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Carod va demanar a Rahola que conspirés
contra Colom
“Vist amb la perspectiva dels anys, crec que el Colom ha estat molt important per l’independentisme,
mentre que Carod ha estat un desastre" diu la periodista a "Què pensa Pilar Rahola?"

“La història d’Esquerra és la història d’un complot”, ho afirma Pilar Rahola en el llibre “Què pensa Pilar
Rahola?” i que acaba de publicar Dèria Editors. I és precisament en aquesta extensa entrevista
realitzada per Marc Pérez, i vint anys més tard dels fets, que la periodista i aleshores diputada
republicana a Madrid explica amb detalls com Josep Lluís Carod Rovira va demanar-li que traís a Àngel
Colom, president del partit (1989-1996).
Rahola explica que la formació Partit per la Independència (PI) es va començar a gestar el 1993 quan
“pocs dies després de dir que sí a Colom”- havia estat l’actual membre de CDC qui havia animat la
periodista a entrar a ERC després de rebutjar una oferta dels convergents- “Carod-Rovira em va
convidar a dinar i em va demanar que els ajudés a apartar Colom” perquè “per la gent important del
partit és un xitxarel•lo que serveix per fer activisme”.

“Li vaig dir que no comptes amb mi, no entrava en política per tenir baralles de baixa estofa”, diu
Rahola que li va respondre. I recorda com de perplexa es va sentir que “el meu millor amic aleshores a
ERC m’oferís entrar en un complot contra la direcció”. I insisteix: “No vaig voler donar suport a cap
conspiració i vaig donar suport a Colom perquè em semblava més lleial i honest”, un suport que
acabaria amb la marxa de tots dos del partit.
Elogis a Colom, crítiques a Carod
Malgrat la vida política de Rahola va acabar lligada a Colom, aquesta confessa que inicialment –abans
d’aquesta proposta de traïció- que valorava més Carod-Rovira. “Jo tenia una imatge de Colom com un
activista sense ideologia, que servia per la Crida o una organització semblant però no per un partit”,
reconeix la periodista que descriu l’actual responsable d’immigració de CiU “d’home de pancarta”.
Ara bé, amb el temps les coses van canviar: “Vist amb la perspectiva dels anys, crec que el Colom ha
estat molt important per l’independentisme, mentre que Carod ha estat un desastre. Colom ha estat més
útil, polític i seriós”. Això sí reconeix que la darrera aventura amb ell, la creació del PI, “va ser un error
polític, però no un error humà”. “El PI no es va entendre, va néixer abans d’hora”, afirma.
“Si demà fóssim independents, el país més simpàtic per mi seria Espanya”
En aquest mateix llibre, la periodista s’autoqualifica d’“independentista pràctica” i assegura que aquesta
s’ha d’aconseguir de manera “intel•ligent”. “El meu somni seria veure el meu país amb bandera pròpia a
l’ONU”, diu. Però puntualitza: “I això no és anar contra Espanya: si demà passat fóssim independents,
el país més simpàtic per mi seria Espanya”.

