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Pilar Rahola: “El rei s’ha tornat republicà”
La periodista assegura que el rei Joan Carles estava amb “l’amant, de 47 anys” a l’Àfrica

Sempre ha estat crítica amb la monarquia, i en el context actual Pilar Rahola no pot deixar de dir la
seva. “Ni tan sols Urdangarín va crear un problema tant gran a la monarquia com el propi
Monarca”, ha sentenciat avui la periodista, que també ha afirmat que “el Rei s’ha tornat republicà”,
fent referència a la polèmica sorgida arran de la presència del rei Joan Carles a Botswana caçant
elefants.
Rahola, que ha criticat fortament al Rei, ha assegurat que qui “més pateix aquesta crisis de la
monarquia espanyola” són els prínceps Felipe i Letizia, a més de la Reina Sofia, que segons la
periodista és “la més professional”. Rahola ha explicat també que si la Reina no va tornar de Grècia
en assabentar-se que el seu marit s’havia trencat el maluc és perquè ja “està farta, doncs el Rei
estava amb l’amant, de 47 anys, a l’Àfrica”.
Rahola ha fet aquestes contundents declaracions a la presentació del llibre-entrevista “Què pensa
Pilar Rahola” (Dèria Editors), escrit pel també periodista i subdirector del programa "Els Matins"
de TV3, Marc Pérez. En el llibre, segons la periodista, Pérez “aprofundeix” dins del seu “pensament
i sentiments”.
L’editor del llibre, Xavier Cambra, ha volgut ressaltar “la coherència” de Rahola, així com la seva

“audàcia, combinada amb intel•ligència”. Cambra ha assenyalat que els punts més forts i
importants del pensament de la periodista són “la monarquia i el tema de la independència”.
“Cal aixecar la veu”, segons Rahola
Referint-se a Catalunya, Rahola ha fet èmfasi en que “estem en un moment de la història d’aquest
país on hem d’aixecar la veu, en molts sentits”. Així, ha assegurat que “l’odi pels nostres senyals
d’identitat és malaltís”.
La periodista ha recordat també que quan era molt jove volia conèixer als escriptors que més la
fascinaven, i no parava fins que ho aconseguia. Amb alguns va tenir grans converses, segons ha
explicat, però amb altres grans discrepàncies, com és el cas de Josep Pla, de qui ha afirmat: “Era un
misogin”.
Rahola no tornarà a la política activa
Rahola ha assegurat amb contundència no tenir “cap intenció” de tornar a la política activa, doncs
ha conegut la part positiva, “el fet de poder defensar les meves idees”, però també el vessant
negatiu, “la lluita pel poder, les guerres internes dels partits i el descobrir que l'enemic de vegades
està a casa”.
Tot i reconèixer que és un animal polític, ha explicat que no vol tornar a aquest món perquè “jo ara
no pertanyo a ningú, i això em fa sentir molt lliure”.
La llibertat i la opinió
La periodista, que s'ha mostrat molt orgullosa de la seva vida personal, ha afirmat que en l’àmbit
professional el més important que ha assolit és la llibertat. “He conquerit una cosa extraordinària:
poder dir el que penso, amb gran llibertat”, ha explicat.
Rahola ha criticat que el nostre sigui “un país de llengües massa domesticades”, i ha justificat
d’aquesta manera la duresa d’alguns dels seus articles: “El mínim que puc donar a la gent que em
llegeix és honestedat, dir el que penso”.
Per a la periodista “el concepte de llibertat és fonamental”, i ha assenyalat que si els col·lectius
radicals, tant siguin d’extrema dreta com d’extrema esquerra, “s’emprenyen i de vegades
m'amenacen, és perquè alguna cosa he fet bé”.
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