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Joan Carles I: les armes abans que la
independència
El monarca va tocar “teta republicana” i ho explica cofoi

El rei Joan Carles I estava disposat a fer servir les armes abans que acceptar la independència de
Catalunya, segons es desprèn de l’audiència que el juliol de 1993 va tenir Pilar Rahola amb el monarca
quan aquesta va ocupar l’escó de diputada al Congrés per ERC.
Segons explica la periodista en el llibre “Què pensa Pilar Rahola?”, que acaba de publicar Dèria
Edicions, els fets van anar així: “Hi va haver un moment en què jo li vaig dir que si Catalunya es volia
independitzar per la via democràtica ell no ho podia impedir”.
“I em va contestar que li va prometre al seu pare (Don Joan, Comte de Barcelona) abans de morir que
mai no es trencaria Espanya”, explica Rahola. I encara afegeix: “alhora que em va recordar que era el
cap de les Forces Armades”.
Rahola, que aquell dia havia anat a la Zarzuela amb taxi – una imatge que va generar molts comentarisvalora aquelles paraules: “Així és com el mateix rei em va recordar la seva condició de militar i va
utilitzar tota una sèrie d’elements simbòlics com l’exèrcit, el pare, la família, la mort i l’honor per fer-me
valer el seu paper. M’ho va dir perquè ho expliqués, perquè digués als meus que no ens ho deixarien
fer”.

El rei toca teta republicana
Les visites de Pilar Rahola amb el rei, segons aplega aquest llibre, també deixen dues anècdotes més pel
calaix de la història. De la primera no hi ha foto oficial, ja que segons explica la periodista “quan va
arribar el rei va dir-me que volia saludar-me amb la bandera republicana que tenia al museu, però que
se l’havia deixada”. Aleshores ella li va contestar que “aquella bandera hauria ser de l’espoli i que la
bandera republicana dels catalans és la senyera”.
A la segona trobada, segons comentava després el propi monarca en alguns ambients, Joan Carles va
tocar “teta republicana”, ja que el monarca es va fixar en un pin que Rahola portava a la solapa amb la
cara d’en Macià i les quatre barres pintades a mà.
“És evident que tinc uns pectorals prominents i en un moment determinat em va preguntar pel pin que
duia, li ho explico i em diu que no el porto ben posat (...) va ser un moment raríssim en què tinc la
impressió que em va posar la mà a la teta i no al pin”, explica la periodista.

