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L’operació Pretòria fa mal al PSC. La detenció de l’alcalde de Santa 

Coloma per implicació en una trama que podria haver guanyat 20 milions 

(el mateix que Millet) en desvaris urbanístics és greu. Encara més tenint 

en compte que l’alcalde de Santa Coloma viu al Turó Park i és fill de 

l’alcalde franquista de la ciutat. És clar que no és pecat (molta gent 

honorable hi viu), però no és prudent en l’alcalde d’una ciutat obrera. I 

Zaragoza només salva els mobles al prometre que, si és imputat, serà 

expulsat del partit i de l’alcaldia.  

 

La reacció de CDC és pitjor. Bartomeu Muñoz no és la primera divisió 

del PSC, encara que sí una segona important. I va estar a punt de ser 

president de la Diputació de Barcelona. Però no val dir que Prenafeta 

feia molts anys que no era rellevant a CDC. Va ser el Richelieu de 

Pujol. Els consellers el temien. I des del seu despatx del Palau donava 

patents de bons catalans i mals catalans, controlava TV-3 amb puny de 

ferro, muntava diaris com L’Observador (en castellà) per fer 

competència a La Vanguardia (acusada de poc catalanista) i animava 

candidatures contra Núñez al Barça. Tot per al bé de la societat civil 

catalana. Prenafeta va ser peça clau del pujolisme –el sistema de 

control de Pujol sobre Catalunya– que reposava tant en la seva 

innegable capacitat i intel·ligència (de Pujol) com en l’ús de tècniques 

caciquils. Prenafeta anava per aquí. Recordo, per exemple, que quan va 

haver de deixar la Generalitat (potser per informacions de dos redactors 

de La Vanguardia) deixava caure que no pararia fins a veure’m, 



juntament amb el comte de Godó i Lluís Foix, demanant almoina al 

carrer de Pelai.  

 

Però té dret, com Muñoz, a la presumpció d’innocència. I sorprèn que la 

mateixa justícia no interrogui Mil let durant quatre mesos i apliqui la 

presó fulminant a Muñoz, Alavedra i Prenafeta. Els jutges no han de 

ser clònics, però tampoc oscil·lar entre Lapònia i el Sàhara. El tracte 

capritxós  

 

desorienta i contribueix al desprestigi de la política. Els partits necessiten 

un Luter que resti poder a les cúpules, però la justícia no pot actuar 

aleatòriament com a catifa o inquisició. 

 

El PSC promet una resposta exemplar. És el mínim. Mas s’equivoca quan, 

després del cas Millet, vol fer-nos creure que Prenafeta era un simple 

militant de base. La memòria també existeix.  

 


