
grups mediàtics se’l po-
dia igualar però no su-
perar en les filigranes al 
distribuir freqüències de 
ràdio i televisió, subven-
cions, publicitat institu-
cional i compres massi-
ves d’exemplars per pro-
porcionar negoci i influir 
en les estadístiques de di-
fusió. Pujol intervenia en 
tot.  

Alguns periodis-
tes reflexionen ara, més 
en privat que no pas en 
públic, sobre la informa-
ció en els Anys Pujol i so-
bre l’acusació que flota 
en l’ambient que la pro-
fessió no va informar 
degudament de l’este-
sa delinqüència econò-
mica de caràcter polític 
d’aquella etapa. Però no 
és una qüestió per a pe-
riodistes, és un tema de 
fons que mereix un de-
bat públic, sense tempta-
cions de caça de bruixes, per treure 
lliçons concretes de cara al futur. Ho 
subratllo en les circumstàncies actu-
als de Catalunya perquè en aquella 
etapa va pesar negativament molt 
l’espessa manta del tot per la pàtria 
que va estendre el pujolisme per so-
bre de la transparència com a expli-
cació/justificació. Això va motivar 
que moltes conductes professionals 
s’autoconsideressin en estat d’ex-
cepció respecte a les obligacions de-
ontològiques a partir d’un moment 
clau en la configuració de la cultura 
informativa d’aquest país: el cas Ban-
ca Catalana.
 Vist amb perspectiva, Pujol va cre-
ar un règim sense controls demo-

l’opacitat de Pujol i Fills sl
L’expresident estava obsessionat amb les claus i els mecanismes de creació de l’opinió pública

J
ordi Pujol és un gran pro-
fessional de l’opacitat. Un 
mestre. Divendres no va 
respondre a cap de les dese-
nes de preguntes que li van 

formular els diputats. Ni una sola. 
Inventor històric de l’«avui no toca» 
com a resposta estàndard per a les 
preguntes incòmodes, l’altre dia va 
utilitzar-ne una variant: va instru-
mentalitzar un disgust per incom-
plir frontalment la seva promesa 
d’ajudar a aclarir les coses. Va dir 
que no havia estat corrupte, va dir 
que ell (es va entendre que «perso-
nalment») no ha cobrat mai cap co-
missió. Però, ¿què val avui en dia dir 
«no sóc corrupte» des dels llavis de 
qui ha mentit prèviament a tothom 
sobre una qüestió greu i transcen-
dent durant gairebé 34 anys?
 La falta de transparència disse-
nyada per a Catalunya per Pujol 
mereix estudis especialitzats en fa-
cultats de Ciències Polítiques i Pe-
riodisme, i va tenir nítid reflex en 
l’insolvent format de les comissi-
ons parlamentàries que volen acla-
rir alguna cosa, tal com vam veure 
tots. Control ferri dels mitjans pú-
blics i intervenció personal seva en 
la designació dels responsables. Dis-
tribució amb criteris partidistes de 
bastons i pastanagues als mitjans pri-
vats. Seducció en la curta distància 
en els contactes amb editors, direc-
tors i professionals influents (fins i 
tot va aconseguir la nominació d’Es-
panyol de l’Any del poc catalanista di-
ari ABC). En la política de tracte als 

cràtics reals respecte a l’ús correcte 
del diner públic i les obligacions fis-
cals. ¿Possibles lectures d’això? Po-
dem dir que va blindar el seu males-
tar personal, que potser el corroïa, 
a més a més de donar a Convèrgen-
cia els mitjans per al seu espectacu-
lar creixement. Va tenir una gran 
sort: va conviure amb un règim que 
a Madrid feia gairebé exactament el 
mateix per potenciar –amb diners i 
col·locacions–  el PSOE i el gran par-
tit de la dreta, primer Aliança Popu-
lar i després el PP, i per tenir tran-
quils els personatges de les altes 
institucions i cossos de l’Estat, ban-
quers i grans empresaris.
 Però si del que volem parlar és de 

l’eficiència del circuit de la infor-
mació, les coses són molt matisa-
bles. Tot i que aquí no hi va haver 
mai diners de veritat ni legislació 
idònia per a la policia especialit-
zada en delictes econòmics, ni per 
a una actuació fiscal suficient, ni, 
com indicava abans, es van crear 
verdaders mecanismes polítics de 
control del diner públic. El fet és 
que l’opinió pública ha estat molt 
més informada del que es diu, en-
cara que bona part, també cal sub-
ratllar-ho, ha mirat cap a un altre 
costat. 

HiPocresies al marge, la 
confessió només va sorprendre pel 
que va tenir d’inesperat reconeixe-
ment del seu paper personal en un 
fet delictiu. El que ara l’envolta ja 
era de coneixement públic i havia 
estat divulgat pels mitjans. ¿Qui no 
en sabia res de la seva laxitud da-
vant la conducta dels seus fills i del 
seu entorn personal, el Sector Nego-
cis de CDC? O sobre les comissions 
corruptes del 3% en les obres públi-
ques i altres serveis. O sobre la seva 
inhibició davant les martingales 
d’Unió amb els fons europeus per 
a desocupats.
 Els periodistes no han informat 
de coses concretes de les quals no 
disposaven de proves, però sí del 
conjunt de la situació i dels indicis. 
Però el que ha prevalgut és l’eficà-
cia d’una opacitat dissenyada amb 
molta cura per un obsessionat per 
les claus i els mecanismes de la cre-
ació de l’opinió pública que fins i 
tot es permetia demanar al seu en-
torn que no perdés el temps, que el 
més interessant són els titulars i no 
pas les llargues columnes explica-
tives de text. H
Periodista.

ANTONIO

Franco

Va crear un règim sense 
controls democràtics de l’ús del 
diner públic i les obligacions fiscals

LEONARD BEARD

Els escàndols polítics de corrupció

U
n dels motius pels quals 
hem arribat a aquest 
punt de no retorn és 
que l’assumpte català 
s’analitza més en fun-

ció del que va passar el 1714 o el 
1936 que del que està passant a Eu-
ropa el 2014. Des d’aquesta perspec-
tiva, l’assumpte perd una part subs-
tancial de l’èpica que busca Mas i 
del tremendisme amb què respon 
Rajoy. Resulta summament reco-
manable per entendre els reptes de 
la democràcia a l’Occident actual 
un llibre editat en castellà per 
Manuel Cruz: El horizonte democráti-
co, d’Alessandro Ferrara. És un lli-
bre dens que pretén actualitzar el 
pensament de John Rawls. És una 
pena que Ferrara no hagi entrat en 
la nòmina de conferenciants de Fe-

es aparentment dramàtics: «la de-
mocràcia no pot florir ni durar en el 
temps tret que s’estabilitzi una cul-
tura democràtica i es reprodueixi a 
si mateixa». Una cultura –diu Ferra-
ra– que ha d’inspirar, més enllà de 
les formes jurídiques, el cultiu de 
l’«esperit democràtic», entès com a 
suma de la passió pel bé comú, per 
la igualtat i per la individualitat. 

L’esperit de les lleis

És en aquest context que el filòsof 
italià defensa afegir, en aquest se-
gle XXI, una quarta dimensió a l’es-
perit de la democràcia: «la passió 
per l’apertura» entesa com «una 
cultura que orienta l’opinió públi-
ca en el sentit d’afavorir solucions 
no convencionals amb molta més 

freqüència del que pugui fer qual-
sevol cultura política no demo-
cràtica». 
 «Solucions no convencionals» 
és el que reclama a Mas la socie-
tat catalana cansada de l’autono-
misme immobilista i falta de pas-
sió per un federalisme eteri. «Solu-
cions no convencionals» és el que 
necessita trobar Rajoy davant els 
que li requereixen aferrar-se a les 
formes de la democràcia evitant-
ne l’esperit. El procés català, Po-
dem, Guanyem Barcelona es poden 
mirar amb ulls del segle XX, però 
a la llum del XXI reclamen passió 
per l’apertura, però sense oblidar 
el bé comú, la igualtat i la indivi-
dualitat. 

Democràcia 
i apertura
    

@albertsaezc

deralistes d’Esquerres en la seva 
pugna contra Mas. 
 Entre moltes altres coses, Fer-
rara ens adverteix d’un fet que po-
dem veure amb claredat aquests di-

La clau

director 
adjunt

albert

Sáez

DILLUNS 929 DE SETEMBRE DEL 2014

La roda

el dilema 
de Mas i 
Junqueras

saül

Gordillo

D
e la ruptura de l’agost 
a la reconciliació del 
setembre, passant per 
l’aprovació de la llei 
de consultes i un de-

bat parlamentari de gran tensió 
entre Artur Mas i Oriol Junqueras. 
El president va convocar dissabte 
la consulta del 9-N com s’havia 
compromès en campanya electo-
ral i va acabar pactant amb ERC, 
ICV-EUiA i CUP. El  líder d’Esquerra 
ha jugat a tensar i destensar la cor-
da per aconseguir que Mas i el seu 
entorn no matessin la consulta 
abans de temps, evitant la frustra-
ció dels gairebé dos milions de ma-
nifestants de la Diada i del conjunt 
de ciutadans que volen votar el fu-
tur del seu país. 
 Aquest dilluns mourà fitxa Ma-
riano Rajoy i tot l’aparell de l’Es-
tat, però difícilment passarem la 
pantalla de la consulta tan fàcil-
ment. Fixin-se en el tsunami de gai-
rebé 900 ajuntaments de tots els 
colors favorables a la consulta. A 

l’espera del desenllaç del 9-N, Mas 
i Junqueras han evitat defraudar 
una part majoritària dels catalans 
malgrat el boicot de l’Estat. Ara els 
toca pensar en les següents panta-
lles, i una d’elles són les eleccions 
«plebiscitàries».   
 Rajoy  des i t ja  que Mas  i 
Junqueras vagin separats a les ur-
nes, que guanyi el republicà sen-
se majoria absoluta i  que un cis-
ma a CiU amb el president conver-
tit en l’Ibarretxe català provoqui el 
descarrilament del procés. La ca-
verna ja es frega les mans, però la 
capacitat de sorprendre de Mas i 
Junqueras està fora de dubtes. Al-
gunes enquestes indiquen que, 
per separat, ERC i CiU sumarien 
més diputats que en una matei-
xa candidatura. Però, ¿acceptaria 
Mas una llista  amb Junqueras i in-
dependents i el compromís ferm 
d’una declaració unilateral d’inde-
pendència? Si Mas i Junqueras dei-
xen les sigles de partit al marge, no 
descartin noves sorpreses.H

Si deixen les sigles 
dels seus partits al 
marge, no descartin 
sorpreses passat el 9-N

@saulgordillo
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