també milers de decisions... i de documents que diuen una cosa i altres que                

diuen l’oposada... Tinc la consciència molt tranquil·la. Ara bé, la campanya que ens             

estan fent és destructiva —acusa en Pujol. 

—Sap si això trigarà molt de temps a acabar? —li pregunto amb interès. 

—No, això ho volen fer durar molt. És una batalla de destrucció política i personal. O                

sigui, que patirem. Ara ja pateixo, però des de la serenitat —em contesta. 

—I ara, què fa durant el seu dia a dia? —li pregunto realment encuriosit. 

—Em vaig movent, vaig fent coses. També hi ha gent que em demana coses, com per                

exemple fer articles i, si em va bé, els faig. També m'agrada trobar-me amb gent               

—m’explica bastant satisfet. 

—I amb els mitjans? —li pregunto pretenciosament. 

—No, amb els mitjans no. No me'n refio dels mitjans. Entenc que hi ha mitjans de                
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tota mena, però no. Els mitjans són molt perillosos —contesta realment molest i            

m’avisa—. Escolti, jo he de marxar. Si vol podem quedar un altre dia i seguim               

xerrant. 

—Gràcies però no caldrà, ja tinc tota la informació que necessito —responc agraït. 

Em quedo amb les ganes de seguir preguntat-li sobre la situació actual d’ell             

però també sobre la seva família. Ja feia més d’una hora i mitja que parlàvem i en                 

Pujol ja m’havia advertit algunes vegades durant l’entrevista que la trobada no es             

podria allargar molt. 

De sobte, sento una veu de dona. Suposo, sense veure-la, que és Marta             

Ferrussola, la dona de Pujol. Li reconec la veu d’haver-la sentit parlar, per exemple,              

en la famosa comissió d’investigació del Parlament on alguns membres de la família             

Pujol, també el patriarca i la ‘Mare Superiora’ de la família, van anar a donar               

explicacions davant dels partits polítics i de l’audència.  

Els dos ens aixequem de les respectives cadires per sortir del petit despatxet.             

Jo recullo el meu bloc de notes, el boli i el mòbil. Pujol agafa la seva americana, que                  

estava penjada al respatller de la cadira, i sortim del despatx. Em fa passar a mi al                 

davant i amb unes cinc passes ja estic al rebedor, on Marta Ferrussola s’espera              

parlant alegrement amb el guardaespatlles del seu marit. Quan les nostres mirades es             

creuen m’impulso a saludar-la i estenc la mà per saludar-la. “Aleix Bertomeu,            

encantat”. “Igualment encantada”; no li fa falta presentar-se, seria absurd. Va molt            

mudada, amb un vestit roig i un collar de perles. Mudada com en Pujol, amb un bon                 

vestit i corbata d’arreglar. Mart Ferrussola em pregunta per com ha anat l’entrevista i              

jo li dic que hem tingut una xerrada interessant, la veritat. Em diu, amb una rialla a                 

la boca “el meu home parla molt i molt”. Li dic que sí, que avui també ha parlat molt,                   

però que serà profitós. Hi està d’acord.  

Després d’aquest petit instant de presentacions, en Pujol exclama amb el           

volum una mica alt, “què Marta, marxem? Vostè, vingui, baixi amb nosaltres”.            

Durant la conversa ja he pogut comprovar que a l’expresident li falla una mica l’oïda,               

has de vocalitzar i parlar fort perquè t’entengui bé, però ja és gran, té gairebé 87 anys.                 
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Pujol agafa un bastó per acompanyar-se i em surt automàticament una pregunta un             

pèl indiscreta, “què va coix, President?”. Em contesta que sí, que també li fa mal               

l’esquena perquè té escoliosi. 

Sortim del pis on hi havia passat gairebé dos hores i no ens fa falta agafar                

l’ascensor; estem en un primer pis. Baixem tots quatre: guardaespatlles, Pujol,           

Ferrussola i jo mateix. A la porta ens trobem amb un veí, se saluden cordialment,               

s’intercanvien algunes paraules i sortim del portal. Mentre surto penso en la            

diferència de la imatge d’ara fa un mes, quan davant d’aquesta porta hi havia tot de                

periodistes i reporters gràfics d’una pila de mitjans de comunicació. Ara, el portal i la               

vorera del davant estan buits, sense ningú. I allí mateix ens acomiadem. 

—Bé, President. Encantat d’haver-lo conegut i d’haver pogut parlar amb vostè —li dic             

a mode d’acomiadament. 

—Igualment, noi. Si algun dia vols tornar a parlar amb mi ja trobarem un dia               

—m’ofereix. 

—Moltíssimes gràcies. Adéu i bona tarda! —els acomiado saludant. 

—Adéu, passi-ho bé! —em diuen els dos del matrimoni. 

Jo me’n vaig carrer de Calàbria a munt amb pas lleuger cap a la Diagonal. Ells                

dos, en Pujol i la Ferrussola també agafen la mateixa direcció, cap a la cantonada, on                

l’espera el seu Seat Altea, per portar-los on sigui. El seu guardaespatlles hi va al               

darrera, és clar. 

 

 

 

 

 

 

70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

71 



 

 
Bibliografia 

Albarrán Bugié, J. (2009). "Podemos hundir un medio". La Vanguardia. 

Berrocal Gonzalo, S. and Campos Domínguez, E. (2012).  La investigación en 

periodismo político en el entorno de los nuevos medios de comunicación . 

Madrid: Sociedad Española de Periodística. 

Berrocal Gonzalo, S. and Campos Domínguez, E. (2012).  La investigación en 

periodismo político en el entorno de los nuevos medios de comunicación . 

Madrid: Sociedad Española de Periodística. 

Cañizares, M. (2012). Jordi Pujol, su historia menos honorable. ABC. [online] 

Available at: 

http://www.abc.es/20120311/espana/abci-memorias-jordi-pujol-20120311

0021.html [Accessed 6 May 2017]. 

Casero-Ripolles, A., García Santamaría, J. and Fernández-Beaumont, J. (2017). 

The politicisation of journalism in Spain: three obstacles to the professional 

autonomy of journalists. 

Crític. (2017). Perfil de David Madí, exassessor d'Artur Mas. [online] Available 

at: 

http://www.elcritic.cat/investigacio/madi-spin-doctor-dedicat-als-negocis-

que-mai-ha-deixat-la-politica-15345 [Accessed 8 May 2017]. 

Cruanyes, T. (2017). Punt de partida. In: Els mitjans de comunicació i la 

política, 1st ed. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, pp.2-25. 

El oficio más hermoso del mundo. (2016). Madrid: Clave Intelectual. 

Enguix Oliver, S. (2013). El proceso de Convergencia Europea y el periodismo 

especializado: el caso del periodismo político. @tic. revista d'innovació 

educativa, 0(10). 

72 



 

Enguix Oliver, S. and Juliana, E. (2015). Periodismo político . València: 

Universitat de València. 

Ferrero, D. (2015). La influència dels spin doctors (assessors) del Govern 
d'Artur Mas. Grado. Universitat Autònoma de Barcelona. 

Foix, L. (2017). Aquelles xocolatades al Pati dels Tarongers. [online] Foixblog. 

Available at: 

http://www.foixblog.com/2015/04/23/aquelles-xocolatades-al-pati-dels-tar

ongers/ [Accessed 20 May 2017]. 

Guimerà i Orts, J. (2014).  Les Polítiques de mitjans de comunicació durant els 

governs de Jordi Pujol. 1st ed. Barcelona: Proa. 

Guimerà i Orts, J. and Lo Cascio, P. (2017). Políticas de comunicación y 

liderazgo político en democracias mediatizadas: el caso de Cataluña 

(1999-2003). 

Hallin, D. and Mancini, P. (2008). Sistemas mediáticos comparados . Barcelona: 

Hacer. 

IDESCAT (2003). Eleccions al Parlament de Catalunya. 1992-2003 Distribució 
dels vots. Per candidatures. [online] Barcelona: IDESCAT. Available at: 
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=913&t=2003 [Accessed 1 Jun. 
2017]. 

Juan, J. (1998). Pujol entra en campaña con una ofensiva para divulgar su obra 

de gobierno. La Vanguardia, p.14. 

Martí, P. (2017). Jordi Pujol: l'adeu per la porta del darrere del tòtem 
nacionalista. Nació Digital, [online] p.1. Available at: 
http://www.naciodigital.cat/noticia/130960/jordi/pujol/adeu/porta/darrer
e/totem/nacionalista [Accessed 1 Jun. 2017]. 

Miró, D. (2016).  Periodisme samurai. Barcelona: Editorial UOC. 

Molas, C. (2012). La comunicació política de Jordi Pujol. Grado. Universitat 
Abat Oliva CEU. 

Parlament de Catalunya (1999). Dades generals. [online] Barcelona: Parlament 
de Catalunya. Available at: 

73 



 

http://www.parlament.cat/document/composicio/150330.pdf [Accessed 1 
Jun. 2017]. 

Parlament de Catalunya - Departament de Comunicació (2015). ELECCIONS AL 
PARLAMENT 1980-2015. Barcelona: Parlament de Catalunya. 

Redacción, R. (1998). CiU dice que el proyecto de Maragall es viejo y copiado y el 

PP lo compara al pujolismo. La Vanguardia, p.17. 

Sen, C. (1998). Pujol afirma que tiene un proyecto para gobernar Cataluña otro 

decenio. La Vanguardia, p.13. 

Sense firma (1990). No pedimos la independencia, sino la autonomía, pero con 

una interpretación distinta a la actual. La Vanguardia, pp.11, 12. 

Sintes, M. (2011). Periodistes contra polítics . Barcelona: Columna. 

Sintés, M. (n.d.). Periodistes contra polítics?. Tesis doctoral. Universitat Ramón 
Llull. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

74 



 

 

 

 

 

 

 

V. ANNEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

75 



 

1. Entrevista sense signar de La Vanguardia del diumenge 7 de gener           

de 1990 (plana 1). Titular: “No pedimos la independencia, sino la           

autonomía, pero con una interpretación distinta a la actual.” 
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2. Entrevista sense signar de La Vanguardia del diumenge 7 de gener           

de 1990 (plana 2). 
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La 

77 



 

no-firma de l’entrevista: “Declaraciones del presidente de la Generalitat         

recogidas por La Vanguardia” 
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