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SESSIó NÚM. 43

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i un minut. Presi-
deix Sergi Sabrià i Benito, acompanyat del vicepresident, 
Àlex Moga i Vidal, i del secretari, Celestino Corbacho i 
Chaves. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, David 
Bonvehí i Torras, Meritxell Borràs i Solé, Xavier Cima Ruiz, 
Lluís M. Corominas i Díaz, Ferran Falcó i Isern, Antoni 
Font Renom, M. Mercè Jou i Torras, Benet Maimí i Pou, 
Marta Pascal i Capdevila, Joan Recasens i Guinot, Josep 
Rull i Andreu i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Conver-
gència i Unió; Pere Aragonés i Garcia, Gemma Calvet i 
Barot i Josep Cosconera Carabassa, pel G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya; Marina Geli i Fàbrega, Mi-
quel Iceta i Llorens i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. 
Socialista; Pere Calbó i Roca, Jose Antonio Coto Roquet, 
Sergio Garcia Pérez, Eva Garcia Rodríguez, Josep Enric 
Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez i Sergio Santamaria Santigosa, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya; Joan Herrera Tor-
res, Joan Mena Arca, Salvador Milà i Solsona i Marc Vidal 
i Pou, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, Albert Rivera 
Díaz i Carmen de Rivera i Pla, pel G. P. de Ciutadans, i 
Quim Arrufat Ibáñez i David Fernàndez i Ramos, pel G. 
Mixt.

Assisteix a aquesta sessió Jordi Pujol i Soley, expresident 
de la Generalitat.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Compareixença de Jordi Pujol i Soley, expresi-
dent de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals per a donar compte dels fets que ha admès amb 
relació a fons dipositats a l’estranger sense complir les 
obligacions fiscals i del seu comportament durant l’exerci-
ci de la presidència de la Generalitat (tram. 357-00717/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

El president

Molt bona tarda. 

Compareixença
de Jordi Pujol i Soley, expresident de 
la Generalitat, per a donar compte dels 
fets que ha admès amb relació a fons 
dipositats a l’estranger sense complir les 
obligacions fiscals i del seu comportament 
durant l’exercici de la presidència de 
la Generalitat (tram. 357-00717/10)

Donem inici a la sessió de la Comissió d’Afers Institu-
cionals de 26 de setembre de 2014, una sessió que té 
un únic punt a l’ordre del dia, que és la compareixen-
ça de Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generali-
tat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per do-
nar compte dels fets que ha admès amb relació a fons 
dipositats a l’estranger sense complir les obligacions 
fiscals i del seu comportament durant l’exercici de la 
presidència de la Generalitat.

Com sempre en aquest cas de les compareixences, in-
tervindrà en primer lloc el compareixent, per un espai 
de trenta minuts. A partir d’aquí obrirem un torn per 
als grups per plantejar qüestions, de deu minuts per a 
cadascun dels grups, i el compareixent de nou tindrà 
temps il·limitat per donar resposta a totes les qüestions 
que s’hagin plantejat. 

Per tant, doncs, sense més, donant la benvinguda al 
president Pujol, té trenta minuts per fer la seva inter-
venció.

Jordi Pujol i Soley (expresident de la Generalitat)

Senyor president, senyores i senyors diputats, d’entra-
da els he de fer avinents dues coses. La primera, que ja 
vaig expressar en el meu comunicat del 25 de juliol, és 
el meu compromís –era el meu compromís i és el meu 
compromís– de comparèixer i donar explicacions, 
com ara faré. La segona, no fa molt deia un il·lustre ju-
rista, poc suspecte de partidisme polític, que –ho deia 
textualment: «El Parlament només ha de depurar res-
ponsabilitats polítiques.» I afegia que –textualment: 
«Eventualment...», és a dir, arribat el cas que m’invo-
lucressin, jo hauria de parlar davant dels tribunals i de 
la hisenda pública, i no davant del Parlament. Malgrat 
això, els dic que la situació judicial i de comprovació i 
inspecció tributària que plana sobre la meva família ni 
limitarà ni condicionarà el que els diré.

Deixin-me dir encara una altra cosa. Pot passar que en 
el curs d’aquesta compareixença hi hagi intervencions 
molt crítiques, i fins i tot punyents; dintre del respecte, 
confio, però punyents. Però molt probablement no ho 
seran tant com ho són les recriminacions que jo ma-
teix em faig. 

Dit això, reitero el meu respecte pel Parlament, que 
representa la democràcia i el caràcter nacional de Ca-
talunya. La seva existència per ell mateix posa de ma-
nifest el salt qualitatiu que el nostre país ha fet durant 
els últims quaranta anys, gràcies a un esforç col·lectiu, 
mèrit del conjunt de la nostra societat i de les diverses 
forces polítiques. I és per això que compareixo.

El dia 25 de juliol vaig fer un comunicat que responia 
a la meva pròpia pressió moral, un comunicat que co-
mença així: «El meu pare, en Florenci Pujol i Brugat, 
va disposar com a darrera voluntat específica que uns 
diners ubicats a l’estranger, diferents dels compresos 
al seu testament, i rendiment d’una activitat determi-
nada econòmica i que no es trobaven regularitzats en 
el moment de la seva mort, fossin destinats als meus 
fills i a la meva esposa, ja que ell considerava perillosa 
i d’incert futur la meva opció per la política en lloc de 
seguir en el món de l’activitat econòmica. I més enca-
ra perquè havent viscut de prop, i conservant-ne un re-
cord viu, l’època dels anys trenta i quaranta tenia por 
del que podia passar.» Com ja poden veure, més que 
d’«herència», com s’acostuma a dir, s’ha de parlar de 
«deixa» o de «llegat».

Fins aquí la introducció del meu comunicat. Ara am-
plio la informació per entendre el que ha passat. En-
tenc que principalment la meva intervenció ha de cen-
trar-se en el tema d’aquests diners a l’estranger. Això 
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requereix alguns aclariments, que ens situen en fets i 
situacions de fa molts anys, poc recordats avui. Qui 
era el meu pare? I quina era la relació que va tenir amb 
mi? I com va fer aquests diners, aquests diners que va-
ren permetre generar i deixar aquests diners a l’estran-
ger? D’això fa molts anys –molts anys. Ja els he dit 
que era una història llarga però que he d’explicar sen-
cera, perquè demostra que ni hi ha hagut corrupció ni 
tracte de favor.

Aquests dies alguns comentaris periodístics han re-
cordat que quan tenia quinze anys va començar a tre-
ballar de grum, que és com es deia aleshores, en un 
banc, la Banca Marsans. És a dir, era un home d’ori-
gen modest. Al cap d’un temps, algun client va veure 
que era espavilat i se’l va endur a la borsa, i aquí molt 
aviat va començar la seva carrera. A part d’això, he de 
dir que era molt catalanista i que va ser depurat l’any 
1939. Però després es va introduir bé a la borsa. Era 
un home que es feia estimar, i a la borsa es va guanyar 
molt bé la vida, i va arribar, i ara això ho subratllo, 
a tenir, a través de les operacions borsàries, molt bon 
tracte amb molta gent del món industrial. I aleshores 
el nucli fort, el més determinant de tot el món indus-
trial català dels anys quaranta i cinquanta, eren els co-
toners.

Continuo. Quin era el gran problema dels cotoners 
pels volts del 1950? Poder importar cotó. El cotó 
d’Andalusia i Extremadura, malgrat la política de fo-
ment que en va fer el Govern de l’època, no resulta-
va suficient. El cotó de qualitat i en gran quantitat era 
nord-americà o egipci, i s’havia de pagar en dòlars. 
I no n’hi havia, no hi havia dòlars. Resoldre aquesta 
carència de dòlars era una necessitat absoluta per al 
funcionament de la principal indústria del país. 

En Manolo Ortínez ho va explicar molt bé en el seu 
llibre de memòries, publicat l’any 1993, i parla en de-
tall, i positivament, per cert, del meu pare, a les pàgi-
nes 55, 56 i 57; un llibre que recomano llegir, no sola-
ment pel que explica de la seva intervenció anys més 
tard, molts anys més tard, una intervenció molt impor-
tant, per cert, en el retorn del president Tarradellas, 
sinó perquè explica com es va organitzar l’entrada de 
dòlars a Espanya i el que s’havia de fer aleshores per-
què el país funcionés. Ell ho coneixia bé perquè pri-
mer va ser gerent del consorci cotoner, entitat privada 
que agrupava els industrials del sector, i després va ser 
director de l’Institut Espanyol de Moneda Estrange-
ra. Evidentment, aquesta, ja, una entitat oficial. A tots 
dos llocs va tenir una actuació molt eficaç. Ell expli-
ca que mentre el Govern espanyol va mantenir el con-
trol de canvis i va impedir la cotització lliure del dòlar 
l’única manera d’aconseguir dòlars era comprant-los a 
Tànger, amb plena complicitat del món cotoner, evi-
dentment, del món cotoner català, molt influent, com 
ja he dit, en aquell moment, i sobretot –sobretot– amb 
la complicitat més o menys encoberta de les autori-
tats monetàries espanyoles, perquè, i això cal subrat-
llar-ho, era l’única manera de fer funcionar la indús-
tria més important del país. Ho repeteixo: l’Ortínez ho 
descriu molt bé, i és fàcil entendre el que va passar. 

Qui tenia bona relació amb Tànger era un amic del 
meu pare, en David Tennenbaum, que en canvi no es-

tava introduït en el món industrial català. Sí que ho 
estava el meu pare. Durant uns quants anys, aquesta 
combinació va donar molts diners, fins que va canviar 
la política monetària espanyola, que es va establir un 
mercat lliure i va ser fàcil obtenir dòlars, i aquest ne-
goci es va acabar. 

Però, per altra banda, el meu pare va seguir invertint a 
borsa, on tenia molt de prestigi, i va fer altres negocis. 
Era un home àgil, intuïtiu, era un home ric. No ho era 
d’inici, però aleshores era ric, i ho era l’any 1980, quan 
es va morir. Fins aquí, qui era el meu pare i com va 
guanyar els diners.

Ara la segona pregunta: quina relació tenia amb mi? 
El meu pare era un home amb fort sentit de la famí-
lia; respecte a la meva mare, a la meva germana i a 
mi mateix. Era un home afectuós amb tots nosaltres, i 
generós en l’afecte i en tot. Però respecte a mi, a més, 
va sentir una barreja –si m’ho permeten, així va ser, 
però– d’admiració i de temor. I això el va influir, i va 
produir entre ell i jo una relació especial, particular; 
d’un cert secretisme, fins i tot. No entraré en el perquè 
de l’admiració, que crec que, evidentment, no era prou 
justificada. Potser això venia també en part perquè ell 
seguia sent un catalanista de soca-rel, antifranquista. 
Però, al mateix temps, el que passava és que em troba-
va massa arriscat; en el camp econòmic, però també 
en el polític. Érem en plena dictadura. Quan em varen 
detenir, jutjar i empresonar, l’any 1960, em va donar 
en tots sentits ple suport, també enfront de les auto-
ritats franquistes. Va ser valent, molt valent. I sempre 
me’n va seguir donant. Sempre. Però de fet va quedar 
tocat, molt tocat. Li va semblar que jo estava massa 
enderiat, «obsessionat», deia, i que això acabaria sent 
més perillós que anar a la presó. Allò el va canviar, li 
va agafar por. 

Havent arribat a la conclusió que jo m’arriscava mas-
sa, va decidir mantenir uns diners a l’estranger. Diu 
textualment per escrit a la meva dona, que considerava 
més sensible als seus arguments que no pas jo: «Per 
al dia que en Jordi, tu i els vostres fills us n’hagueu 
d’anar.» Aquesta és una frase textual. Uns diners, com 
ja vaig dir, al marge del testament pròpiament dit a la 
meva mare i a la meva germana, i a mi mateix. Ho va 
fer en un moment que ho podia fer. Ho podia fer, tot 
això. En un moment molt favorable, abans de la crisi 
bancària i industrial dels anys vuitanta, que va afectar 
molt greument el patrimoni familiar. Aquest és l’ori-
gen d’un volum important de diners que el meu pare 
va mantenir a l’estranger i que, ho repeteixo, varen fer 
un jueu asquenazita d’origen polonès i un depurat de 
l’any 1939. No perquè tinguessin una influència espe-
cial, sinó perquè varen ser capaços de trobar una solu-
ció que l’interès general reclamava. 

He de fer un incís: l’existència d’uns diners a l’estran-
ger pot ser criticada, molt criticada, però no pressupo-
sa que l’origen d’aquests diners sigui il·lícit, i no varen 
sortir, en aquest cas, de l’erari públic. Ho he explicat 
prou clarament. 

Però fent un salt a temps més tard, quan ja vaig te-
nir responsabilitat política, ho aprofito per afirmar que 
personalment puc dir rotundament que jo no he estat 
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un polític corrupte. Simplement això –simplement ai-
xò. No he estat un polític corrupte. Simplement això. 
Hi insisteixo: no he rebut mai diners a canvi d’una de-
cisió politicoadministrativa. He mirat de trobar solu-
cions, he procurat que es posessin d’acord interessos 
o visions diferents entre l’Administració i particulars, 
empresaris o no, o entre diverses administracions, o 
també entre particulars. He mirat d’obrir portes i es-
tablir ponts per fer possibles determinades inversions 
o per evitar conflictes polítics o socials, o simplement 
per conciliar interessos. Tot això ho he fet molt, i en 
conjunt n’estic satisfet, perquè això és una de les fei-
nes d’un polític, sobretot d’un polític que governa, i 
era feina meva, i n’estic satisfet. Però per aquesta feina 
jo no he cobrat mai, ho repeteixo, mai no he cobrat, 
mai, llevat del meu sou com a president.

Perdonin, però els he de seguir parlant de mi. Sense 
embuts es pot dir que durant la dècada dels setanta jo 
era un home amb diners, d’abans de tenir poder polític 
o administratiu, de molt abans; més diners aleshores 
que no he tingut després, i que no tinc ara, evident-
ment. Quan després vaig tenir poder i influències polí-
tiques, vaig tindre menys diners. En tenia molts, ales-
hores, en un moment determinat. I pregunto: què pot 
fer un home de quaranta anys i amb diners? Pot anar, 
pot mirar... –perdó–, pot mirar de fer negocis per fer 
més diners; pot dedicar-se a ser col·leccionista d’art; 
o finançar iniciatives científiques; o viatjar molt, fer 
moltes vegades la volta al món; o fer obra social; o 
comprar finques, i jo no vaig fer res d’això. Però, en 
general, es pot dir –en termes generals es pot dir– que 
en aquestes condicions, quaranta anys i diners, un ho-
me pot tenir un projecte del que sigui i dedicar-hi es-
forç i diners, dedicar-hi la vida –de fet, dedicar-hi la 
vida.

Jo tenia un projecte que per a mi era prioritari, que 
no era cap d’aquests, cap d’aquests que he dit abans. 
Aquest projecte l’havia començat a escriure l’any 
1958. Es deia «construir Catalunya», o bé «fer país»; 
un projecte que no era polític i que tenia un compro-
mís polític molt gran, però que no era només polític, 
que també era cultural, social i econòmic. Era un pro-
jecte de país, era un projecte nacional –era un projecte 
nacional–; i a aquest projecte vaig voler dedicar la me-
va vida i els meus recursos.

Permetin-me un incís. Aquest projecte jo l’havia ela-
borat i escrit l’any 1958. Tenia vint-i-vuit anys. Era un 
projecte de fer país i de construir Catalunya, en part 
recollit en un llibre escrit meu, clandestí, de 1958, 
amb aquest títol: «Construir Catalunya». Llegit ara, es 
veu que el programa i l’acció de l’acció de govern nos-
tre de finals dels setanta i dels vint-i-tres anys de go-
vern de Convergència i Unió ja són presents en aquells 
escrits dels anys cinquanta i seixanta. És un llibre que 
està al seu abast, perquè després s’ha publicat. I dei-
xin-me dir que estic content de la feina que vàrem fer, 
de com vàrem realment construir el país, i que hi ha-
gué un gran progrés, amb la contribució de gent i sec-
tors molt diversos, de molta gent. Ho reconec sempre, 
això. Per esperit de justícia i amb ànim integrador, pe-
rò amb un paper molt determinant nostre com a Go-
vern que érem, molt determinant.

Però torno enrere, quan deia que el deure, el meu grau 
de compromís i de determini, i encara influït per la 
por i la incertesa, el meu pare s’espanta. Hi ha un es-
crit del meu pare –hi ha un escrit del meu pare–, més 
exactament un manuscrit, que ajuda a entendre això, 
dirigit més a la meva dona, que, ho repeteixo, i així 
era, considerava que jo no li feia prou cas. En comen-
taré algunes frases. És de 1972. Per contextualitzar el 
que estic dient cal, però, recordar que vivíem un mo-
ment de fort impuls econòmic, d’eufòria, fins i tot ex-
cessiva, en general i també en el camp financer; mo-
ment que es va interpretar per molts, i per mi mateix, 
com a propici per a guanyar posicions, per a créixer, 
per prendre volada, per instal·lar-se en posicions altes 
aprofitant la conjuntura en el camp bancari, per exem-
ple, o en el de l’impuls industrial. Va haver-hi uns anys 
d’eufòria i d’ambició alhora, cal reconèixer que exces-
sius, que després es varen pagar, que després vàrem 
pagar, severament. Tota aquesta política expansiva era 
possible, ho repeteixo, en un moment de gran creixe-
ment econòmic. Al camp financer, per exemple. Poc 
abans, Banca Catalana havia comprat el Banc d’Ala-
cant, i havia creat el Banc Industrial de Catalunya, en 
línia amb la nostra vocació industrial, la del nostre 
grup, i molt especialment la meva. Però, a part d’això, 
hi havia altres iniciatives, orientades cap a una expan-
sió ràpida; de fet, massa ràpida, com he dit; oimés te-
nint en compte l’obstrucció, en certs moments, de les 
autoritats financeres de l’època. 

En el meu cas, això no s’aplicava només en el camp 
econòmic. L’eufòria que he dit no era només econòmi-
ca; també, per mi i per cada cop més gent, comença-
va aquesta eufòria, començava a ser política, de pers-
pectiva política, de futur polític; política en general 
i encara més a Catalunya, de perspectiva global. Hi 
havia un ambient en aquest sentit. Per exemple –i ara 
no parlo directament de qüestions financeres, però sí 
d’un altre tipus prou important també–, teníem el rep-
te d’assegurar la continuïtat d’Enciclopèdia Catala-
na en aquell moment, que aleshores estava en perill, 
i que, en la línia de construir país, era una iniciativa 
molt important, o era una iniciativa d’infraestructura 
de llengua, d’infraestructura cultural, com ho era fer 
diccionaris, del francès al sànscrit. El que jo propug-
nava, juntament amb alguns amics, adquirir una par-
ticipació molt important en El Correu Català, pensant 
en la importància que tindria un diari d’orientació cla-
rament democràtica i clarament catalanista en un mo-
ment que es preveia que seria de canvi polític. Som, 
ho repeteixo, a l’any 1972-1973.

És en aquest context que el meu pare fa la carta que els 
he dit, aquest manuscrit, a la meva dona, amb qui, ho 
repeteixo, he de dir que tenia més confiança que amb 
mi mateix. La carta es refereix a operacions no només 
financeres, sinó de caràcter cultural i social, que jo, 
d’acord amb la meva dona, estava disposat a dur a ter-
me. Però acaba amb una al·lusió a mi, feta molt direc-
tament a mi, i en un to comminatiu en un to enèrgic. 
Comença així: «Ara parlem de tu, Jordi, i de la teva 
família.» «De tu i de la teva família», diu textualment; 
ho subratlla: «De tu i de la teva família.» El meu pare 
ens deia que això ens costaria entre 169 i 211 milions 
de pessetes, i que ens hauríem d’endeutar per fer ai-
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xò, o vendre moltes accions, que no convenia fer-ho. 
Però, en tot cas, segurament ens hauríem d’endeutar, 
i ho detallava, amb els números. Era un home que te-
nia facilitat pels números, per a aquests càlculs. I tenia 
por que això no tingués fi. «Tinc por...» –textualment, 
altra vegada– «tinc por que un dia no et converteixis 
en un ics...»; aquí hi posa la paraula ics, i que cobreix 
el nom d’una persona coneguda d’aquella època, que 
no cal fer públic, i que va acabar malament, que anava 
pignorant, aquesta persona, anava pignorant i repigno-
rant, i va acabar malament. «Seria molt trist», segueix 
el meu pare, «que t’haguessis de vendre les accions 
i que, finalment, fins i tot, acabessis pelat.» Aquesta 
és l’expressió que va utilitzar: «Que acabessis pelat.» 
Per això m’exigeix que les accions que jo tenia en una 
societat i que donaven un bon rendiment, i que no era 
el banc ni cap d’aquestes que hem dit, aquestes acci-
ons que donaven bon rendiment, es posessin a nom 
seu: «No perquè me les vulgui quedar. Seguiran sent 
teves. Ja quedarem d’acord, ja veurem com ho fem, 
però seguiran sent teves, però han d’anar a nom meu, 
perquè no te les puguis pignorar.» Amb això ja veuen 
que no m’acabava de tenir confiança. I és en aquest 
context que el meu pare manté diners a l’estranger 
«per al dia que us n’hàgiu d’anar», com abans he dit; 
textualment així: «per al dia que us n’hàgiu d’anar». 
Ell havia entès que el meu compromís polític era molt 
irrenunciable, i això era un cert risc polític i, a més ho 
subratllava, i molt, familiar.

Podria continuar amb més cites per il·lustrar el que 
els dic... A quina hora he començat? (Veu de fons.) A i 
cinc? (Veus de fons.) Podria continuar amb més cites 
per il·lustrar el que els dic, però no cal. Uns diners que, 
de fet, no es varen tocar durant molts anys, perquè el 
meu pare va mantenir sempre aquests diners fora amb 
mentalitat de reserva; el que en podríem dir en termes 
populars, «de racó». No per fer negocis, no per incre-
mentar-ho; no per incrementar aquell dipòsit, sinó en 
previsió dels temps dolents que potser vindrien. I això 
explica que, al marge del testament a favor de la me-
va mare, de la meva germana i de mi mateix, que en 
aquella època, com ja he dit, abans de la crisi bancà-
ria i industrial dels anys vuitanta, tot plegat podia ser, 
era molt considerable i podia donar per a molt, explica 
que fes aquest racó.

Sovint la gent pensa que una cosa així es fa per cobdí-
cia, i de vegades així és, però molt sovint es fa per por. 
El meu pare m’ho escriu textualment –textualment–: 
«Ho faig perquè tinc por, per si un dia van mal dades»; 
mal dades econòmicament –econòmicament parlant–, 
però, en el cas del meu pare, de fet, també, mal da-
des políticament. Així fou durant uns quants anys. I jo 
també vaig tenir por, d’una altra manera; no por eco-
nòmica, però sí por política; més exactament, por que 
aquell projecte polític i sobretot nacional de què abans 
he parlat, i que necessitava instruments potents, po-
dia fracassar per manca de recursos econòmics, oimés 
perquè jo temia que un projecte com el nostre, difícil-
ment tindria, com molts partits aleshores buscaven i 
podien trobar, ajut d’origen internacional. De fet, no 
va ser així, de tota manera. Vàrem trobar molt bona 
resposta, acollida dintre del país, quan encara no érem 

govern. Aquesta era la situació quan el pare va morir, 
sobtadament, l’any 1980.

En tot cas, està clar que jo no vaig decidir fer política 
per guanyar diners. De diners, ja en tenia. Les meves 
declaracions de la renda i del patrimoni –em sembla 
que ho he dit abans ja– pels volts de 1980 eren altes, 
eren francament altes. I no només el pare, sinó també 
altres persones amigues em varen advertir del perill 
que, econòmicament parlant, significava l’opció polí-
tica, que hi podia perdre molt, molt. I així ha estat: 
molt. Però ja els he dit abans que jo tenia un projecte, 
que no era econòmic, que tampoc evidentment no era 
de tenir molt patrimoni, però que era ambiciós i que 
era arriscat, i no hi vaig voler renunciar. Era la raó de 
ser meva. Això es pot jutjar de diverses maneres, però 
és la realitat. De quina quantitat parlem? Aproxima-
dament de 140 milions de pessetes de l’any 1980; més 
exactament, l’equivalent de 140 milions de pessetes en 
dòlars. Faig aquesta precisió, en dòlars, perquè m’han 
fet veure –és prou sabut, per altra banda– que amb els 
anys aquesta xifra va augmentar significativament. És 
a dir, no pel que fa al valor efectiu, però, a causa de 
la inflació, però sobretot –sobretot, sobretot– a causa 
de les devaluacions de la pesseta, sí que va augmen-
tar. Cada vegada que hi havia una devaluació, hi havia 
més pessetes. Que no vol dir que donessin més poder 
adquisitiu, però eren més pessetes. I com a mínim en 
aquella època n’hi va haver dues –i, si no estic equi-
vocat, n’hi van haver tres, fins i tot, però deixem-ho 
en dues, si volen– molt importants, amb un increment 
sensible, per tant, que no apreciaré precisant de quant, 
perquè en el fons no m’interessava, ni em preocupava, 
ni volia saber res, de què hi havia realment allà, ni de 
com evolucionava, ni de què hi feien.

Fins a la mort del meu pare, l’any 1980, pocs mesos 
després de jo accedir a la presidència de la Gene-
ralitat, aquests diners eren cosa seva. Potser amb el 
temps hauria d’haver mirat de trobar-hi una solució 
millor i de repatriar-los, però no ho va fer mentre va 
viure. Crec, entre raons, potser, però sobretot perquè 
tots els temors que havia tingut, propis de la seva vi-
vència, els anys trenta i quaranta, i de la por que li 
feia la situació en el moment de la transició política, 
més la inquietud que li produïa allò que en deia «el 
meu atreviment i la meva obsessió», tot això persis-
tia com a fets que el frenaven.

Però, en previsió del que pogués passar en cas de mort, 
i vista la meva voluntat de no involucrar-me directa-
ment en aquesta qüestió, de quedar-ne al marge, va 
demanar que d’aquell llegat se n’ocupessin dos amics 
seus, molt amics. I, efectivament, ell va morir encara 
relativament jove. Aquests amics que els he dit se’n 
van cuidar, amb la condició explícita meva de jo que-
dar-ne al marge. Repeteixo que entre ells, el meu pare 
i aquests amics, hi havia una relació d’amistat antiga i 
fonda, de quan eren joves, d’haver viscut moltes coses 
junts, de fidelitat entre el meu pare i aquelles persones.

En aquella època, per altra banda, jo em sentia molt 
pressionat personalment, però també políticament i 
institucionalment. Era l’època del 23-F, però també de 
la LOAPA i de molta, molta pressió, de moltes coses.
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Finalment, al cap d’uns anys, la persona que en aquell 
moment se n’ocupava em va suggerir que se’n fes càr-
rec un fill meu. Jo he estat sempre totalment al marge 
del que s’ha fet, però més encara a partir d’aquest mo-
ment. De tota manera, comprenc l’efecte negatiu que 
això produeix, independentment que no hagi tingut 
cap responsabilitat legal en els fets. Comprenc la críti-
ca que se’m pot fer.

Un discurs així convida a reflexionar sobre l’aventura o 
el repte de viure, sobre les opcions i decisions que es pre-
nen al llarg d’una vida sense sovint adonar-se’n, de ve-
gades decisions que es prenen en un segon, en un minut, 
en molt poc temps. Un segon de vegades condiciona tota 
una vida. En tot cas, aquella decisió va condicionar molt, 
i això reapareix ara, al cap de molts anys.

El meu discurs explica una història que es remunta als 
anys cinquanta amb fets que ara poden ser de difícil 
comprensió, fets de caràcter general i fets relacionats 
amb la meva persona, coses que han tingut incidèn-
cia col·lectiva, però no correspon avui parlar-ne. Avui, 
en compliment d’un deure dolorós, no obligatori, però 
per mi obligat, els ho he explicat.

El president

Moltes gràcies. Passem ara al torn dels grups, els 
grups que van sol·licitar la compareixença, de major a 
menor. I, per tant, donem la paraula a la senyora Cal-
vet, en nom del Grup d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, per un temps de deu minuts.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, president. President Pujol, avui aquesta és una 
intervenció per nosaltres difícil i profundament incò-
moda, pel que implica de confrontació amb un polític 
com vostè, de llarguíssima trajectòria, amb un servei al 
més alt càrrec del país, com és de president, durant més 
de vint anys.

És una intervenció difícil, però és d’obligat compli-
ment, perquè la gent ens ha votat. I vostè va ser presi-
dent perquè la gent el va votar. És difícil, però sobretot 
és una intervenció trista; trista per a vostè, pel que l’im-
plica personalment, però trista sobretot per a moltes 
persones que ens estan veient a casa seva i que han vis-
cut, arran de la seva confessió, una barreja d’emocions, 
de sorpresa, de decepció, d’indignació..., però sobretot 
perquè són ciutadans que avui tenen molts dubtes.

Nosaltres tenim una obligació, i l’obligació de resoldre 
aquesta intervenció radica en la paraula «responsabi-
litat»...

El president

Un moment... Un moment, que costa molt de seguir la 
comissió. Per tant, crec que hem fet moltes fotografi-
es, perquè no... (Pausa.) Gràcies. Continuem.

Gemma Calvet i Barot

Deia que la resolució d’aquesta situació, per nosaltres, 
ve de la paraula «responsabilitat». Tenim la respon-

sabilitat de quines preguntes li fem. Fixi’s... Per això 
és molt difícil, perquè hem de connectar amb el que 
la gent ens demana. Més enllà de la comoditat, hem 
d’actuar amb responsabilitat ètica i professional. I així 
tractarem de fer-ho.

En aquest sentit, li he de dir que els ciutadans i les ciu-
tadanes de Catalunya, com a vostè segurament no se li 
escapa, els dubtes que tenen van molt més enllà de la 
seva confessió. Són dubtes vinculats també a fets dels 
quals s’ha tingut ressonància mediàtica, directament o 
indirectament vinculats a la confessió, a alguns proce-
diments judicials i al seu entorn familiar.

Nosaltres farem aquestes preguntes des del màxim 
respecte, però també des d’un exercici de política 
constructiva –que és segurament la que esperem que 
acompanyi totes les intervencions dels avui ponents–, 
però també des del màxim afany d’arribar a la veritat. 
I esperem que vostè pugui i vulgui donar les respos-
tes; això esperem, i, sincerament, això seria un gran 
gest de servei al país. Perquè vostè parlava, ens ha ex-
plicat el vincle, la història del vincle amb el seu pare; 
jo avui vull apel·lar al seu vincle amb tota la ciutada-
nia de Catalunya, perquè vostè avui està aquí perquè 
existeix, ha existit un vincle del qual vostè és respon-
sable i, segurament, al qual vostè també deu explica-
cions.

Miri, nosaltres creiem que s’ha de produir una catarsi 
segurament en la política i s’ha de recuperar una cre-
dibilitat. Aquests dubtes i aquestes emocions que ha 
generat la seva confessió han produït una sèrie d’in-
formacions mediàtiques que han fet trontollar la imat-
ge de la política catalana des dels seus fonaments. 
Nosaltres avui volem concretar algunes preguntes, 
en la mesura en què vostè ens pugui oferir respostes. 
Avui mateix, al matí, el president del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en l’obertura de l’any ju-
dicial, deia que una de les prioritats és la lluita contra 
la corrupció i ens apel·lava, als polítics i a l’àmbit ad-
ministratiu, a no deixar sols ens mans dels tribunals 
aquesta eradicació d’aquesta xacra que la ciutadania 
percep. Nosaltres defensem l’estat de dret, la presump-
ció d’innocència, que els judicis s’han de fer als tribu-
nals, però també és veritat que no podem col·laborar 
amb silencis. Per això, per tots aquests punts de parti-
da, nosaltres avui li fem aquestes preguntes.

Primer bloc de preguntes vinculat directament a la 
seva confessió: per què aquesta confessió? A què res-
pon? Són necessitats processals de la defensa dels 
seus fills en alguns procediments penals? Si és aques-
ta, l’explicació sobre el moment i el perquè de la se-
va confessió, comprendrà que hi hagin dubtes sobre 
la versemblança de la versió que encara vostè manté 
sobre aquests diners.

L’oportunitat de la confessió en termes polítics, no li ho 
he de dir, no ha estat en absolut positiva. Per tant, li pre-
guntem per què ara i d’aquesta manera.

Diu vostè: «Ens hem de remuntar molts anys enre-
re.» Perquè com s’explica que després de tants anys... 
–i que, a més a més, tal com n’ha quedat constàn-
cia en mitjans de comunicació, familiars directes 
seus no en sabien res–, com pot ser que durant tots 
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aquests anys qui prengués les decisions –i li pregun-
tem si vostè les prenia directament o indirectament– 
hagi mantingut aquesta situació de no-regularització 
d’aquests diners? Com s’han pogut evitar tres opor-
tunitats, com tres amnisties? Qui ha sigut aquesta 
persona de màxima confiança que vostè diu que du-
rant molt de temps ha pres aquestes decisions, en la 
seva confessió del 25 de juliol? I, tenint en compte 
que vostè no hi consta físicament ni nominalment, tal 
com vostè ha declarat, per què assoleix vostè unila-
teralment la responsabilitat i l’assumpció de tota la 
responsabilitat, quan afecta també persones adultes i 
majors d’edat, que han tingut també capacitat de de-
cisió individual sobre la cronificació d’aquestes situ-
acions? En definitiva, va tenir vostè alguna responsa-
bilitat en la decisió de no fer la regularització?

Vostè avui ha explicat algunes qüestions sobre l’ori-
gen, sobre l’herència... Li preguntem: li consta que 
restin comptes a l’estranger, li consta que restin comp-
tes oberts a l’estranger? Li consta directament o in-
directament per què es va fer un ingrés de 3 milions 
i mig d’euros a la Banca d’Andorra aquest any 2010? 
Quina relació té això amb la seva confessió?

Han sortit notícies de premsa d’empreses familiars, 
vint-i-vuit empreses del seu entorn; han sortit perso-
nes professionalment molt properes a vostè, amb llar-
guíssims anys de confiança professional, que han dit 
que vostè directament no, però que en el seu entorn hi 
havien pràctiques oneroses vinculades a la política. Jo 
li pregunto: vostè ho sabia? Vostè sabia que s’estaven 
fent negocis massa properament vinculats a decisions 
polítiques, si és que així és o no ho és? Li pregunto so-
bre fets objectius que han estat publicats i alguns molt 
recentment manifestats, en aquest cas concret, per una 
persona de la seva màxima confiança professional du-
rant deu anys.

Avui crec que hem d’oferir tots plegats un servei a la 
dignitat col·lectiva i a la dignitat de la política. I en 
aquest sentit li pregunto: vostè té la impressió, després 
de tots els seus anys d’experiència en la política demo-
cràtica, després de llarguíssims anys del franquisme, 
que s’han fet les coses malament?; que la democràcia 
des del punt de vista de la pulcritud en el que és la po-
lítica ben feta, ètica, absolutament allunyada dels ne-
gocis particulars..., s’ha fet ben fet? Aquest pregunta, 
li vull fer.

Miri, nosaltres aquí estem treballant ara en la Llei  
de transparència. S’han fet molt esforços en la millora de  
qüestions tan delicades com el finançament de partits 
polítics, amb prohibició de donacions anònimes, im-
pulsat per Esquerra Republicana a la Llei de partits 
en la reforma al Congrés de Diputats. Però també li 
vull preguntar sobre aquest tema, no em vull escapo-
lir: vostè en més d’una ocasió ha declarat que el fi-
nançament de partits polítics és una qüestió delicada, 
per què? Què ha passat? Què s’ha fet malament? –què 
s’ha fet malament? El finançament de partits polítics, 
vostè en alguna ocasió ha dit que era un tema molt de-
licat; li preguntem per què, què ha passat, què s’ha fet.

Li preguntem: creu que han existit, per part de vostè o 
d’altres responsables polítics d’algun partit, consenti-

ment en comissions per adjudicacions d’obra pública o 
per altre tipus de contracte públic? Creu que això s’ha 
pogut produir, o no?

I totes aquestes preguntes les hi fem per responsabi-
litat, perquè sabem que se les està fent la ciutadania, 
sense acusar ningú. Però també perquè sabem que 
la política catalana ara està plenament compromesa 
–plenament compromesa– amb un projecte de políti-
ca honesta –honesta. I aquesta política honesta s’ha de 
traduir en accions legislatives, però també en decisi-
ons i en coratges individuals.

Dèiem l’altre dia, quan vam votar la seva comparei-
xença, president Pujol, que s’havia de fer net. Vostè 
avui aquí ens ha explicat una sèrie de qüestions vincu-
lades a un fet molt concret, però li agrairíem –li agrai-
ríem– que en el torn de respostes pugui oferir-nos al-
guna resposta concreta a aquestes preguntes que li 
hem fet i que el que tradueixen són dubtes, inquietuds 
i preocupacions que té la ciutadania de Catalunya.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Calvet. Pel Grup Socialista, 
senyor Iceta...

Miquel Iceta i Llorens

Sí, gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-
tats... Senyor Pujol, el seu comunicat del passat 25 de 
juliol va commocionar la societat catalana. Vostè va 
confessar als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que 
qui va ser president de la Generalitat durant vint-i-tres 
anys va cometre un frau fiscal continuat al llarg de 
més de trenta anys. 

Jo no comparteixo l’opinió del president Mas que 
aquesta sigui una qüestió estrictament personal i fa-
miliar. I n’és bona prova el fet que vostè ha estat des-
posseït del seu tractament institucional i de les prerro-
gatives com a expresident de la Generalitat. 

Estic encara menys d’acord amb el seu company de 
partit, exconseller dels governs que vostè va presidir, 
alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que va declarar 
que vostè, i ho cito literalment, hauria de desaparèi-
xer. No, vostè no ha de desaparèixer; vostè té la possi-
bilitat, crec que l’obligació, de donar comptes als ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya, a tots, als que el van 
votar, i van ser molts, i als que no van fer-ho però que 
el van respectar com a president de la Generalitat de 
Catalunya.

El nostre grup hauria preferit que la seva comparei-
xença se substanciés abans, però celebrem que final-
ment s’estigui produint, per decisió seva, i desitgem 
que pugui servir en part a la reparació en el que sigui 
possible del mal i d’expiació per a vostè mateix, que 
són les paraules amb què acabava el seu comunicat del 
passat 25 de juliol. 

Crec que convé precisar que la seva compareixença 
davant d’aquesta comissió parlamentària no pot ni re-
motament comparar-se a una compareixença davant 
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de la justícia. Aquí, al Parlament, vostè no és un acu-
sat ni nosaltres som els seus jutges. Si convertíssim 
aquesta compareixença en un camp de batalla parti-
dista, lluny de resoldre el problema, encara el faríem 
més profund. Aquí, a través nostre, vostè té l’oportu-
nitat d’oferir una explicació als ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, als que vostè havia de servir com a mà-
xima figura institucional i referent ètic, i molts dels 
quals havien confiat en vostè com a dirigent polític. 

Senyor Pujol, en la nostra opinió, l’engany que vostè 
ha confessat ha causat un gran mal a la política, al ca-
talanisme, a la Generalitat i al país. La seva confessió 
pública i l’acumulació de dades, indicis i rumors sobre 
la seva actuació i la de membres de la seva família han 
estès una densa ombra de sospita, una ombra tòxica 
insuportable que ha malmès en gran mesura la credi-
bilitat de la política catalana.

Som conscients de les especials circumstàncies que ro-
degen les revelacions que s’acumulen dia rere dia i del 
fet que aquest cas, per desgràcia, no és l’únic cas d’irre-
gularitats, o, eventualment, de delictes, que afecten un 
responsable polític, la seva família o el seu partit.

Per això, senyor Pujol, en cap cas la intervenció del 
Grup Socialista es pot interpretar com un intent de ne-
gar la seva decisiva contribució a l’autogovern de Ca-
talunya. Però mitjançant la seva compareixença avui 
al Parlament, vostè té l’obligació política però tam-
bé moral de contribuir a reparar l’enorme dany que 
ha produït. Les seves explicacions d’avui haurien de 
constituir un primer pas en el necessari procés de re-
cuperació de la confiança col·lectiva en la política i 
les institucions públiques catalanes. I els socialistes 
creiem que només podrem refer-nos col·lectivament 
d’aquest cop tan dur a través de la veritat, la transpa-
rència i l’exemplaritat. 

Després del seu comunicat de juliol, la veritat, la 
transparència i l’exemplaritat exigeixen que vostè doni 
a conèixer amb precisió, en primer lloc, el volum total 
defraudat per vostè i la seva família; en segon lloc, els 
documents que acreditin l’origen de tots els ingressos 
que van escapar al control de la hisenda pública, i, en 
tercer lloc, els documents que acreditin l’evolució pe-
riòdica dels fons originals més els rendiments derivats 
de la seva gestió financera des de 1980 fins a l’actua-
litat.

En la nostra opinió, l’evasió fiscal continuada, la uti-
lització de paradisos fiscals i l’absoluta opacitat de la 
procedència dels fons, que són per si mateixes con-
demnables, ho són encara més si la persona que ha 
comès o que ha emparat aquests delictes ha ocupat la 
màxima responsabilitat institucional del nostre país. 
Són fets que, com abans assenyalava, minen la moral 
col·lectiva, erosionen la política i ensorren el prestigi 
de les nostres institucions. 

Vostè, senyor Pujol, al fil de la querella sobre el cas 
Banca Catalana, va pronunciar l’any 1984 unes parau-
les que avui adquireixen una ressonància ben especial. 
Deia: «El Govern central ha fet una jugada indigna, i, 
a partir d’ara, quan algú parli d’ètica, de moral i de joc 
net, en parlarem nosaltres, no ells.» 

Cal recordar que Banca Catalana, de la qual vostè fou 
un dels principals directius, va fer fallida en presen-
tar un forat patrimonial de més de 130.000 milions de 
pessetes l’any 1982, i des del nostre punt de vista, el 
desenllaç jurídic, o judicial, millor dit, del cas Banca 
Catalana, va ser utilitzat com una espècie de vacuna 
amb efectes molt nocius per a Catalunya.

A partir de llavors, qualsevol indici, queixa o acusació 
que apuntés a un comportament irregular dels governs 
presidits per vostè o del seu partit era titllat d’atac 
contra Catalunya, i un vel es va estendre sobre massa 
qüestions obscures que avui semblen anar sortint a la 
llum. A Catalunya d’alguna manera va desaparèixer o 
va minvar l’autoexigència; vàrem abaixar la guàrdia, 
i els mecanismes públics de control van deixar de ser 
eficaços. Tant és així, que no han estat els instruments 
de control de les institucions catalanes els que han de-
tectat les irregularitats que avui es van coneixent. I ai-
xò és un problema molt greu de Catalunya. 

En aquest sentit també, cal reconèixer que tampoc els 
indicis que apuntaven al cobrament il·legal de comis-
sions d’un 3 per cent de l’obra pública van merèixer 
l’atenció que requerien, i en va parlar en seu parla-
mentària el president Pasqual Maragall. I encara no ha 
acabat el procediment judicial relatiu al cas del Palau 
de la Música.

I si el desenllaç del cas Banca Catalana va afeblir l’au-
toexigència de la societat catalana, la seva confes-
sió ha afeblit també la nostra autoestima col·lectiva. 
Aquest cas ens produeix vergonya, perquè el frau fis-
cal és intolerable i absolutament inacceptable en un 
responsable polític. I cal anar fins el final per fer net. 
Ho ha de fer hisenda, ho ha de fer la justícia i ho ha de 
debatre el Parlament, però, com deia abans, sense ba-
ralles partidistes, pel bé de tots. Cal depurar respon-
sabilitats i cal que els que hagin defraudat o s’hagin 
aprofitat de la Generalitat, del seu Govern o del nom 
del seu president per fer negocis privats siguin con-
demnats i tornin els diners. 

En aquest sentit, senyor Pujol, li pregunto: pot vostè 
assegurar que cap persona del seu cercle familiar més 
proper no hagi utilitzat el seu nom o la seva influència 
per fer negocis privats il·lícits a l’empara de l’activitat 
del Govern de la Generalitat de Catalunya?

La seva nota del 25 de juliol és del tot insuficient. I les 
seves paraules introductòries d’avui, que agraïm, tam-
poc no responen als molts interrogants que planen so-
bre aquest afer. I, per començar, i em sembla que hi 
feia referència la portaveu del Grup d’Esquerra Repu-
blicana: per què es produeix la seva confessió el 25 de 
juliol d’enguany i no abans, molt, molt abans?

Aquests interrogants són comprensibles; la gent es 
pregunta per allò que no sap, i encara més per allò 
que sospita. L’origen dels fons no declarats a hisenda 
sembla ser un llegat, deixi’m que el qualifiqui d’obscur 
–vostè ha donat alguns elements d’època que poden 
contribuir a explicar algun comportament, però ha es-
tat un comportament que no ha estat documentat; no 
hi ha cap referència, almenys que nosaltres coneguem, 
sobre aquest origen d’aquests fons–; un llegat, a més, 
que s’amaga a la seva germana.



Sèrie C - Núm. 487 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de setembre de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 43  10

Convingui amb mi, senyor Pujol, que el mínim que 
es pot dir és que tot plegat és força estrany. De fet, 
i com vostè sap, hi ha qui especula que l’origen dels 
fons no declarats a hisenda podria ser una oportuna 
venda d’accions de Banca Catalana just abans de la fa-
llida, utilitzant informació privilegiada. Vostè ho pot, 
sens dubte, desmentir, però, per aquesta raó, per esvair 
tota sospita, cal documentar de forma exhaustiva l’ori-
gen d’aquest capital.

D’altra banda, s’ha publicat que l’evolució del llegat, 
o del que sigui, podria haver produït uns rendiments 
sospitosos, que, pel seu caràcter exorbitant, més aviat 
apunten a d’altres ingressos d’origen desconegut. Vos-
tè avui ha al·ludit a la inflació i a les devaluacions de 
la pesseta, però, tot i així, el volum de què es parla és 
molt gran –vaig acabant, senyor president; seré molt 
breu. Uns ingressos que diverses fonts apunten com a 
provinents de negocis fets per diferents membres de la 
seva família més propera. I alguns d’aquests negocis 
sembla que s’haurien generat a l’escalf de l’activitat de 
la Generalitat quan vostè la presidia. 

Per aquesta raó és tan important que vostè acrediti tots 
els moviments dels comptes evadits fiscalment des de 
l’any 1980 fins a l’actualitat. Pot fer-ho? Pot desmentir 
categòricament la utilització de mecanismes de frau 
fiscal i d’evasió de capitals per amagar negocis a l’em-
para de l’Administració pública de Catalunya?

El president

Trenta segons, senyor Iceta.

Miquel Iceta i Llorens

Sí; gràcies, president, per la seva indulgència. Per què 
va trigar tant a regularitzar aquests diners dipositats a 
l’estranger? «No vaig trobar el moment», sembla que 
va dir.

Avui vostè, senyor Pujol, té l’ocasió d’esvair aquests 
dubtes, i li ho agrairíem molt i el país li ho reconei-
xeria. Creiem que és el mínim que li podem exigir en 
nom dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. És a 
ells i al nostre país a allò que ens devem; un país que, 
malgrat tot, té futur i té dret a encarar-lo amb esperan-
ça; és un país que mereix una explicació que només 
vostè pot donar.

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor Iceta. Pel Grup Popular, senyo-
ra Sánchez-Camacho...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Pujol, vull 
començar dient que, com a catalana i com a presiden-
ta d’un grup parlamentari, m’agradaria que no s’ha-
gués hagut de produir aquesta actuació i, per tant, el 
coneixement dels fets que vostè va fer palesos amb 
la confessió del dia 25 de juliol. Crec que no ha estat 
positiu per a la política catalana, no ha estat positiu 

per a la confiança dels catalans, i, per tant, ho reitero, 
com a catalana m’hauria agradat no trobar-nos avui en 
aquesta situació. 

Senyor Pujol, a Catalunya portem trenta-quatre anys 
en què de l’aire que es respira es desprèn una pre-
sumpta corrupció institucionalitzada. En tots aquests 
anys, vull assenyalar tres moments significatius: el 
primer, a principis del vuitanta, el cas Banca Catala-
na; el segon, quan el senyor Pasqual Maragall va par-
lar del problema del 3 per cent; el tercer, quan fa poc 
més de cinc anys es destapa l’espoli del Palau de la 
Música. Els dos primers casos es van tancar segura-
ment en fals; vostè, poder, avui ens podrà donar més 
informació. Però el del Palau de la Música continua en 
investigació, i és ja el primer símptoma de la societat 
catalana d’una presumpta corrupció institucionalitza-
da: Millet, no creiem, des del Partit Popular, que anés 
per lliure; crec que forma part d’una presumpta trama 
de corrupció de Convergència Democràtica. Això se-
ran els tribunals els qui ho decidiran. 

El 25 de juliol vostè va marcar un abans i un després 
en la política catalana. Amb la seva confessió, vos-
tè donava credibilitat a moltes de les coses que s’han 
sentit d’ençà aquests anys. El responsable, el fundador 
de Convergència Democràtica de Catalunya, l’ideòleg 
del catalanisme polític, aquest que vostè ens ha parlat 
avui, del seu projecte per a Catalunya i per als cata-
lans, ha mentit a tots els catalans.

Jo no sé si vostè serà un polític corrupte, això ho di-
ran els tribunals, el que sí que sé, senyor Pujol, és que 
vostè avui no té credibilitat per dir si és o no un polític 
corrupte. I li ho dic pel següent, senyor Pujol. Vostè 
l’11 de gener del 2013 diu a Antena 3: «No tinc comp-
tes a Suïssa, i tinc confiança en els meus fills.» Del 
vídeo que hem vist de l’entrevista, vostè profunditza 
més, i diu a l’entrevistadora que ni vostè ni la seva fa-
mília han tingut mai diners a l’estranger. El 25 de ju-
liol, vostè diu just el contrari. No podem creure el se-
nyor Pujol perquè ha mentit durant trenta anys a tots 
els catalans i a totes les catalanes. És més, el que tro-
bem encara més indignant és que vostè ha mentit, si és 
cert el de l’herència i el de les darreres voluntats, a la 
seva pròpia germana d’ençà trenta-quatre anys. I això 
mereix un qualificatiu que gairebé millor no dir-li.

De la seva confessió no hem aclarit res, i de la se-
va compareixença avui, encara menys, senyor Pujol. 
Jo respecto la història de la seva vida, del seu pare, 
dels seus orígens, del que ha explicat i dels seus sen-
timents, només faltaria, però avui vostè no ha aclarit 
res del que va produir amb la confessió el 25 de juliol.

Vostè ens pot dir si l’origen de la seva fortuna s’esdevé 
d’aquesta herència? Ens acaba de dir que l’herència, 
en aquest certificat d’últimes voluntats –hològraf, per 
cert–, era de 140 milions de les antigues pessetes; si 
no ens equivoquem en els comptes, ni tan sols 1 mi-
lió. Ni amb la inflació ni amb les crisis econòmiques 
d’Espanya de què vostès es deuen haver afavorit, no 
pujaria als 4 milions que diuen vostès que han regula-
ritzat a hisenda.

En segon lloc, parla d’aquesta darrera voluntat, que no 
és pas el testament. La porta, vostè?; la pot facilitar a 
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aquesta cambra? O només ens ha llegit uns pedaços, 
d’aquest document escrit per part del seu pare? L’ha 
facilitat a la hisenda pública? Quan vostè pretén regu-
laritzar els seus béns i els de la seva família, ha regula-
ritzat el certificat de darreres voluntats? Aquest docu-
ment hològraf, vostè l’ha protocol·litzat? L’ha portat a 
un notari? Els seus fills, han signat l’acceptació jurídi-
ca d’aquest document? Miri, els catalans no es poden 
creure el que vostè acaba d’explicar avui aquí, perquè 
és clarament insuficient i no té cap consistència.

Vostè parla d’uns diners ubicats a l’estranger, uns di-
ners dels quals s’han sentit quantitats milionàries. De 
581 milions, ahir mateix, que els seus fills movien du-
rant els cinc anys. De 1.500 milions... –581 milions, 
que ahir la premsa deia que els seus fills... (Veus de 
fons.) D’euros, els actuals, d’euros. Les pessetes ja li 
han quedat enrere, i s’ha fet curta, la quantitat. (Veus 
de fons.) Això a El Mundo. Si vol li deixo el docu-
ment... (Veus de fons.) Escolti, El Mundo... (Veus de 
fons.) El Mundo crec que és el que va declarar i va pu-
blicar els comptes... (remor de veus) per als quals vos-
tè, sembla, que es va veure obligat a confessar. (Persis-
teix la remor de veus.) Si em deixen tots vostès, perquè 
el respecte crec que és de tots, seguirem parlant. (For-
ta remor de veus.) Tots vostès...

El president

Si us plau, si us plau...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

He dit tots vostès...

El president

Ordre!

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No he dit pas Convergència...

El president

Té la paraula la senyora Camacho i, per tant, la resta...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...es donin per al·ludits, tots vostès. Tranquil·litat!

El president

Hauríem de callar. D’acord? (Pausa.)

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Miri, vostè, té diners a paradisos fiscals? A quins para-
disos fiscals? Perquè va dir que no tenia diners a Suïssa 
ni enlloc de l’estranger. Ara es parla de Liechtenstein, 
de les Islas Caimán, es parla de Suïssa, es parla d’An-
dorra...; es parla de molts testaferros i de molts para-
disos fiscals. L’origen d’aquests diners és el 3 per cent 
del senyor Pasqual Maragall? És el 4 per cent recone-

gut pel senyor Millet? O és el 5 per cent reconegut pel 
senyor Carod-Rovira? (Algú diu: «Molt bé!»)

Va encarregar vostè la gestió del seu patrimoni a una 
persona..., a dues persones de les quals no ha dit el nom. 
S’ha publicat el nom d’Artur Mas, pare del president de 
la Generalitat. Vostè pot il·lustrar, avui, a la ciutadania 
catalana i dir que no era així? Pot justificar documental-
ment aquest llegat? Qui és el que està assumint la ges-
tió? El seu fill? El seu fill Jordi Pujol Ferrusola ho està 
fent amb coneixement, en tots els negocis que fa, amb 
vostè? Vostè, quan fa el comunicat i la confessió adopta 
un compromís absolut davant les autoritats tributàries, 
judicials, i resulta que el primer que fa és una querella 
als bancs andorrans per garantir que no hi hagi filtració 
ni informació del seu patrimoni.

La confessió que vostè fa la fa acorralat per l’Agèn-
cia Tributària, per les investigacions policials i tam-
bé per les forces de seguretat. Però el que vostè tenia 
fet només era una confessió pública, però no ha fet la 
confessió davant de les instàncies tributàries com el 
mateix ministre Montoro li va dir. Primer, va anar als 
mitjans de comunicació. Té vostè regularitzats tots els 
seus diners que tenia a l’estranger, a data d’avui, a la 
hisenda tributària espanyola? Ho ha pagat tot? Té els 
documents per justificar-ho?

Miri, senyor Pujol, el que ha succeït és indignant, és 
intolerable que, mentre milions d’espanyols, i molts 
d’ells els 7,5 milions de catalans, paguen els seus im-
postos i contribueixen amb el seu esforç fiscal al man-
teniment dels serveis públics, vostè no hagi pagat im-
postos durant trenta anys de la part de la seva fortuna 
personal. I, a més, inclús, com li he dit, amagant, tam-
bé, aquesta informació a la seva pròpia germana.

Avui, una informació afegida ens confirma que vos-
tè –no sé si ho podrà aclarir avui– no és ni doctor en 
medicina. El que consta en el seu currículum és que 
és doctor en medicina. Sembla ser que és llicenciat 
en medicina. No sé si sabem si això forma part també 
del gran engany del senyor Pujol, que és, i ha decla-
rat... (Veus de fons.) Jo entenc que els preocupi, però la 
magnitud de les coses és la que és... (Remor de veus.) 
El senyor Pujol..., el senyor Pujol ha declarat que és 
un evasor fiscal confés. La justícia dirà el que digui, 
i vostè té tot el dret a defensar-se, i la seva família, 
només faltaria. I més, sembla que té molts diners per 
poder-se pagar uns molt bons advocats, que altres no 
els tenen.

Però, escolti’m, senyor Pujol, en la mentida i en l’engany 
permanent, tant a nivell personal com polític, vostè i la 
seva obra han perdut tota la credibilitat. En aquests mo-
ments vostè té un fill imputat per blanqueig de diners, 
un altre per tràfic d’influències i suborn, un altre inves-
tigat per blanqueig de diners de quasi 2.000, 3.000 mi-
lions. Dos germans del senyor Puig, conseller... Li ho 
repeteixo amb tot esment, senyor Pujol... Si vostè..., crec 
que ho deu saber, que ho porta controlat, això. Però, mi-
ri, un fill imputat per blanqueig de diners, un altre per 
tràfic d’influències i suborn, un altre investigat, també, 
per blanqueig de diners, que sembla que ha estat ges-
tionant entre 2.000 i 3.000 milions. (Remor de veus.) 
Notícies sobre immorals quantitats de diners a paradi-
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sos fiscals, quan els catalans estan patint una gravíssi-
ma crisi. Inversions sospitoses arreu del món: Acapulco, 
Panamà, Puerto del Rosario, Puerto Madero...; comissi-
ons i comissions milionàries; tràfics a Palau; extorsions; 
el saqueig del Palau de la Música, i la seu de Conver-
gència dipositada com a fiança.

I vostè ens parla aquí que el seu projecte era el de fer 
país. Fer país, com? Mentre els catalans pagaven els 
seus impostos i construïen el país, vostè com feia el 
país? Emportant-se els diners a paradisos fiscals i a 
l’estranger? Aquesta era la seva manera de fer país? 
Mentre tots construíem l’estat del benestar, pagàvem 
els hospitals, l’educació i pagàvem tots els serveis pú-
blics, vostè què feia? Tenia quantitats milionàries a 
paradisos fiscals. Això no és fer país, això és fer di-
ners, senyor Pujol! (Veus de fons.)

Se’n recorda vostè d’aquesta frase? L’ha dita el senyor 
Iceta: «El Gobierno de Madrid ha hecho una jugada 
indigna, a partir de ahora, cuando se hable de ética, 
moral y de juego limpio, lo haremos nosotros, no ellos 
–lo haremos nosotros, no ellos.» Ho va dir el 30 de 
maig de 1984 al balcó del Palau, davant una gran ma-
nifestació. Se’n recorda, vostè? Llavors ja no pagava 
impostos, no els havia pagat. Això sí, sortia al balcó a 
dir-los tot això.

Sabe usted, señor Pujol, que ha embaucado a todos los 
catalanes, los ha engañado. Y usted va a tener la res-
ponsabilidad histórica de haber perdido todo su lega-
do como presidente de la Generalitat por haber estado 
engañando durante treinta años a los catalanes. Usted 
impulsó el injuriante «España nos roba», era usted el 
que robaba al erario público llevándose el dinero a pa-
raísos fiscales y enriqueciéndose.

El nacionalisme que vostè ha impulsat no és un con-
junt de projecte, ha estat un negoci. Miri, senyor Pu-
jol, vostè ha perdut tota la credibilitat. Con usted y con 
su obra seguramente también la de su familia políti-
ca, la de Convergència i Unió y su hijo político, Artur 
Mas. Pero también las principales instituciones de Ca-
taluña siguen aún con personas que estaban con usted: 
Mas, Puig, Rigau, Mas-Colell, Pelegrí, Espadaler..., la 
senyora de Gispert, que espero que li hagi donat molt 
bé de dinar –espero que no el paguem amb els impos-
tos de tots els catalans... (Forta remor de veus.)

El president

Trenta...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Perquè espero que aquestes...

El president

Trenta...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...prerrogatives no les paguem amb els impostos de 
tots els catalans. (Alguns diputats piquen amb la mà 
damunt la taula.)

El president

Senyora Camacho, trenta segons..., trenta segons.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Vaig acabant, senyor president –vaig acabant. Igual 
que en el Palau de la Música empezó su carrera po-
lítica, en el Palau de la Música se empezaron a des-
tapar también sus grandes mentiras. No tenemos 
ninguna duda –acabo, molt ràpidament– de que su 
famosa transición nacional, el proceso independen-
tista para aislar a Cataluña empieza también en el Pa-
lau de la Música, pero no en 1960, empieza en el año 
2009. No es casualidad que mañana el señor Mas fir-
me el decreto de convocatoria de un referéndum ile-
gal para intentar tapar el efecto mediático de su com-
parecencia.

Señor Pujol, ustedes quieren impulsar una Cataluña 
independiente, que es el único camino que les queda 
para la impunidad. Es el que justifica el proceso inde-
pendentista, la hacienda propia, los tribunales propios, 
el último recurso que les queda. Pero le voy a decir...

El president

Ha esgotat el temps, senyora Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...una darrera cosa, una frase, president. La Cataluña 
que yo quiero no es ni la del Palau ni es la de la divi-
sión ni es la de la «estelada»; la Cataluña que yo quie-
ro es la de la libertad, la de la convivencia, la de la 
pluralidad y la de las banderas legítimas de todos, en 
los que no sé si usted habrá sido corrupto, pero sí ha-
brá mentido durante años a todos los catalanes.

Muchísimas gracias.

(Alguns diputats piquen amb la mà damunt la taula.)

El president

Gràcies, senyora Camacho. Pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, té la paraula el senyor Herrera.

Joan Herrera Torres

Gràcies, president. President Pujol, senyor Pujol, agra-
ir-li la intervenció, tot i que considerem que és tarda-
na. La intervenció, però, crec que demostra una co-
sa: que vostè encara no sap en quina situació política i 
personal està. No està en condicions de situar el relat 
només en la història d’un temps. Potser està en una 
estratègia penal, però crec..., potser està en el marc 
d’una estratègia penal, però crec que avui havia d’ex-
plicar la veritat política.

Hi ha tres hipòtesis sobre allò que ha succeït. La pri-
mera explicació és que vostè es va descuidar durant 
un minut, que va durar durant trenta anys, d’explicar 
a hisenda la seva quantiosa fortuna. Hi ha una segona 
explicació: que estiguem, a més, davant d’un entramat 
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familiar en què la seva família s’ha aprofitat de les se-
ves relacions de poder. I hi ha un tercer escenari: que 
es tracti d’una manera de funcionar en què el seu en-
torn, el seu partit, com a mínim, i gran part de l’em-
presariat funcionava en aquest país.

Davant d’aquest escenari tenim una confessió. Vostè 
és, com a mínim, evasor fiscal. Tenim un compromís 
seu: col·laborar amb la justícia. I tenim un fet contras-
tat: la seva actitud d’obstrucció davant de la justícia.

Nosaltres entenem que vostè ha optat per l’estratègia 
de la defensa penal i per la preservació del seu patri-
moni. No és el primer. Ho van fer en Fèlix Millet, en 
Jordi Montull. Però vostè, president Pujol, no és Fèlix 
Millet. Vostè ha estat president de la Generalitat du-
rant vint-i-tres anys. És el president número 126 de 
la Generalitat. Vostè és un dels principals pares del 
principal..., d’un dels principals partits d’aquest país, i 
vostè és un dels pares de la Catalunya moderna. I això 
fa que avui li demanem que actuï amb responsabili-
tat i que digui la veritat. No la limitada explicació per 
carta que va donar, no el relat familiar que acaba d’ex-
plicar, sinó que expliqui la veritat.

Vostè avui em pot desmentir i pot dir que la segona i 
tercera tesis no són certes. Però només té una manera 
de fer-ho: responent a les preguntes que li han fet i que 
li farem. Té una fantàstica oportunitat avui per asseve-
rar que estem davant d’un escenari, com vostè explica, 
que només rau al seu origen, en què es va descuidar 
declarar davant d’hisenda una quantiosa fortuna. Però, 
per fer això ha de respondre a moltes de les preguntes 
que li han fet.

La primera: ens podria fer arribar la protocol·lització 
del testament hològraf? Això que ha explicat vostè 
que va deixar el seu pare, ens ho pot fer arribar?

Segon element: ens pot fer arribar el volum patrimo-
nial de la seva família? Quines quantitats disposava 
l’any 80? Quina va ser l’evolució patrimonial i quina 
va ser l’evolució dels comptes que vostè tenia a l’es-
tranger? Si és veritat el que ha dit, no tindrà cap incon-
venient a fer-nos-ho arribar.

Té vostè –o la seva esposa– més diners a l’estranger? 
Ens pot dir qui van ser els administradors? El 22 de 
novembre del 83, en sessió informativa de l’aleshores 
conseller d’Economia, aquí, al Parlament de Catalu-
nya, quan parlava de les accions de Banca Catalana va 
dir que s’havien convertit en aportacions a fundacions, 
l’any 83. Ens pot dir quines fundacions?

Ens pot dir si va vendre accions de Banca Catalana 
abans que s’intervingués aquesta entitat, aprofitant-se 
d’informació privilegiada donant peu a part de l’ori-
gen de la fortuna, i estafant a milers d’estalviadors? 
Ens pot dir què va voler dir entorn a les declaracions 
del 3 per cent, quan l’expresident Maragall així ho ex-
pressa i diu allò que «això l’obligaria a estirar de la 
manta»? Si això és el que va dir, podria fer el favor de 
fer-ho? Estirar de la manta, fer-ho bé i que conegués-
sim tota la veritat?

La pregunta més rellevant: va actuar quan li va arribar 
que des del seu entorn se n’aprofitaven per fer negocis?

Vostè pot dir que ha estat un bon president i no ha es-
tat un bon pare. Però, miri, el seu relat i el seu dis-
curs no són versemblants. Vostè ha conegut, noms i 
cognoms de mig Catalunya. Coneixia el país de dalt 
a baix. I a mi em sorprèn que quan parlava amb fa-
mílies tan íntimament lligades a la seva com la Su-
marroca, propietàries d’Emte i de Teyco, entre d’al-
tres, no parlessin de les nombroses contractacions 
dels seus fills, contractacions milionàries a canvi de 
falses intermediacions. No parlava, quan parlava amb 
en Jaume Ferrer, vinculat a Sumarroca com a submi-
nistrador d’habitatges? No parlava quan parlava amb 
en Cornadó, propietari de Copisa, antiga Comapa, 
empresa a què es va adjudicar nombrosa obra públi-
ca i que tenim, també, té nombrosos contractes, falsos 
contractes per falses intermediacions amb nombrosos 
dels seus fills? No entenc que algú que coneixia tan bé 
el país no parlés d’això.

Mai va parlar de les estretes negociacions que vostè 
tenia amb el Govern central dels diners que tenia a 
l’estranger? Mai va sortir a la conversa? Mai va influir 
en la seva manera d’actuar i de fer? Per què després de 
cada denúncia vostè repetia lliçons morals?

Miri, jo he fet un repàs de l’activitat parlamentària de di-
ferents grups parlamentaris, en els vuitanta, en els no-
ranta, en els dos mil. Puc parlar de desenes de casos, 
d’Europac, Praxis, concessió de parcs eòlics, els nome-
naments del jutge Pascual Estivill, els estrets vincles 
amb l’empresari De la Rosa, el cas de la Maison de la 
Catalogne, el Consorci de Turisme, Eoland, cas Palle-
rols, cas Palau; la compra d’Endesa per un preu inferi-
or després de votar a favor de determinades lleis elèc-
triques; el cas Puigneró, Planasdemunt, conseller Roma; 
l’acceptació que L’Aliança durant anys fes una doble fac-
turació... Podria continuar i continuar i continuar, no tin-
dria temps.

Però davant de tots aquests fets, vostè que feia? Escol-
tava? Prenia nota? Investigava? O esbroncava aquells 
que ho denunciaven? 

Miri, li posaré dos exemples concrets que evidencien 
que vostè no és que no ho sabés sinó que tenia una ac-
titud activa. Un cas no molt rellevant, el del Consell 
Comarcal del Priorat, quan es denuncien males pràc-
tiques. I aquesta denúncia ve de les seves pròpies fi-
les, quan l’exgerent del consell comarcal Enric d’An-
guera s’autoinculpa i es denuncien els fets pel mateix 
president del consell comarcal, el Jaume Figueras, que 
afectava una empresa associada a un dels seus fills. 
Què fa vostè, demana informació? No. Ho expliquen 
els protagonistes, membres de Convergència. Vos-
tè una tarda de gener, el 20 de gener del 96, baixa i 
esbronca aquells que s’han autoinculpat, quan la se-
va responsabilitat era demanar tota la informació. Li 
puc posar tants exemples, podria triar tantes pregun-
tes que no va respondre...

Miri, el 6 d’octubre del 96 el president del Grup d’Ini-
ciativa per Catalunya, que vostè coneixia bé, li va 
dir..., el president del Grup d’Iniciativa per Catalunya 
l’any 96 li ho pregunta, i a mi m’agradaria que avui 
respongués, perquè aleshores va ser el «no toca». El 6 
d’octubre del 96 vostè escolta que el responsabilitzen 
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de l’actitud amoral i avalorativa que té la societat da-
vant dels comportaments irregulars de l’entorn famili-
ar del president al beneficiar-se del diner públic com si 
fos seu. Any 96.

Aquell mateix 6 d’octubre, fa divuit anys, avui, d’aquí 
a poc, li preguntaven si considera normal que la seva 
pròpia esposa tingués un negoci, en al·lusió a Hidro-
plant, empresa que pot aprofitar-se de contractacions 
de l’Administració que vostè governa. Aquell mateix 
6 d’octubre del 96 li van preguntar si vostè coneixia 
que els seus fills havien obtingut contractes de l’Ad-
ministració, amb tracte de favor, mitjançant mecanis-
mes que diuen molt poc a favor de la transparència i 
l’ètica.

Aquella mateixa tarda el 96 li van preguntar i li van 
parlar de la investigació de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors sobre possibles infraccions comeses 
per un dels seus fills, Josep, i els fills de l’empresa-
ri Juan Echevarría, per haver-se aprofitat d’informació 
privilegiada sobre l’OPA d’Endesa, a l’haver-se apro-
fitat d’informació que tenien. Va ser aleshores quan 
li van preguntar si vostè sabia que el Govern central, 
amb implicació de Josep Piqué, va interrompre les in-
vestigacions de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors. Jo em conformo amb el fet que, divuit anys 
després, respongui, perquè avui sí que toca, president; 
divuit anys després toca que respongui.

President, vaig entrant en el tram final de la interven-
ció, però aclarint que encara queden coses a explicar. 
President, la confessió, la seva confessió, sumada als 
seus silencis, a l’omissió d’informació, si m’ho per-
met, crec que és com la carta d’un castell de cartes 
que es treu de la base i que fa que tot el castell de car-
tes acabi caient, cartes marcades; és el cop de vent que 
feia falta perquè el castell es desmunti.

Ho vaig dir al debat de política general, i crec que és una 
imatge que explica més que mil paraules. A les portes de 
casa seva algú va deixar els tres toms de les seves me-
mòries i va dir amb una inscripció: «No et crec. Llàsti-
ma.» Avui la seva confessió és el que destapa i permet 
lligar totes les denúncies realitzades, els secrets a veus, 
la manera de fer; que alguns creien que el país era seu, 
com va explicar molt bé Marta Ferrusola quan comença 
el Govern d’entesa: «És com si ens haguessin entrat a ro-
bar a casa.»

Hi ha algú que em va fer arribar un missatge: «Des-
prés de conèixer el que hem conegut, el millor és obli-
dar i oblidar en Pujol.» Però molta més gent, des del 
moviment veïnal, entitats socials, milers de persones, 
volen una altra cosa.

El president

Trenta segons, senyor Herrera.

Joan Herrera Torres

No, president; tinc més de trenta segons jo. (Pausa.) 
Bé, si em vol interrompre, doncs, m’interromp.

No es pot passar pàgina sense allò que s’ha de fer: lle-
gir i llegir bé. Aquest país no ha pogut continuar avan-

çant sense tornar a llegir els seus anys, els seus anys 
de govern. No és vostè l’únic defraudador a hisenda, 
però vostè ha estat president de la Generalitat durant 
vint-i-tres anys.

L’any 94 vostè alliçonava el moviment veïnal davant 
d’una pujada del preu de l’aigua dient-los que no es 
podien tolerar els moviments antiimpostos. Ho feia 
vostè des de la seva condició de president, però ales-
hores sent defraudador.

Jo li vull agrair una cosa. La seva confessió ens ha po-
sat davant del mirall d’un país que no va tenir els ins-
truments ni els mecanismes per evitar el que s’hauria 
d’haver evitat. Però la seva confessió ha arribat tard i, 
sobretot, ha arribat deu dies després que coneguéssim 
la seva fortuna, cosa que el delata.

En tot cas, sí que li vull fer una demanda. Jo crec que 
són lamentables les declaracions com les que acabem 
de sentir que barregen el procés nacional...

El president

Senyor Herrera...

Joan Herrera Torres

...amb la demanda de país...

El president

...tothom té el mateix temps. Per tant... 

Joan Herrera Torres

...però són encara més lamentables...

El president

...si vol fer una frase per acabar, faci una frase per aca-
bar...

Joan Herrera Torres

Sí, acabo...

El president

...i acabem.

Joan Herrera Torres

...acabo, president. Però encara són més lamentables 
quan intenten refugiar-se per explicar –per explicar–, 
doncs, el que no és explicable. Vostè l’any 84 va dir: 
«Som una nació, un poble i amb un poble no s’hi ju-
ga» –acabo, president. «Hem actuat amb civisme, a la 
catalana, amb respecte a tot, i així és com us heu de 
mobilitzar per una Catalunya integradora.» Per acabar 
dient: «D’ara en endavant, d’ètica i moral en parlarem 
nosaltres.»

Trenta anys després, molts...
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El president

Senyor Herrera, s’ha acabat... 

Joan Herrera Torres

...ara, d’ètica i de moral, ja no pot dir...

El president

Crec que hem d’utilitzar el mateix temps per tothom. 
Per tant, fins aquí... 

Joan Herrera Torres

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Herrera. Té la paraula, pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, el senyor Rivera. Deu minuts.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyor president. Senyor Pujol, nosaltres 
volíem aquesta compareixença el mes d’agost; no 
va ser possible perquè vostè no va voler venir abans, 
perquè el Grup de Convergència fins a última ho-
ra no va canviar d’opinió. Finalment nosaltres, ja li 
avanço que volem una comissió d’investigació parla-
mentària seriosa, perquè no creiem que estiguem da-
vant del cas Pujol; li traurem un pes de sobre: no és 
vostè, és el seu partit, és Convergència, estem davant 
del cas Convergència.

Vostè ens ha explicat una història, i ho ha dit vostè 
mateix –«he fet un relat», «he fet una història», «he 
fet un discurs»–, però crec que no és moment de dis-
cursos, ni d’explicar contes ni històries, ni d’explicar 
relats familiars, amb tot el respecte per al seu pare; és 
el moment de donar explicacions d’uns delictes que 
vostè ha comès, que la seva família pot haver comès, i 
que el seu partit polític pot haver comès.

Hi ha aquella dita que diuen, allò d’«hacienda somos 
todos», no?, perquè al final no estem parlant aquí del 
que li pugui passar al senyor Pujol, o no, a la seva fa-
mília; estem parlant dels diners públics, que és l’im-
portant, estem parlant de la hisenda pública. I per ai-
xò nosaltres volíem fer una sèrie de preguntes, i jo el 
convido, senyor Pujol, vostè que és un home, doncs, 
amb una capacitat política innegable que hi entri i que 
contesti, que no s’escapi com el senyor Millet, que no 
faci vostè igual que el seu amic Millet, que surt d’aquí 
sense contestar els diputats. Jo espero i el convido que 
contesti les preguntes dels diputats d’aquesta cambra, 
del Parlament de Catalunya.

Començaré amb algunes preguntes, senyor Pujol, 
unes preguntes de la seva herència o d’aquests diners. 
Per què ara? Per què els declara trenta-quatre anys 
després? Qui el va trucar? Qui li va donar la informa-
ció que això sortiria? Quina por tenia vostè? Tenia in-
formació privilegiada, com sempre, per saber que això 
podia acabar sortint i que la policia estava investigant, 

que la justícia estava investigant? Sí o no? Vostè sabia 
això i per això confessa ara?

Segon. Senyor Pujol, si vostè no té cap por i diu que 
ens explica tota aquesta història familiar del que te-
nia i que només tenia aquesta part d’aquesta herència, 
jo li pregunto: per què tenen por del que pugui sortir 
d’Andorra? Per què estan pressionant? Per què estant 
prenent totes les mesures perquè no sapiguem la infor-
mació de la seva fortuna a Andorra i de la de la seva 
família? 

Jo el convido que vostè deixi que sapiguem tot el que 
té vostè; és l’única manera de tornar a ser creïble. I li 
dic una cosa, senyor Pujol, vostè, segons la informació 
que es publica, que es coneixia l’altre dia en un mitjà 
de comunicació i que destapava el periodista Albert 
Castillón, vostè i la seva família, segons informació 
periodística, només a un banc d’Andorra tenen 300 
milions d’euros, senyor Pujol, 300 milions d’euros!, sí. 
I vostès han mogut 50 milions d’euros els últims anys.

I, a més a més, jo li pregunto, han pagat amb diner il-
lícit les multes a hisenda? Estem pagant amb diners 
il·lícits les multes dels delictes que vostès han comès? 
Està pactant vostè amb la fiscalia, senyor Pujol, per 
exculpar els seus fills i la seva dona? Senyor Pujol, 
vostè està pactant amb hisenda pagar amb diners de-
lictius els delictes que ha comès? Perquè això seria 
de traca, de traca i mocador, per hisenda, eh?, i per 
Espanya com a país, que vostè i un delinqüent esti-
gués pagant amb diner il·lícit multes dels seus propis 
delictes.

Li pregunto més coses, senyor Pujol. Té alguna cosa 
a veure la caixa B de Banca Catalana amb l’import 
d’aquesta suposada herència que el seu pare li va dei-
xar sense declarar? Té alguna cosa a veure amb Banca 
Catalana aquest import, sí o no? 

Més preguntes, senyor Pujol, que tinc poc temps i, a 
més, el format no acompanya. Vostè va trucar el 2012 
al senyor Rajoy o va intentar parlar amb el senyor Ra-
joy després que es conegués la informació que va pu-
blicar el diari El Mundo per intentar frenar tot el que 
estava sortint de la UDEF? El 2012, abans de les elec-
cions, o en plena campanya electoral, va sortir una 
informació que després vostès es van querellar i s’ha 
vist que han hagut de menjar-se aquelles declaracions 
que feien en campanya. Li ho pregunto. Vostè va tru-
car al senyor Rajoy o va intentar parlar amb el senyor 
Rajoy en campanya electoral sobre aquella informació 
que va sortir de la UDEF, sí o no?

Vostè ha intentat trucar a empresaris per pressionar i 
ha intentat parlar amb altes instàncies de l’Estat pel 
que pugi passar amb els seus fills a instàncies judici-
als, sí o no? I amb vostè mateix. Vostè ha parlat per te-
lèfon, ha tingut algun contacte amb expresidents, amb 
exministres o amb ministres d’aquest país per intentar 
aconseguir un tracte privilegiat per a vostè o els seus 
fills, sí o no? (Pausa.) No, no, jo li estic preguntant a 
vostè; sóc jo el que pregunto, si vostè m’ho vol contes-
tar... Li estic dient ministres, exministres, presidents; 
el que vostè cregui convenient. És a dir... (Veus de 
fons.) Doncs, ministres. Si ens ho pot aclarir vostè, és 
vostè qui ho pot saber; jo no ho sé. Per tant, li pregun-
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to si ha tingut contactes, si ha fet pressions d’aquest 
tipus.

Més preguntes, senyor Pujol. Què opina del que el se-
nyor Jiménez Villarejo va dir en una entrevista fa poc, 
que va rebre instruccions de la fiscalia general quan 
el senyor González era president d’aquest país, d’Es-
panya, perquè no investigués la família Pujol? Vostè 
creu que això és veritat? Li consta que la fiscalia va 
deixar d’investigar la seva família? Què opina vostè 
que hisenda, eh, allò d’«hacienda somos todos», portés 
catorze anys amb un expedient obert a la seva família? 
Jo no sé si als ciutadans que ens estiguin veient, quan 
no paguen una multa, o cometen un error a l’IRPF, o 
tenen una declaració mal feta, els triguen catorze anys 
a investigar. Però, en qualsevol cas, el senyor Montoro 
ens confirmava que, catorze anys, hisenda ha deixat o 
ha mirat cap a un altre costat amb la seva família.

Senyor Pujol, alguns ens temem que en aquest país, 
que és Espanya, vostè ha tingut un tracte de privile-
gi per ser soci del PP i del PSOE; vostè i els seus fills 
han tingut un tracte privilegiat per hisenda, per la jus-
tícia, per la fiscalia, i les alarmes de l’Estat s’han apa-
gat perquè vostè era soci i perquè vostè participava de 
la governabilitat d’aquest país. És veritat que alguns 
ens preguntem per què ara; diuen: «Per què ara?» Per 
què hi ha un procés separatista en marxa? Segura-
ment. I la pregunta és: «I per què no abans?» Com a 
demòcrates, és: per què vostè ha tingut aquesta im-
punitat, i la seva família, durant tants anys en aquest 
país. Qualsevol ciutadà que no es digui Pujol, o, segu-
rament, que no es digui Bárcenas, o que, segurament, 
no es digui Urdangarín, o que no es digui Matas, no 
ha tingut aquesta impunitat. Vostè sí que n’ha gaudit. 
En aquesta Espanya que vostès no volen vostès han 
viscut molt bé i han fet molts diners i segurament de 
manera delictiva.

Senyor Pujol, més preguntes. A mi m’agradaria saber 
si el senyor Mas està al corrent de tot el que passava 
als seus governs. El senyor Mas, l’actual president de 
la Generalitat, la persona que governa avui Catalunya 
formava part de la trama i de la banda, sí o no? El se-
nyor Mas no té res a veure ni mai ha sabut res ni del 3 
per cent, ni del 4 per cent, ni del 5 per cent, ni del cas 
Palau, ni del secretari de finances Osàcar? Mai ha sa-
but res? Ni del senyor Millet? El senyor Mas no s’as-
sabentava de res quan estava com a conseller en cap 
del seu Govern? O és que el senyor Mas ens enganya 
també als catalans? Perquè el senyor Mas també se-
rà cridat per part d’aquest grup parlamentari a la co-
missió d’investigació del cas Convergència, si és que 
es posa en marxa, i Esquerra Republicana no rectifica 
–espero que no– la seva posició de donar-hi suport. El 
senyor Puig també està al corrent de tots aquests tants 
per cent?

Jo li pregunto: vostè, quan el senyor Maragall diu «3 
per cent», també es sorprèn com una part de catalans? 
O no es sorprèn, com el senyor Mas, que ja ho sabia, 
el que era el 3 per cent? Vostè què pensa aquell dia?

Vostè en una entrevista a TV3 va dir que, si tirava de 
la manta, prendríem mal; ho va dir així: «I si em po-
so a parlar, prendrem mal.» Què vol dir? Qui prendrà 

mal? Pot explicar el que volia dir en aquella entrevista 
a TV3? Ens pot dir per què vostè amenaça a tirar de 
la manta i diu que prendrem mal? Qui prendrà mal? 
Doncs, expliqui-ho, i si algú ha de prendre mal judi-
cialment o té un delicte que ha comès, doncs, que ho 
expliqui, no?

Per tant, senyor Pujol, no ens hem cregut la seva his-
tòria. Perquè vostè ha mentit, perquè vostè ja no té la 
credibilitat. Vostè ha jugat a ser un líder moral i és 
molt arriscat jugar a ser un líder moral i no democrà-
tic purament, perquè quan un juga a donar lliçons mo-
rals, que vostè ens ha donat als catalans tants anys..., 
tants anys donant lliçons morals de catalanitat, de qui 
és un bon català, de qui és un botifler, de qui no ho és. 
Això s’ha acabat, senyor Pujol. L’«això no toca» s’ha 
acabat; ara sí que toca: ara toca que tothom, es digui 
Pujol o Garcia, pagui pel que ha fet, vostè i qualsevol 
ciutadà. M’és igual. No hi tinc res en contra, personal, 
com vostè sap, de la seva persona, però sí que crec que 
vostè ha de pagar pel que hagi fet.

Senyor Pujol, a Catalunya, el «contra Catalunya» que 
vostè utilitzava ja no «cola», ja no ens ho creiem, ja 
no ens creiem el «contra Catalunya», ja no creiem allò 
que hi ha una conspiració mundial contra Catalunya, 
el que hi ha és que gent que ens governava, i que hi 
havia gent, no tothom, que es pensava que era gent de-
cent, doncs, no ho era, i que ens robaven des del Go-
vern. Per tant, allò de l’«Espanya ens roba» que vostès 
tant han utilitzat, alguns dels seus companys de go-
vern, alguns de les seves joventuts, que han utilitzat 
aquest missatge immoral, ara se l’han de menjar amb 
patates, perquè els que ens robaven estaven al Govern 
i tenien les sigles del seu partit, i vostè mateix al cap-
davant.

Senyor Pujol, estem davant d’un temps nou, i en 
aquest temps nou no caben aquells que han estat ro-
bant durant tant de temps al capdavant del Govern. 
No ens creiem el seu relat. És molt legítim que vostè 
ens vingui a explicar un conte, però no ens creiem el 
conte. No ens creiem que tot el que ha sortit i que els 
1.800 milions d’euros que calculen informacions pe-
riodístiques que seria el patrimoni de la seva família 
han sortit del sou de diputat o de president o han sortit 
d’especular amb dòlars a Tànger. No ens ho creiem. 
I no «cola». Ens ho pot explicar? Ens pot donar la da-
da de quin és l’import de la seva família a l’estran-
ger? Ens pot explicar si té més comptes a l’estranger? 
A quins països, a quins paradisos? D’on surt el diner?

Senyor Pujol, no veu que no n’hi ha prou, a venir aquí 
a explicar, amb tots els respectes, un conte de la seva 
família? Que no «cola», que ja no toca. Ja li ho he dit, 
senyor Pujol, que no és creïble. Que vostè ha tingut 
durant molts anys molta gent escoltant aquests contes 
i, bé, se’ls han cregut. Però avui no, avui la ciutadania 
demana una altra cosa.

I, per tant, jo crec que avui vostè surt d’aquesta com-
pareixença, i esperem que respongui aquestes pregun-
tes, però sabent –i ja m’hi comprometo– que evident-
ment no només vostè, davant del cas Convergència, 
molta gent haurà de passar per aquesta comissió d’in-
vestigació; també empresaris, també polítics, també 
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exconsellers, també alcaldes, gent que ha participat de 
tota una trama.

Senyor Pujol, vostè és una persona molt intel·ligent, 
molt preparada, però vostè sol no ha pogut fer tot ai-
xò. Vostè ha tingut una trama, un govern, un equip, 
una banda, digui’n com vulgui, de gent que hi ha col-
laborat i gent que també se n’ha beneficiat. Per tant, 
al marge del que digui la justícia, volem saber, és mo-
ment de saber, i volem saber qui ha participat, a més 
del senyor Pujol, en tot això.

Vostè ha fet una confessió. Nosaltres pensem que 
aquesta confessió ve perquè vostè sap el que passa, 
que és que estant investigant la seva família, i té infor-
mació privilegiada novament per tirar endavant.

Senyor Pujol –acabo, president–, alguns demanen hi-
sendes pròpies, vostè ja la té, la hisenda pròpia, ja l’ha 
feta, en nom de tots els catalans i en nom de la senyera 
i de Catalunya. Però, miri, l’única hisenda, la de tots, 
la que hem de pagar tots i en què hem de col·laborar 
tots, és a la que vostè hauria de tornar els diners. Jo 
li pregunto: vostè pensa tornar els diners, a part de la 
multa, tots aquests diners que pugui tenir a l’estran-
ger? Vostè pensa no només demanar perdó, que no és 
moment de perdó, sinó de justícia..., demanar i tornar 
aquests diners?

Senyor Pujol, vostè ja no és un líder moral i no ens 
pot donar lliçons morals. L’únic que volem és justícia i 
democràcia. Estem davant d’un nou temps i l’«això no 
toca» s’ha acabat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Rivera. Pel Grup Mixt, senyor 
Fernàndez, té la paraula.

David Fernàndez i Ramos

Moltes gràcies, president. Deu minuts és òbviament 
poc per intentar parlar de tot un règim i de tot un mo-
del, però en tot cas la intervenció de les candidatures 
d’Unitat Popular se centrarà en la veritat jurídica d’un 
frau persistent, en la realitat política d’un règim que 
decau i en la veritat o la realitat eticomoral d’un siste-
ma farcit de mentides. En nou apunts.

El primer és que avui, per fi, sí que toca, toca passar i 
retre comptes en un temps de catarsi i en una societat 
tan indignada com atropellada i sotragada. Si fa no fa, 
la primera referència podria ser el doctor Jekyll, no?, 
l’omnipotència, arrogància i supèrbia del doctor, que 
va manipular la seva part més fosca i va ser liquidat 
per ella.

Avui, però, nosaltres no farem preguntes –se n’han fet 
moltes; les compartim, la majoria–, farem un pas més 
enllà. Avui pensem que cal passar del moment pura-
ment econòmic, crematístic, o egoista personal, per 
arribar al moment eticopolític, que permeti una major 
consciència del país i de la gent, del que som, del que 
no hem sigut i del que no som encara i de tot el que ens 
queda per fer.

Val a dir que des de l’esquerra independentista, des 
dels moviments socials, cal recordar que ens vam ac-
tivar políticament, èticament, socialment, ara fa preci-
sament dues dècades i precisament contra el pujolis-
me, contra tot un sistema de poder integral. Aquells 
punks de base que cridaven «que pagui Pujol», el mo-
viment ocupa que li tapiava la casa de Queralbs, com 
deu recordar, el 1996 o els independentistes catalans 
torturats el 1992, a qui vostè, que ha patit tortura, mai 
va voler escoltar. Ja sabíem aleshores, com a joves in-
crèduls i que ja patíem la crisi, que l’oasi era un femer 
amb olor de perfum.

I és veritat que va haver-hi resistències polítiques al 
pujolisme. En podríem dir moltes i agrair-los el seu 
anonimat en la lluita contra un sistema de poder. Pe-
rò per començar en recordarem un: Joan Oliver, Pere 
Quart, que va ser el primer que va rebutjar la Creu de 
Sant Jordi. Deia el poeta: «I és així com s’amplia / la 
nostra economia. / Qui roba a la menuda / té la fama 
perduda, / i els qui a l’engròs ho fan / són gent molt 
important.»

Segona: Pujol, no estàs sol. La corrupció és la suspen-
sió política de la moral o la suspensió moral de la polí-
tica. I la corrupció –sempre ho hem dit–, per nosaltres, 
no ha set del sistema, ha sigut el sistema mateix. Pitjor 
que la corrupció d’avui és la impunitat quotidiana de 
la corrupció. I és d’un cinisme vergonyant, d’una hi-
pocresia infinita i d’una doble moral esparverant que 
alguns avui no diguin ni ase ni bèstia, ja que parlem 
del frau fiscal, d’Emilio Botín, el major defraudador 
fiscal del Regne d’Espanya –2.000 milions a Suïssa–, 
de l’exrei Joan Carles –1.800 milions de patrimoni no 
acreditat segons el New York Times– o de les empreses 
de l’IBEX 35, que roben cada dia i que, segons elles 
mateixes, operen en un 70 per cent en paradisos fis-
cals.

Pujol, no estàs pas sol en la llarga llista d’oligarquies 
catalanes i espanyoles –de fet, és el mateix: l’oligar-
quia catalana sempre ha sigut oligarquia espanyola– 
que han defraudat i esfondrat el país. Només el darrer 
any li fan companyia la nissaga Carceller, els Caru-
lla, els Godia, els Sanahuja, els Cuatrecasas, Núñez 
i Navarro –que ve d’antic–, i ara els Pujol. L’últim, 
Abel Matutes, en la crònica mafiosa: li entren a la seva 
empresa, li roben la caixa forta, diu que li han robat 
180.000 euros, i quan la policia enxampa el lladre re-
sulta que eren 3 milions d’euros en diner negre.

Hi ha un silenci selectiu de l’Estat, nosaltres no ho ne-
garem. L’Estat és avui el bressol de l’omertà. Des de 
2010, Montoro... Escoltar el PP parlar de corrupció és 
com escoltar el Ku Klux Klan parlant d’antiracisme. 
Montoro protegeix els noms de dos mil defraudadors 
fiscals des del 2010 que a Suïssa i a Liechtenstein han 
amagat més de 20.000 milions d’euros. Són coses pu-
blicades i que tothom sap. Qui calla i empara i prote-
geix els defraudadors fiscals i qui decreta amnisties 
fiscals vergonyants és el Partit Popular.

Avui vostè compareix aquí com un Rodrigo Rato 
qualsevol. Com a mínim, compareix. La senyora Ca-
macho encara no ha comparegut. Han desobeït Luis 
de Guindos, Salgado, Solbes, entre d’altres, i MAFO a 
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la comissió de caixes, no van voler venir, van desobe-
ir. Però, Pujol, no estàs sol, i la cosa ve de lluny –tam-
bé hi ha Bárcenas, hi ha Gürtel, hi ha els sobres, hi ha 
Matas, hi ha Fabra...–, però utilitzaré moltes vegades 
paraules seves.

Vostè deia el 1981: «Vostè i jo som les autoritats. Com 
podem elogiar una economia clandestina, com podem 
aplaudir senyors que no paguen impostos, que no pa-
guen llicències fiscals?» Jordi Pujol i Soley –doctor 
Jekyll i mister Hyde–, 1981, Cercle d’Economia. Ales-
hores ja mentia i aleshores ja defraudava.

De raons d’estat i raons de mercat. El 1984, en aquell 
balcó també deia que «quan m’ataquen a mi ataquen 
Catalunya». Avui ja no és així, és tot al contrari. Els 
Països Catalans no són pas Espanya, Pujol ja no és 
Catalunya i el frau fiscal és un robatori.

Vostè és un home d’estat, sempre ho ha sigut, un ho-
me d’Estat espanyol, que ha tapat vergonyes i terroris-
mes d’estat fins i tot, que ha salvat el sistema –la Trans-
ició, González, Aznar...–, ha sigut executor del projecte 
europeu neoliberal i és ni més ni menys que el virrei 
d’Espanya i el peó de la troica.

Però persisteix en l’error, com s’ha dit, i en l’horror, 
perquè diu una cosa i fa la contrària. No es pot dir per 
carta que es col·laborarà amb la justícia i el dia següent 
articular tota la defensa jurídica per torpedinar-la, blo-
quejar-la, dilatar-la i evitar-la.

Sap què passarà, en la nostra convicció? Que vostè que-
darà impune, n’estem convençuts. I, mentre vostè  
quedarà impune com a home d’estat, l’Estat activarà la 
setmana que ve tota la maquinària repressiva per negar 
la paraula a tot un poble.

Però de l’àmbit de la trama suïssoandorrana només li 
volem fer tres preguntes que fan fetor de clavegueres 
d’estat i de mercat.

Vostè ha dit una cosa: que no és un polític corrupte 
–per nosaltres ho és, òbviament; el frau fiscal per nos-
altres és una forma de corrupció–; però els seus fills 
han sigut corruptes, en el nom del pare?

Però les tres preguntes són molt concretes. Vostè se’n 
recorda, del tinent coronel José Matas Zapata? Se’n re-
corda, de la relació que tenia la seva família a través 
de la banca privada andorrana? Un home del Cesid, del 
CNI, durant vint anys, era el guàrdia de corps de l’eva-
sió?

Quarta, del silenci i de l’omertà. Es pregunta quantes 
coses callarà avui... I el tornem a citar, també avui. 
El febrer del 97 deia: «Què pot fer-nos perdre la por 
dels polítics a dir la veritat? És a dir, la seva manca 
de coratge.» Com vostè sap, la démos l’ha fet fora de 
la polis i l’ha portat ja a l’ostracisme; som en un punt 
de no-retorn. Però, si és cert que tan penedit està i 
tant vol expiar, trenqui tots els silencis. Mirall trencat 
i Coral romput. Faci un últim servei al país, el dar-
rer, i respecti’l i expliqui-ho tot. Faci un quart llibre 
de les memòries que es digui «El que em quedava 
per dir». «Tot» és tot, com s’ha dit: els Sumarroca, el 
finançament del partit, Banca Catalana. No ens faci 
enterrar i desenterrar el cadàver del pujolisme cada 

dos per tres ni fer-ne vuitanta autòpsies; amb un fu-
neral n’hi ha prou.

I nova cita de vostè mateix, l’octubre del 2006: «A ho-
res d’ara aplaudir sistemàticament la transgressió, to-
lerar amb mitja rialleta comprensiva la manca de res-
pecte, rebutjar l’autodisciplina, dir que tot s’hi val, no 
està en la línia del progrés sinó del fracàs.» Títol? «La 
frivolitat es paga». Jordi Pujol i Soley –doctor Jekyll, 
mister Hyde.

Cinc, l’ombra de la sospita, la porta giratòria i el país 
fet negoci: la fira, el pessebre, el nepotisme, el despo-
tisme. Vostè va dir a TV3, com s’ha recordat: «Si en-
trem per aquí, prendrem mal.» Hi ha hagut en aquest 
país –vostè ho sap– condemnes per finançament il-
legal al PSC –Filesa– i a Unió –en el cas Treball i 
Pallerols. Ens pot assegurar que Convergència De-
mocràtica de Catalunya no s’ha finançat mai de for-
ma il·legal? Perquè fa quinze dies –i això ens sorprèn– 
un conseller nacional de Convergència Democràtica 
de Catalunya reconeixia a una delegació internacio-
nal que s’havien finançat entre un 3 i un 5 per cent de 
l’obra pública. Deia més coses: que era el model que 
els havia facilitat el Partit Socialista Obrer Espanyol. 
I deia més coses: que l’inventor d’aquell model es deia 
Guido Brunner i era l’ambaixador alemany entre 1981 
i 1991 a Madrid.

Tautologia doble: el cas Pujol impugna el passat, fa 
trontollar el present, però allibera el futur. Però el cas 
Pujol no va començar el 2012, amb el sobiranisme, si-
nó el 1978. I abans també, com recorda el periodis-
ta Marc Andreu quan recorda com feia costat vostè 
–i Narcís Serra i Miquel Roca– al porciolisme, en con-
tra de les demandes del moviment veïnal. També, òb-
viament, amb aquella lògica paradoxal de veure com 
el 1959, sota la dictadura, doncs, el seu pare també 
sortia al BOE com a evasor de divises.

Sis, fi de cicle: la fi d’un règim i la fi d’un negoci. «El 
poder desgasta a qui no el té», això deien Andreotti i 
Kohl, grans amics seus –per cert, tots van caure en 
desgràcia també, vinculats a trames profundes de cor-
rupció. En una trobada amb el senyor Andreotti vostès 
deien que el que era important era entendre i estimar 
la gent. Jo puc entendre que l’ha entès, perquè ha go-
vernat vint-i-tres anys, però la pregunta és si l’estima-
va o si més aviat s’ha estimat una idea de si mateix 
que avui també ha tornat a reproduir.

Set, ètica, valors, responsabilitat. Sorpresa: nosaltres 
ens pensàvem que el Llibre roig era de Mao Tse-tung, 
però remenant la biblioteca resulta que és de Jordi Pu-
jol, El llibre roig de Jordi Pujol. (L’orador mostra un 
llibre.) Hi ha dues frases: «La societat moderna ha 
evolucionat amb un desconeixement del que són els 
deures.» I una encara de més colpidora: «La carència 
de valors és un luxe de gent rica i propi de gent poc so-
lidària i, a més, sovint tibada.» Ha parlat de la por del 
seu pare, de la por dels rics. I la por quotidiana dels 
pobres?

Com es fa per dir el contrari del que es pregona? Com 
es dissocien paraules i fets? Què en queda, si no con-
corden paraules i fets? Doncs, el no-res i el desert de 
la impunitat.
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I acabo, president –m’allargaré un minut i mig. Vuit, 
la màfia, que és la nostra reflexió que a més volíem 
aportar avui, fase superior del capitalisme: Falco-
ne, Borsellino i un jutge, que és Scarpinato. I ho ci-
to obertament, gràcies al filòsof Santiago Alba Rico, i 
diu això per resumir com ho veu la gent jove d’aquest 
país, pensem, com a mínim les candidatures d’Uni-
tat Popular: «Cada cop succeïa amb més freqüència 
i m’adonava que el món dels assassins comunicava a 
través de mil portes giratòries amb insospitables sa-
lons i algunes alcoves encoixinades del poder. He ha-
gut d’assumir que no sempre tenien rostres miserables 
i trets populars. Al contrari, els pitjors d’ells havien 
freqüentat les nostres millors escoles, podíem tro-
bar-los en els millors ambients i a vegades podies veu-
re’ls a l’església colpejant-se el pit al costat d’aquells 
que ja havien condemnat a mort. Si l’Estat» –segueix 
el jutge Scarpinato– «neix de la superació dels poders 
i regles privades mitjançant la constitució d’un ens su-
perior que mitjança entre poders privats en favor de 
l’interès general, l’Estat mor o comença morint quan 
aquests poders privats se n’apropien i el sotmeten a les 
seves pròpies lògiques. Aleshores l’únic principi re-
gulador de les relacions socials és la força, aleshores 
sobre aquells que no formen part de cap tribu social 
forta –joves precaris, aturats, avis pobres, marginats 
i milions de ciutadans– es carrega tot el cos social de 
les transaccions fetes entre les diferents tribus en el 
seu interès exclusiu.»

Llegim això perquè el crit «fem fora la màfia» és de 
fa temps molt més que una consigna. «Foc nou, per 
fer net» és un programa polític contra la camorra nos-
trada, els cacics de l’oasi i els d’«el peix de tots al meu 
cove», els que confonen el país amb negoci i el Go-
vern amb un consell d’administració.

I ara ja sí que acabo amb una reflexió –nou– sobre l’hu-
manisme i la cristiandat. No n’hi ha prou a demanar 
perdó. Això és la tradició judeocristiana; d’altres tra-
dicions, com la calvinista o la japonesa, són molt més 
dures. Però per nosaltres estem davant d’un delinqüent 
de coll blanc. Els manaments diuen: «No robaràs, no 
mentiràs.» Això no és un judici, senyor Pujol. Vostè ha 
confessat, com ho va fer Millet, ha robat i ha mentit.

I acabo. A la gent jove ens deixa les runes i les ruï-
nes. És una herència que no pensem rebre en dot, per-
què no som pas els hereus, sinó les víctimes, i som els 
obrers i obreres del nou país, que hem de construir a 
esquenes nostres, refent el teixit ètic del país. Toquen 
campanades a mort d’un règim. Pujolisme, mai més, 
enlloc, contra ningú. Ni oblit ni perdó.

I dues coses més. Si no contesta, no ens quedarem a 
escoltar-lo. Vostè és lliure de contestar, però si no con-
testa nosaltres també serem lliures de marxar.

El president

Ara... Ara sí que hauria d’acabar, senyor Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Deu segons. Malgrat tot, i a fi bé, el procés enterrarà 
el pujolisme, i en el viatge a Ítaca li comuniquem que 

no té cap cadira reservada. Aquest viatge va comen-
çar sense vostè i sense vostè acabarà. Bon vent i barca 
nova.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup de Convergència i Unió, té la 
paraula el senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Moltes gràcies, president. President Pujol, senyores i 
senyors diputats, com a prèvia, una primera reflexió 
per algunes de les intervencions de portaveus que aca-
bo de sentir. Una compareixença ha de servir per po-
der saber més, no per empastifar més. Lamento co-
mençar així, però avui alguns dels diputats que m’han 
precedit han parlat des de la bilis i des de l’estómac, 
difamant contra tot allò i contra tot aquell que té a 
veure amb Convergència i amb Convergència i Unió. 
I nosaltres, evidentment, no ho podem passar per alt, 
i per això després m’hi hauré de referir forçosament.

Nosaltres avui, evidentment, no parlem ni des de l’es-
tómac ni des de la bilis, sinó que ho fem des del dolor. 
Sí, des del dolor, perquè mai ens hauríem imaginat, 
ni per un segon, que haguéssim hagut de fer aques-
ta intervenció per les presents circumstàncies. Parlem 
des del dolor, per l’impacte, en molts ordres, que ens 
van produir els fets continguts en el seu comunicat del 
25 de juliol. Per això, i ho sap, per nosaltres era molt 
important que vostè pogués comparèixer en aquesta 
cambra, per poder-nos explicar, als diputats, i a través 
nostre al conjunt del poble de Catalunya, el perquè, el 
com i el què dels fets descrits de manera molt succinta 
a través de la fredor d’un comunicat. El seu comunicat 
va deixar en un estat de commoció, de sentiments bar-
rejats, i sovint contradictoris, molts i molts ciutadans 
d’aquest país, que sempre li han, i li hem, professat un 
reconeixement i un profund respecte i admiració en 
molts ordres, en el polític i també en el personal. 

També era important, la seva compareixença, perquè 
del 25 de juliol ençà han aparegut informacions de to-
ta mena, amb tota mena d’especulacions, i lligant naps 
amb cols, i tota mena de teories a veure quina era la 
més rocambolesca, referides a la seva persona. I la gent 
el volia sentir, president Pujol, per saber de vostè direc-
tament què és el que hi havia, què és el que no hi havia 
i no deixar marge a la lliure interpretació. 

I per això nosaltres avui posem molt en valor la se-
va compareixença en aquest sentit, i no només la seva 
compareixença, sinó el contingut.

Avui, del que correspon és parlar de fets, dels fets con-
crets que consten al comunicat del juliol. No de teories, 
com han fet alguns. Parlem de fets, i no de teories. Tant 
del seu comunicat com de la seva explicació d’avui està 
clar que els fets descrits i avui explicats afecten l’esfe-
ra personal del polític, no l’acció política de la perso-
na, com molts, capciosament, intenten derivar. Diuen 
que un és un mateix i les seves circumstàncies. I avui, 
més enllà del seu comunicat, ens ha explicat els ante-
cedents, el context i les circumstàncies que van portar 
als fets que va descriure en el comunicat. I, ara, amb la 
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seva exposició tothom sap més sobre el què, el perquè 
i el com, molt més que abans de la seva compareixen-
ça. I els fets són els del comunicat i els explicats avui, 
no els fets que molts voldrien que fossin i no són, no 
els que publiquen tots els mitjans de comunicació. Per 
cert, senyora Camacho: els mitjans de comunicació di-
uen que vostè va cobrar sobres del senyor Bárcenas. Si 
hem de fer cas de tot el que diuen els mitjans, segons la 
teoria, doncs, anem per aquí. 

Dit això... (Veus de fons.) Dit això, i vull que quedi 
clar, i d’entrada, perquè no hi hagi cap lloc a dubte des 
del nostre punt de vista i des del grup parlamentari, 
tenir diners a fora sense estar declarats, ho faci qui ho 
faci, nosaltres políticament no ho podem aprovar. No 
ho aprovem. Es digui com es digui qui ho faci. Més 
clar, l’aigua. I ho dic, que no ho aprovem políticament, 
perquè nosaltres fem política. No fem ni de jutges, ni 
de fiscals, ni d’inspectors d’hisenda. Cadascú ha de fer 
la seva feina, i nosaltres la nostra. I malament quan 
es volen barrejar els papers, com alguns tossudament 
semblen pretendre cada cop més, i avui en aquesta sa-
la ho hem vist. De fet, vostè, president Pujol, en el seu 
mateix comunicat, i avui també, no aprova aquesta ac-
tuació en particular i en demana disculpes.

També seré igual de clar, perquè no hi hagi lloc a dub-
tes, a l’altre cantó de la balança. Nosaltres no aprovem 
els fets concrets descrits en el comunicat, però de la 
mateixa manera els dic que ni renunciem ni reneguem 
del projecte polític que va fer néixer i créixer Jordi Pu-
jol, ni reneguem d’una gran i potent acció de govern 
durant vint-i-tres anys. Ho repeteixo perquè quedi ben 
clar: igual que els dic que estem dolguts i no aprovem 
els fets continguts en el seu comunicat, també els dic 
que reconeixem el molt i molt que Jordi Pujol al llarg 
de la seva vida ha fet per Catalunya. Igual de clar i ca-
talà. El projecte polític que ell va fer néixer i créixer és 
bo, i no hi renunciem ni en reneguem. L’hem adaptat, 
l’adaptem i l’adaptarem als nous temps, als nous rep-
tes i, sobretot, a les noves exigències.

Hem vist, però, com alguns que tant exigien explicaci-
ons aquestes els eren exactament igual, perquè el judi-
ci i la sentència ja la tenen feta des del 26 de juliol, o 
des del 25 de juliol al vespre; o des del 24 de juliol, ja 
la tenien feta. El que alguns volien avui, i ho hem vist, 
era intentar fer un acte de linxament públic. I també 
els dic que nosaltres no participarem, ni per activa 
ni per passiva, en aquest espectacle. En cap cas. És 
més: per un tema de principis, nosaltres, aquest estil, 
el combatrem, afecti qui afecti, encara que demà o de-
mà passat sigui una persona que estigui políticament 
a les nostres antípodes. Miri, el nostre compromís per 
fer el que calgui perquè no hi hagin ombres de dub-
te respecte a l’acció política i pública del que sigui hi 
és, i serà més ferm, però també els asseguro que com-
batrem aquell estil de fer política que es dedica a no 
aclarir dubtes, sinó a crear més ombres de dubte; a di-
famar, que alguna cosa queda. I avui nosaltres n’hem 
vist un gran tast. Alguns de vostès, com s’ha vist avui, 
no volien aquesta compareixença per saber més, sinó 
per empastifar més. I, és més, els dic: això és el Parla-
ment de Catalunya, no un plató de televisió per perpe-
trar un linxament públic contra ningú, ni molt menys 

de qui ha estat un referent en aquest país, ni tampoc 
per empastifar un projecte, ni tampoc un procés. Res-
pecte a aquest últim, intentar empastifar amb la com-
pareixença d’avui un procés, no cal que hi perdin més 
el temps. Ho han intentat durant tot l’agost i el setem-
bre, i ja han vist el resultat: més gent, més compro-
mesa, més unitat i més determinació. I ja els ho vaig 
dir l’altre dia en el Ple del Parlament: el comunicat del 
president Pujol no els dóna cap dret a difamar contra 
tot allò o contra aquell que representa o està compro-
mès amb el projecte polític de Convergència i Unió.

Avui, senyor Rivera, vostè novament ha vingut aquí a 
fer el seu espot publicitari. Vostè no ha vingut a fer de 
diputat. Ni de jutge. Vostè, per les seves expressions, 
ha vingut a fer de justicier. I l’altre dia ja li vaig dir 
que fer de justicier està absolutament renyit amb ser 
demòcrata. Miri, senyor Rivera: Javier Nart, Ciuda-
danos. «Dice que su cuenta en Suiza es herencia de 
su padre, notario, y la ocultó por miedo a ETA.» Això 
és una banda? És vostè el cap de la banda? És vostè? 
A ell li dirà que és un lladre? Per què és tan dur amb 
alguns i tan condescendent...? No, condescendent no! 
Vostè el que fa és promocionar-lo, perquè el fa can-
didat. Senyor Rivera: faci de diputat, deixi de fer de 
justicier.

I, home, senyora Sánchez-Camacho –senyora Sán-
chez-Camacho–, home, vostè avui ha portat al límit, 
perdoni que li ho digui, la hipocresia política. És a dir, 
quan es faci un curset del límit de la hipocresia... Jo 
pensava que vostè, quan ha vingut..., vindria aquí i di-
ria: «Senyor Pujol, faci com jo: pacte de silenci per 
vuitanta mil euros, ho passem a aquella persona per-
què ja sabem què i passi del Parlament de Catalunya, 
que és exactament el que jo he fet.» Això és el que 
vostè ha fet. I vostè ve aquí a donar lliçons i..., exi-
gències? Però exigències de què? No diré el que diuen 
els mitjans de comunicació de vostè. Ja ho he apuntat 
abans. No ho diré, però jo crec que vostè avui ha fet... 
(Remor de veus.) No, no diré..., el que digui..., perquè 
estem en horari...

El president

Si us plau.

Jordi Turull i Negre

No diré..., el que digui, però vostè avui ha portat al lí-
mit el que és un acte d’hipocresia política. No sé si la 
seva intervenció la hi han enviat per WhatsApp des 
de La Moncloa per salvar Espanya... (Remor de veus.) 
No sé si ha sigut d’aquesta manera, però vostè, que ha 
menyspreat aquest Parlament, no té vergonya de venir 
aquí amb segons quines exigències, quan vostès tenen 
el rosari de casos i casos de corrupció pendents i im-
pedeixen que al Congrés dels Diputats es faci un sol 
debat sobre qualsevol tema. Tenen fins a tretze peti-
cions de comissions d’investigació... (Remor de veus.) 
No deixen parlar. Vostès, hi insisteixo, no tenen cap 
mena de credibilitat. Vostè ha portat al límit el que 
se’n diu la «hipocresia política». I, per tant, lliçons i 
exigències, zero.
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Ens sap molt greu que molts de vostès hagin aplicat 
avui aquí aquella màxima marxista, però no marxista 
de Karl Marx, sinó de Groucho Marx. 

(Remor de veus.)

El president 

Si us plau, no s’interpel·lin entre vostès. Continuï, se-
nyor Turull. Li queda un minut.

Jordi Turull i Negre

Ho torno a dir perquè és una pràctica habitual, i ca-
da vegada que la faci nosaltres la denunciarem. Vostès 
fan aquella màxima de: «Els garantim un judici com 
cal i després l’afusellarem.» Ens sap molt greu que 
vostès hagin anat amb aquesta dinàmica. Jo els dema-
no que facin de diputats. No facin de justiciers, no fa-
cin de jutges. Vinguin amb una actitud de saber més, 
no d’empastifar més.

I per acabar –acabo, president–, el que deia: si l’objec-
tiu d’aquesta compareixença era saber més, si la com-
pareixença era pel comunicat i la persona que el signa, 
no per moltes altres coses que alguns han pretès, ara 
sabem més, i molt més, que amb l’estricte comunicat. 
Sabem molt més del què, el perquè i el com, dels fets 
i de les circumstàncies. I ara cadascú, sense interme-
diaris, podrà fer justament la seva valoració a partir 
d’ara. No com alguns van fer, que abans que s’expli-
qués el president Pujol ja van fer les seves conclusions.

Moltes gràcies, senyor president.

El president 

Moltes gràcies, senyor Turull. Per donar resposta a to-
tes les qüestions plantejades, té la paraula, senyor pre-
sident.

Jordi Pujol i Soley

Bé, jo no seré tan llarg com vostès, evidentment, entre 
altres coses perquè seria inútil que intentés respondre 
tot el que vostès han dit.

Per altra banda, vull recordar que la convocatòria d’a-
questa reunió es fa per parlar sobre aquell document que 
vaig fer referent a l’existència d’un dipòsit a fora, i que ja 
ho he explicat. No per parlar –en poden parlar, si volen, 
naturalment, però jo no hi entraré– de no sé quin proble-
ma que va passar al Priorat, de no sé quin problema que 
va passar no sé quin any a no sé quin parc eòlic; no per a 
coses d’aquest tipus i tantes com diuen.

Quedo molt parat que em diguin que jo vaig tenir una 
conversa amb en Rajoy, amb el primer ministre Rajoy, 
en què li demanava no sé què. Això és mentida! No sé 
si la mentida és del qui l’ha dit, que no recordo qui ho 
ha dit, o si és del president Rajoy... Estic segur que no és 
del president Rajoy. Això és mentida! I això, en tot cas, 
és una intoxicació. Que quedi clar. Això no és seriós! No 
hi ha hagut cap conversa amb mi i el president Rajoy per 
parlar de veure què fem i com arreglem això i com arre-
glem allò. Si fos així, realment el culpable seria el presi-

dent Rajoy. Com a mínim, també –com a mínim, també. 
Això és poc seriós! 

Evidentment, això s’ha convertit una mica en una causa 
general, des del president Rajoy fins a no sé quin proble-
ma del Priorat de no sé quin any. I embolica que fa fort, 
no? Es pot dir, per exemple, tranquil·lament, això que 
s’ha dit: «Tenien 30 milions» –no sé quants ha dit– «a 
Andorra.» Els bancs andorrans han fet una nota en què 
diuen que el conjunt de diners que hi ha en els bancs 
andorrans és de 4,8 milions. Realment, 4,8 milions és 
molt. Bé, es poden tenir 4,8 milions, però quan es diu 
que en són 30, aleshores es menteix, o s’utilitza una in-
formació no ben contrastada amb lleugeresa i amb poca 
honestedat, perquè actuar amb lleugeresa és actuar amb 
poca honestedat. Que quedi clar.

Per tant, en això no hi puc entrar, en aquesta mena 
de causa general. Si es vol fer una causa general, que 
s’organitzi, que es repassin totes les comissions d’in-
formació que s’han fet durant els últims trenta anys. 
Moltes, se n’han fet – moltes, se n’han fet–, i el resul-
tat de vegades ha estat negatiu, però la majoria de ve-
gades no ho ha estat. I el Govern de la Generalitat, els 
trenta anys, o vint-i-tres anys, de Govern de la Gene-
ralitat que hi ha hagut, i també hauríem de dir que els 
set anys del Govern del tripartit, no han estat especi-
alment tocats. Pot haver-hi hagut alguna cosa que s’ha 
vist que no anava prou bé, però en conjunt no hi ha ha-
gut una condemna general del que ha estat l’actuació 
dels nostres governs. No ho ha estat!

Per tant, hi ha un punt de frivolitat, o un punt d’em-
bolicar la troca, i embolica que fa fort, i barrejar-ho 
tot –barrejar-ho tot– per, doncs, en fi, crear una sen-
sació de malestar i de culpabilitat, dirigida en aquest 
cas, concretament, d’una manera molt particular, con-
tra mi, i també contra Convergència. Que sigui dit de 
passada..., vull dir que si fos així..., tan malament, 
i si el Govern de Convergència i Unió de vint-i-tres 
anys hagués sigut tan dolent, i tan corrupte, i tan in-
capaç, aleshores jo seria una condemna terrible per al 
conjunt de la classe política catalana. Perquè aquest 
Govern –aquest Govern–, en democràcia, i amb to-
ta mena de possibilitats de fer oposició, va governar 
vint-i-tres anys amb eleccions lliures. Per tant, si ara 
vinguéssim a explicar que és que tot això era un de-
sastre, aleshores diríem: «Bé, la resta també ho devia 
ser.» I no ho era! La resta, el que no era Convergència 
i Unió, no era un desastre. Perquè el país no ho era, ni 
ho és! –no ho era ni ho és! Però Convergència i Unió 
tampoc! I si tot hagués sigut tan corrupte no s’hauria 
aguantat.

Per tant, jo reclamo..., quedo una mica sorprès, que-
do una mica sorprès d’aquest to, d’aquest to en què no 
s’aguanta re, en què no hi ha re. Escolti, i que sense do-
nar-se a la gent..., que si vas segant, diguem-ne, la bran-
ca d’un arbre, al final cau tota la branca, tots els nius 
que hi han: «No, és que després caurà aquell d’allà, 
aquell d’allà que...» No, no, cauran tots! I haurà sigut 
responsabilitat de tots els que han practicat aquesta me-
na de política!

Bé, escolti, dit això –dit això...–, que consisteix, qui-
na cosa més infantil!, en el fet que, si un té 1 milió 
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d’euros i el treballa tot un any, i fa trenta operacions 
amb el milió d’euros, al cap d’un any de fer operaci-
ons amb el milió d’euros, potser en comptes d’1 milió 
d’euros n’ha tingut 2, o 1 i mig, o mig, només. Lla-
vors diem: «No, no..., però com que manejava 30 mili-
ons...» No, no; en manejava 1. «N’ha manejat..., ha fet, 
ha operat trenta vegades.» Aquest infantilisme..., és a 
dir, aquest infantilisme, plantejant-ho d’una manera 
pública i escampat pels diaris, i per segons com..., i 
els diaris, i a més –això, més greu– per segons quins 
responsables polítics, això és un greu mancament, no 
intel·lectual, moral! (Remor de veus.) Perquè és menti-
da. És, diguem-ne, difondre una actitud –una actitud– 
de desmoralització.

Bé. Escoltin, no era la meva intenció fer-los aquesta 
resposta. Perquè, clar, jo aquí venia a parlar, concre-
tament, del tema que m’han convocat. M’han convo-
cat per parlar d’aquest dipòsit, d’aquest llegat. I, per 
tant, sobre això ara els parlaré, ja sense cap mena, di-
guem-ne, d’especial excitació. Però això sí que..., és 
que m’he excitat perquè em fa pena. Em fan pena, 
algunes de les coses que s’han dit. I la falta de..., di-
guem-ne, l’«audàcia», entre cometes, d’algunes de les 
coses que s’han dit.

Bé, i, dit això, doncs, els diré el que pensava dir-los, 
també; els ho diré amb més tranquil·litat. Bé. Jo vaig 
acceptar, des del primer moment, de comparèixer 
davant del Parlament per la consideració que li tinc. 
(L’orador pica amb el puny a la taula.) Jo tinc una 
gran consideració cap aquest Parlament, que és la fei-
na de tots nosaltres durant una pila d’anys. I ho he fet. 
He vingut. I els he informat del que entenc que crec 
que realment era la causa d’aquesta compareixença 
–no era per parlar de no sé quin problema del Priorat 
de l’any 1982–, i de l’existència d’aquest llegat a l’es-
tranger; i els he parlat del seu origen, del seu perquè, 
de la seva evolució, de la seva quantitat...

Per altra banda, ho he fet sense buscar excuses. He 
informat sobre aspectes que ningú no em demanava. 
I inclús el comunicat no me’l demanaven. Perquè jo 
vaig sentir, diguem-ne, la necessitat moral... –i algú no 
ho entén, i potser jo mateix puc arribar a no enten-
dre-ho, però–, vaig sentir la necessitat moral, en un 
moment determinat, de dir: «Escolta, aclarim això.» 
Perquè no m’ho demanava ningú. I ho he fet! I m’he 
despullat –si em permeten l’expressió–, m’he despu-
llat davant de l’opinió pública. Això no m’ho poden 
negar: m’he despullat davant de l’opinió pública. Això 
és intel·ligent o no ho és? No ho sé. Però, en tot cas, té 
una valoració particular, no sé si bona o dolenta, pe-
rò no és una cosa que se’n pugui parlar lleugerament. 
I això no se sol fer. Pocs casos semblants trobarien 
que algú es despulli davant de l’opinió pública del seu 
país. I, com els deia al final de la meva presentació, 
crec que vostès, i el Parlament, i el país, ara, després 
de la meva intervenció, saben més coses que no sa-
bien; moltes més coses que no sabien. I crec que he 
complert, per tant, amb el meu deure d’informar.

He de dir que trobava lògic que el Parlament reclamés 
la meva presència i una explicació. El que no trobo lò-
gic és que, ja abans de la meva compareixença, el Par-
lament hagi aprovat una moció de reprovació i de con-

demna molt dura, fins i tot sobre alguns punts que jo 
dubto que siguin pertinents. Tinguin present que jo..., 
per exemple, em diu un: «És que vostè ha volgut fer 
intervenir la justícia andorrana...» Escolti, és que jo no 
tinc cap causa oberta! No se’m pot dir, això; no és ve-
ritat! Jo no he pogut tenir cap intervenció, perquè no 
tinc causa oberta. I no l’he tingut. I cal ser una mica 
curós amb les coses que es diuen en un Parlament ai-
xí, escoltant-nos molta, i molta i molta gent. S’ha de 
ser curós, no es poden dir mentides, i no es poden do-
nar informacions que realment desorienten la gent. 
I això s’ha fet, en algun cas.

Bé, el cas, doncs, que deia..., jo deia: «Escolta, després 
d’aquesta reprovació, la compareixença deixa de tenir 
sentit. Ja no pot influir en la resolució, la meva compa-
reixença, eh?, que podria ser, diguem-ne, com una me-
na d’al·locució de defensa, doncs, bé, ja no té sentit.» 
I crec que hauria estat el lògic que, després d’aques-
ta condemna prèvia tan radical, jo hagués cancel·lat el 
meu compromís de comparèixer. Que no hauria sigut 
ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni la segona –ni 
la segona– que, realment, doncs, deixa de comparèi-
xer, oi?

Però no ho he fet. I no ho faré. Però el que no faré serà 
discussió a propòsit d’obres sobre les quals en general 
el Parlament moltes vegades ja s’ha expressat, ja ha 
votat la seva adjudicatòria, ja hi ha hagut comissions 
d’investigació, i en tot cas no formen part del debat 
que està plantejat avui, i que estan, per tant, fora –fo-
ra– del marc d’aquesta compareixença.

En tot cas, jo he complert amb el meu compromís de 
comparèixer, que no tothom ho ha fet. Hi ha hagut 
molta gent que no ha comparegut, eh?, amb coses molt 
menys complicades i delicades que la meva. Ningú em 
podrà negar que, almenys, aquest acte, diguem-ne, de 
respecte envers el Parlament sí que l’he tingut, i molta 
gent no l’ha tingut. No un, ni dos, ni tres, ni quatre... 
Però jo l’he tingut, malgrat aquesta resolució que ja 
havia sigut tan negativa. I..., perquè malgrat totes les 
falles que hi pugui haver... I l’he feta, per què? Perquè 
malgrat totes les falles que hi pugui haver en el nos-
tre país, i també, concretament, les meves, això no ens 
deslliga ni del compromís que hi tenim, ni de la confi-
ança en els valors positius del nostre poble, ni del deu-
re de respecte a les nostres institucions. I tot i que és 
un debat dur per a mi, jo estic content. I tot i que és un 
debat que es produeix en un moment en què jo entenc 
que puc haver aportat un fet que no hagi estat prou 
positiu per a la imatge i per al conjunt del nostre país, 
com a mínim estic content d’haver assumit no dic el 
repte o el desafiament, sinó el deure de comparèixer 
davant del Parlament de Catalunya.

Perquè és que hi hem lluitat molt –molt. Aquí, en 
aquest Parlament, hi ha una pila de gent –no tothom, 
potser– que ha lluitat molt perquè hi hagi aquest Par-
lament, que ha lluitat de fa molts anys, jo hi he llui-
tat des que tenia vint anys. I, per tant, quan em diuen: 
«Compareix davant del Parlament de Catalunya, tot 
i que allà et trobaràs amb una acció molt hostil», hi 
vaig. I ja hi he vingut. Res més.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Ara, segons el Reglament, els dipu-
tats tenen la possibilitat de repreguntar; en aquest cas, 
també, per demanar aclariments puntuals. Per tant, 
perquè sigui equitatiu entre tothom, la Mesa ha deci-
dit que aquesta segona intervenció sigui de dos minuts 
i mig per a tothom, que seria, així..., aquests, aclari-
ments puntuals, els situaríem en el mateix temps per 
a tothom, per a qui ho demani. (Veus de fons.) Sí, sí...

Per tant, no sé si tots els grups ho demanen o algun 
grup hi renuncia? (Pausa.) Doncs, per tant, seguim 
l’ordre habitual, i tornem a...

Jordi Pujol i Soley

I després he de tornar parlar jo?

El president

Té la possibilitat de donar-hi resposta. I, en aquest cas, 
sí que ja no tornaria a obrir torn. Per tant, aquesta és 
l’última intervenció dels grups.

Per tant, seguim el mateix ordre que hem seguit fins 
ara. El Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
senyora Calvet, té dos minuts i mig.

Gràcies.

Gemma Calvet i Barot

Miri, president Pujol, no ens ha contestat les pregun-
tes que li hem fet, concretes, no li he escoltat que es 
referís a cap de les preguntes que li he fet. I mentre 
l’escoltava amb aquest to tan enfadat, he recordat un 
llibre escrit per Pilar Rahola sobre el president Mas 
on es refereix a una conversa amb vostè on vostè diu: 
«Un dels problemes del president Mas és que no sap 
mentir.»

Jo hi ha hagut un moment... (Veus de fons.) «No sap 
mentir.» I hi ha hagut un moment, escoltant-lo, que he 
pensat: què deu estar pensant, la gent? És a dir, nosal-
tres aquí li hem vingut a fer unes preguntes –uns en 
un to, uns altres en un altre, cadascú vostè sap que té 
la legitimitat, des del grup parlamentari que represen-
ta, d’escollir el to i l’oportunitat política de fer-les–, i 
vostè no ens ha contestat les preguntes, president Pu-
jol –no ens ha contestat les preguntes.

Entenc que hi hagi hagut la indignació, i així s’està ve-
ient en part dels comentaris a la xarxa, que la senyo-
ra Camacho, que no ha comparegut amb una sol·licitud 
feta pels grups, avui s’erigeixi legitimada per fer aques-
ta crítica en defensa d’una política honesta i per a la 
claredat i la transparència. Jo comparteixo aquesta in-
dignació, la comparteixo i ho deuen entendre, i ho hem 
de fer palès aquí, però avui –avui– vostè ens havia de 
respondre unes preguntes, president Pujol. I, modes-
tament, li demano que entengui que el to d’indignació 
amb el qual ens ha renyat –o almenys així ho ha viscut 
aquesta diputada– no l’hem trobat pertinent.

Li agrairíem que, en tot cas, mantingui pendent, i si 
pot aprofitar ara el torn que té..., per respondre algu-

nes de les qüestions que li hem formulat, concreta-
ment vinculades a la seva confessió, amb relació a 
si encara hi han comptes a l’estranger; sobre quines 
persones eren les que estaven decidint no regularit-
zar aquests fons que estaven a l’estranger; si vostè 
ha tingut o no coneixement que s’hagin produït co-
missions al seu voltant vinculades a una acció de 
govern concreta, i estem parlant de negocis privats 
vinculats a l’acció política –no ens ho ha contestat–; 
i, tercera, sobre la qüestió del finançament dels par-
tits polítics.

No he trobat més elegància per fer-li aquestes pregun-
tes, president Pujol, però la ciutadania també demana 
que es responguin aquestes preguntes. I això no treu, 
en absolut, mèrits, encerts o fracassos d’una acció de 
govern de vint-i-tres anys; una cosa no treu l’altra.

El president

Moltes gràcies, senyora Calvet. Pel Grup Socialista, 
senyor Iceta, dos minuts i mig.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, president. Molt, molt..., molt breument..., pe-
rò em temo que repetiré algun dels elements que en 
aquests moments, doncs, ha evocat la portaveu del 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Senyor Pujol, nosaltres hem fet la intervenció que crè-
iem que calia fer. Amb ple respecte per les persones, 
per les institucions i per la història, però conscients 
que representem els ciutadans i ciutadanes de Catalu-
nya, que exigeixen, necessiten, requereixen unes res-
postes que no s’han produït.

No sabem encara per què arriba precisament ara la se-
va confessió. No sabem encara per què va trigar tant 
a regularitzar la seva fortuna a l’estranger. No sabem 
encara quin és el volum total defraudat. No sabem en-
cara si pot documentar l’origen dels fons defraudats. 
No sabem encara els noms de les persones que ges-
tionaven aquests diners. No sabem encara si pot do-
cumentar l’evolució d’aquestes quantitats. I no sabem 
encara com explica la increïble fortuna que sembla 
somriure als seus fills, i si aquesta fortuna té a veure 
amb negocis fets a l’empara de la Generalitat.

Vostè podrà dir, i està en el seu dret, que ha vingut 
a contestar estrictament el que hi havia a la seva de-
claració del 25 de juliol. Nosaltres ja li hem agraït la 
seva compareixença, però ha d’entendre també que 
nosaltres, com a representants dels ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya, estàvem, estem i estarem en 
l’obligació de plantejar aquestes qüestions fins a ob-
tenir una resposta satisfactòria.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor Iceta. Pel Grup Popular, senyo-
ra Sánchez-Camacho...
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Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, senyor president. Li demanaria que, a més, per al-
lusions directes del senyor Turull, tingui uns minuts 
també per contestar aquestes al·lusions fora del que 
em pertoca a la resposta al senyor Pujol. Perquè, és 
clar, les al·lusions han estat directes a la meva persona. 
(Remor de veus.) Si la Mesa no vol fer-ho, utilitzaré el 
temps, però ja veuen que no tenen gaires ganes d’es-
coltar-me, tanta preocupació que té el senyor Turull. 
Jo li ho demano. El que vostè consideri.

El president

Jo li demano que utilitzi el temps. Crec que dos mi-
nuts i mig són suficients per poder donar...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ah, és clar.

El president

...resposta al que tingui plantejat...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Per això hi ha tant interès que comparegui.

El president

...i, en tot cas, no obrirem ara un torn d’al·lusions. En-
davant.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No es preocupi. Ho farem tot junt, no pateixi.

Miri, senyor Pujol, nosaltres no hem vingut aquí per-
què vostè s’enfadés ni perquè ens renyés. Vostè tenia 
una obligació parlamentària avui de comparèixer no 
pel que vostè ha dit –no pel que vostè ha dit–, sinó 
perquè aquí, a la compareixença, diu que ha de donar 
comptes dels fons dipositats a l’estranger sense com-
plir obligacions fiscals, i del seu comportament durant 
l’exercici de la presidència de la Generalitat.

I això és el que hem fet. I vostè no ha respost, senyor 
president. No ha respost l’origen dels fons: si vénen de 
Banca Catalana o no, si aquests 140 milions de pes-
setes s’han reproduït com els pans i els peixos. El seu 
pare li va dir que potser quedaria pelat, pignorat. Però, 
escolti, ha fet una fortuna, vostè, milionària, quasi im-
moral i obscena.

No ha explicat si aquest 3 per cent vostè directament 
l’autoritzava i el cobrava el seu fill, com deien des-
prés. Perquè li dic, senyor Pujol, que hi han dues que-
relles, una a l’Audiència Nacional i una altra al Jutjat 
número 31 de Barcelona, en què empresaris catalans 
acusen l’expresident de la Generalitat d’aquest cobra-
ment. No ho fa aquesta diputada, ho fan empresaris 
que han parlat. I, malgrat que hi ha hagut una comis-
sió d’investigació que es va tancar en fals envers ai-
xò, ara hi ha persones que han declarat. I per això 
les seves investigacions de l’Agència Tributària de 

l’any 2000 no han començat a guanyar pes fins a l’any 
2012, quan hi han hagut declaracions no solament de 
gent propera a vostès, sinó també d’empresaris que 
els acusen de possibles comissions de delictes.

El ministre Montoro va parlar de possibles delictes en 
l’àmbit fiscal en els quals vostè pot incórrer. Vostè ara 
pot dir que no té cap acció judicial; totalment d’acord; 
però les pot tenir, i hi han accions judicials presenta-
des. No sabem si el seu fill feia tots els negocis amb la 
seva autorització, ni com es gestiona ni com s’ha ges-
tionat tot això.

Però, senyor Pujol, vostè ve aquí a dir-nos ara que vostè 
ha tingut el respecte de comparèixer en aquest Parla-
ment –i ara li contestaré al senyor Turull. Quin respec-
te tenia, vostè, cadascun dels vint-i-tres dies que vostè 
governava aquest país, de pujar les escales i baixar les 
escales d’aquest Parlament, mentre vostè robava els di-
ners, se’ls emportava a paradisos fiscals, la seva fortu-
na, i enganyava el poble de Catalunya? Quin és el res-
pecte, el d’avui o el dels vint-i-tres anys que vostè ha 
tingut? Cap ni un! (Alguns diputats piquen amb la mà 
damunt la taula.)

I no em donarà exemples, vostè, ni de lliçons d’ètica, 
ni de lliçons de moral, d’una persona que ha mentit a 
Catalunya durant molts anys, que en alguns moments 
l’hem admirat però ara hem deixat d’admirar-lo, no 
solament políticament, sinó també personalment, per-
què vostè ha mentit a tothom durant trenta anys. I això 
ho portarà sempre en el seu futur.

Per tant, nosaltres no renunciarem a la comissió d’inves-
tigació, i quedaran moltes coses per parlar, i espero que 
Esquerra Republicana, ara que ha dit que no ha contestat 
vostè a re, aprovi aquesta comissió d’investigació. 

I, senyor Turull, miri: senyor Bárcenas, senyora Sán-
chez-Camacho... Si vostè ho troba m’ho diu, perquè no 
ha sortit enlloc; m’ho porta. Vostè diu: «Tinc un sen-
tit molt elegant»; però, en canvi, diu: «No ens fan por, 
aquests del PP; ens fan pena i ens fan fàstic.» Quan 
parla per vostès, parla amb molt de respecte; quan par-
la per als del PP, parla amb molt de...

El president

Moltes gràcies, senyora Camacho.

Alícia Sánchez Camacho i Pérez

No, no...! Una cosa: escolti’m –escolti’m...

El president

Ha esgotat els dos minuts –ha esgotat els dos minuts.

Alícia Sánchez Camacho i Pérez

El senyor Martorell avui ha admès que ha espiat –ha 
espiat– directament a polítics...

El president

Senyora Camacho, crec que aquesta Mesa... 
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Alícia Sánchez Camacho i Pérez 

Aprovi vostè la comissió d’investigació, jo comparei-
xeré la primera...

El president

Senyora Camacho... Senyora Camacho, no em faci cri-
dar-la a l’ordre, si us plau! Senyora Camacho...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez 

...no faci més acusacions perquè és indigne. I li dic 
una cosa...

El president

Puc tallar el micro? (Veus de fons.)

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez 

...demanarem també la compareixença del senyor Pu-
jol...

El president

Senyora Camacho, crec que aquesta Mesa ha interpre-
tat el Reglament donant temps més enllà del que hi 
havia. (Alguns diputats donen cops de puny damunt la 
taula.) Per tant, jo els agrairia que respectessin quan 
la presidència d’aquesta Mesa els demana que acabin 
les intervencions.

Moltes gràcies.

Passem al Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; senyor Her-
rera, té la paraula. 

Joan Herrera Torres

Gràcies, president. Senyor Pujol, he estat respectuós 
i contundent. Vostè amb la seva resposta ha faltat al 
respecte a la gent que li demana explicacions.

Trenta-quatre anys de lliçons morals. I avui no és l’ho-
ra de les lliçons morals: és l’hora que torni el que ha 
evadit; és l’hora que respongui al que li hem pregun-
tat; és l’hora que ens doni accés al testament hològraf; 
és l’hora que s’adreci a la banca suïssa, a la banca an-
dorrana, perquè expliqui tot s els comptes. És l’hora 
de la veritat! (Veus de fons.) Vostè no pot prioritzar 
la defensa penal davant de la defensa política, perquè 
amb això arrossega Convergència i Unió i el seu lle-
gat. És la responsabilitat amb vostè mateix, i el que 
no li tolero és allò que va fer a tots aquells que van 
denunciar centenars de casos durant desenes d’anys: 
lliçons morals. Quan li explico el cas..., el cas Priorat, 
és un entre tants, però és el que evidencia que vostè 
sabia, i que vostè parava els peus a aquells que denun-
ciaven. I vostè no em respon, president. Vostè no res-
pon, senyor Pujol. I això és particularment greu. 

Miri, ho explica José María Mena en un article a la 
revista El Carrer –ho explica, ho explica–: la seva ac-
titud no és un gest ètic, és un gest estratègic, que bus-

ca neutralitzar allò que s’ha conegut des d’Andorra. 
Avui li ho explica Martín Pallín, exmagistrat: «Res-
titueixi-ho. És l’única sortida i l’últim servei a la re-
generació democràtica per la qual va lluitar en la se-
va joventut». El maig de 1960 vostè va ser detingut i 
va escriure: «L’home que vindrà a Barcelona ha esco-
llit com a instrument de govern la corrupció, ha afa-
vorit la corrupció, sap que un país podrit és fàcil de 
dominar, com un home compromès per la corrupció 
econòmica o administrativa és un home presoner. Per 
això el règim ha fomentat la immoralitat de la vida 
pública i econòmica.» Després de la seva resposta la 
meva responsabilitat no era aixecar-me, era respon-
dre-li. Perquè ha reproduït la lliçó moral durant dese-
nes d’anys, i no ha entomat allò que li exigeix la gent: 
veritat. 

Miri –acabo ja, president–, vostè acaba de dir que la 
causa oberta judicialment no és contra vostè, però 
vostè avui acaba de declarar que els milions de pes-
setes a Suïssa en realitat eren seus i que el seu pare 
se’ls posava al seu nom per poder-se protegir –di-
ners que eren de vostè. Això significa responsabili-
tats, les que vostè no assumeix. I li ho reitero: avui 
no és l’hora de lliçons morals, de les lliçons morals 
que ha donat durant trenta anys; era el dia de la ve-
ritat, aquella veritat que vostè avui no ha volgut do-
nar i aquelles respostes que avui vostè s’ha negat a 
explicar.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Herrera. Pel Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, té la paraula el senyor Rivera.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyor president. Felicitats, president, magní-
fica interpretació. Molt bona partitura, magnífica in-
terpretació; és vostè un geni. 

Sempre he pensat que vostè és una persona molt 
intel·ligent, segurament una de les persones més intel-
ligents en política a Espanya que hi ha hagut en aquest 
segle passat. Però sap què passa? Que la intel·ligència, 
ser el Maquiavel de la política, fer aquí el numeret que 
vostè ha fet per no contestar preguntes, a vostè li pot 
funcionar a un míting de Convergència, o per parlar 
amb el senyor Mas, o per enganyar a una part de gent 
que ha confiat molts anys en vostè... Però sap què pas-
sa? Que ja no «cola». I sap què passa? Que els dipu-
tats d’aquest Parlament, que ens han escollit els ciuta-
dans i que no hem robat i que no hem defraudat –que 
és vostè, qui ha confessat un delicte, no els que estem 
aquí asseguts–, no admetem que ens renyi vostè. Jo 
ja no admeto ni que em renyi el meu pare, a aquesta 
edat, senyor Pujol; vostè, menys. Vostè no em renya, 
però no només perquè no accepti que em renyi: per-
què això és un parlament democràtic. Això no és anar 
a missa, ni aplaudir el que dóna missa; això no és un 
règim, això és un parlament democràtic.

Vostè, senyor Pujol, ha demostrat avui què li passa 
a la gent supèrbia –a la gent que té supèrbia, ha de-
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mostrat vostè què li passa–: que li surt el que porta a 
dintre, que quan li fan tres preguntes que no li agra-
den, l’«això no toca» li surt. I aquí no funciona, al-
menys amb Ciutadans. Potser li funciona amb altres 
grups, però aquí no. L’«això no toca» no funciona, se-
nyor Pujol. I fer la bronca als diputats que li fan pre-
guntes, doncs, ho sento molt... 

Miri, li dic una cosa: jo no li tornaré a fer les pregun-
tes que li he fet. És manifest que vostè no les vol con-
testar. Però sí que li anuncio una cosa: amb les decla-
racions que vostè ha fet aquí, amb el que hem conegut 
fins ara, adreçarem un escrit a la fiscalia perquè el cri-
di, a vostè, a declarar sobre els possibles delictes que 
hagi comès. Perquè el que avui no m’ha contestat avui 
a mi, potser li ho haurà de contestar a un fiscal. Perquè 
la lliçó que avui ens ha donat aquí de donar lliçons 
morals, el discurs d’avui, el fa vostè al fiscal. Perquè, 
al final, si en un parlament vostè no té respecte pels 
diputats –si no té respecte pels diputats–, doncs, va 
vostè a la fiscalia d’aquest país. Per tant, farem un es-
crit amb les seves declaracions davant del fiscal gene-
ral perquè actuï davant de les declaracions que vostè 
ha fet aquí. És l’única manera que se’ns acudeix, per-
què, clar, jo no vinc a sentir ni un míting, ni una mis-
sa, ni una lliçó moral ni que em renyi ningú. 

Per tant, nosaltres, senyor Pujol, no apujarem el to, ni 
cridarem, ni farem res; simplement hem fet pregun-
tes. A vostè no l’ha molestat el to; l’han molestat les 
preguntes. Perquè el molestava que els periodistes 
d’aquest país li fessin preguntes. Si tothom ho coneix, 
i coneix com s’ha comportat vostè: vostè no acceptava 
que algú preguntés per la corrupció, i deia que ataca-
ven Catalunya: «Contra Catalunya!» No, «contra Ca-
talunya» no: contra els que roben, senyor Pujol –con-
tra els que roben. Que Catalunya és molt més que els 
que roben i molt més que Convergència i Unió i mot 
més que vostè.

Jo respecto la seva persona, però políticament vostè, 
senyor Pujol, avui ha fet –avui– l’últim discurs polític 
de la seva carrera, i s’hi ha lluït.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Rivera. Té la paraula, pel Grup 
de Convergència i Unió, el senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, molt breument, president. El senyor Rivera diu: «Jo 
no deixo ni que em renyi el meu pare»; doncs, miri, 
senyor Rivera: jo sí que deixo que em renyi el meu pa-
re, i deixaré tota la vida que em renyi el meu pare. I ai-
xò a vostè el posa molt al seu lloc.

Miri, no hi ha més sord que el que no hi vol sentir. I jo 
crec que avui les preguntes que acaben de fer en aquest 
segon torn dient: «No m’ha contestat a no sé què» ja 
les portaven preparades. Perquè el president, de molts 
temes que diuen que no els ha contestat, si l’haguessin 
escoltat... El problema és que aquí no s’escolta. Igual 
que van ser capaços de reprovar..., sense esperar que ell 

s’expliqués..., i llavors vénen aquí i diuen que no s’ha 
explicat. Si vostès repassen la seva intervenció, com ha 
dit ell, evidentment s’ha despullat. A partir d’aquí, un 
pot tenir un criteri. Nosaltres l’hem dit molt clar, quin 
era el nostre criteri, respecte als fets que estaven en el 
seu comunicat. 

Senyora Sánchez-Camacho, miri, l’altre dia ja li ho 
vaig dir, però avui li ho diré més clar: jo quan vaig 
dir això que no ens feien por ni pena, sinó que ens 
feien fàstic, em referia a les clavegueres de l’Estat. 
I li ho torno a dir: deixi de fer de portaveu de les cla-
vegueres de l’Estat, com fa un temps que fa..., cap 
aquí. Deixi de fer-ho. I vostè tingui coratge i com-
paregui aquí, i ens explica quins jutges són amics 
seus, quins fiscals són amics seus, etcètera. (Remor 
de veus.) Comparegui aquí –comparegui aquí. Men-
trestant, de lliçons... (Persisteix la remor de veus.)

El president

Diputat, un segon... (Veus de fons. Pausa.) Endavant, 
senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Mentrestant, el que haurien de fer, hi insisteixo, en 
comptes de tanta credibilitat, és amagar-se. Senyora 
Sánchez-Camacho, i li ho dic –i li ho dic– mirant-la 
als ulls... (Veus de fons.) Abans ha dit qui ha pagat el 
dinar del president Pujol amb la senyora Núria de Gis-
pert, amb la presidenta; estic segur que el pagarà la 
presidenta. No sabem encara qui ha pagat el dinar de 
La Camarga (veus de fons), però li ho dic molt clar: 
deixi de fer de portaveu de les clavegueres de l’Estat.

Moltes gràcies, senyor president. 

El president

Moltes gràcies. Ja... (Veus de fons.) Moltes gràcies... 
(Alícia Sánchez Camacho i Pérez i Albert Rivera Díaz 
demanen per parlar.) Trenta segons i trenta segons... 
D’acord? (Pausa.)

Senyora Camacho...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, miri: els que han estat parlant de les clavegueres 
de l’Estat han estat vostè, el senyor Duran i el senyor 
Mas, quan es va dir que hi havia comptes a l’estranger, 
que era una invenció de l’Estat. I després resulta que 
ha estat veritat, confessat pel mateix president de la 
Generalitat.

Vostès s’han envoltat amb l’estelada i amb la senye-
ra, i això s’ha acabat: s’han acabat, l’estelada i la se-
nyera, per a vostès. I li diré una altra cosa... (Veus de 
fons.) Sí, i tant que s’ha acabat! Per tapar la corrup-
ció, s’ha acabat.

I li diré una altra cosa: la comissió d’investigació, la 
volem. I parlarem de tot, però també parlarem del cot-
xe que portava un càrrec, que és el senyor Martorell, 
càrrec directe de Presidència, pagat per Método 3; 
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com el senyor Martorell ha dit que espiava polítics 
d’Unió, i a mi, que he estat espiada...

El president

Gràcies, senyora Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...és a l’única a qui vostès demanen explicacions. Vin-
gui a la comissió d’investigació...

El president

Són trenta segons, i, per tant, passem la paraula al se-
nyor Rivera. (Alguns aplaudiments.) Senyor Rivera, 
trenta segons.

Albert Rivera Díaz

Sí. No, molt breu, és que crec que amb una frase..., la 
tasca del senyor Turull es pot resumir amb això. Se-
nyor Turull, hi ha una frase en castellà que diu: piensa 

el ladrón que todos son de su condición. I la hi dic li-
teralment.

Gràcies.

El president

Senyor Turull, trenta segons.

Jordi Turull i Negre

És igual, president: ells ho volien portar aquí, és igual; 
no hi ha problema.

El president

Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió de la Comissió d’Afers Institucio-
nals.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i deu mi-
nuts.
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