eNotícies
Amenaces contra Rahola
La periodista confessa haver estat intimidada per "l'extrema dreta, l'extrema esquerra i l'islamisme radical"

Pilar Rahola és la protagonista del llibre de Marc Pérez, Què pensa Pilar Rahola (Dèria editors), fet
en format d'entrevista, on la periodista contesta interrogants sobre la seva vida personal i també
qüestions polítiques i socials. El pròleg és de Vicenç Villatoro.
Pérez, actualment sotsdirector del programa Els Matins de TV3, pregunta a Rahola des de qüestions
quotidianes, i també sobre les seves inquietuds polítiques i socials, com ara la monarquia, el
moviment dels indignats o el Pròxim Orient.
Rahola ha assegurat que "al llarg de la meva vida he tingut amenaces de l'extrema dreta, de
l'extrema esquera i de l'islamisme radical". "Alguna cosa dec haver fet bé, perquè quan els radicals
s'emprenyen és que vas pel bon camí en la defensa de la llibertat i la democràcia", ha afegit.
Sobre Esquerra, partit en el qual va militar, ha dit que "pateix la síndrome de Saturn i devora els
fills, és una manera particular de fer un homenatge a aquest estri tan republicà que és la guillotina.
La cúpula nova sempre necessita tallar el cap al rei anterior".

La periodista ha indicat, sobre el cap de l'Estat, que "cada vegada serà més difícil de sostenir la
monarquia i la petició que alguns fem des de sempre d'un referèndum sobre la seva continuïtat serà
inevitable".
Pel que fa a la seva carrera professional, Rahola ha indicat que "puc assumir reptes difícils, veure'm
les cares cada dia amb un personatge tan potent com el Cuní, ser tan agosarada com per atrevir-me a
ocupar l'espai de Baltasar Porcel a La Vanguardia, defensar arguments que van en contra de la
majoria... tot això ho puc fer perquè el meu menjador de casa és sòlid".
També ha assenyalat que "estic aprenent a ser feliç" i que "la vida és seure al sofà de tant en tant i
contemplar el que passa, i a mi no em queda gairebé temps per a gairebé res, tot va molt de pressa i
de vegades tinc la impressió que no moriré perquè arribaré tard".
Pérez (Barcelona, 1973) és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Ha treballat a TV3,
Catalunya Ràdio, COMRàdio, Ona Catalana, Catalunya Cultura, Ràdio Estel i la revista Enderrock.
També és autor de Què pensa Lluís Gavaldà, de la mateixa col·lecció que el llibre sobre Rahola.

