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En els temps eterns de precampanya, no hi ha cap candidat que no 

busqui un equip d'experts per exhibir. Dilluns passat, el cap de llista de 

CiU a les legislatives, Josep Antoni Duran Lleida, va presentar els seus, 

que, segons va anunciar, l'assessorarien durant la pròxima legislatura. No 

és que ara els cervells baixin de l'autobús: és que ni tan sols són 

conscients d'haver-hi pujat. 

 

Set dels 12 experts en economia que figuraven a la llista que va 

presentar el dirigent democristià van negar ahir que integrin cap comitè 

assessor. Afirmen que van mantenir una trobada amb Duran, i que no 

van descartar repetir cita, però neguen taxativament que acordessin una 

relació habitual. 

 

Un dels experts ho va expressar amb claredat a aquest diari: "Duran ens 

va trucar per a una reunió en què se'ns preguntava per algunes receptes 

per afrontar la possible crisi econòmica, per constatar la nostra visió de 

l'actual situació i es va quedar que ens veuríem de tant en tant, però 

sense cap compromís, ni dates, ni calendari, ni, per descomptat, amb la 

idea de formar un comitè assessor de CiU". Aquesta única reunió es va 



produir el mateix dia, el 28 de gener, en què Duran va anunciar la creació 

del comitè d'experts. Dies després, alguns d'aquests acadèmics van 

demanar explicacions al mateix Duran, que, segons un d'ells, va mirar 

d'"excusar-se". 

 

Els acadèmics que desmenteixen el líder d'Unió són Antonio Argandoña, 

professor de IESE; Joan Corona, director acadèmic de l'Institut de 

l'Empresa Familiar; Jordi Galí, director del CREI; Jordi Gual, subdirector de 

La Caixa; Guillem López Casasnovas, conseller del Banc d'Espanya; Alfred 

Pastor, professor de IESE, i Jaume Ventura, investigador del CREI. Tots 

set van enviar una carta a La Vanguardia, publicada ahir, per rectificar les 

informacions que donaven per feta la seva integració en un comitè 

assessor de CiU. 

 

Els citats es consideren experts independents, que treballen des de les 

seves responsabilitats, ja sigui en organismes privats o en les 

universitats. I ofereixen els seus serveis a qui ho demani, siguin partits, 

fundacions o sindicats. Però rebutgen qualsevol vincle estable amb una 

força política. Una de les persones que no considera correcta l'actuació 

de Duran cita com a exemple l'Institut Catalunya Futur (ICF), la FAES 

catalana, auspiciada per José María Aznar, amb la qual col.laboren 

persones desvinculades del PP. 

 

Un altre dels firmants entén que la imminència de les eleccions "acaba 

enredant-ho tot" i que el problema és que la resta de forces polítiques, al 

marge de CiU, poden "encasellar" els experts i acadèmics que es van 

reunir amb Duran. "Des de la independència es pot assessorar a qui ho 

demani, però sense mirar de buscar relacions que no existeixen", 



assegura. Alguns dels experts que va elegir Duran han treballat en 

informes encarregats pel tripartit. 

 

MATÍS DE DURAN 

La direcció d'Unió gairebé ni es va donar per al·ludida. Duran va dir 

conèixer per endavant la protesta dels set experts i, tot i que no va 

rectificar, va matisar la seva relació amb Unió: "Els vam anar a buscar, 

van col·laborar amb nosaltres, i si un altre dia els anem a buscar, 

col·laboraran amb nosaltres, com poden col·laborar amb altres". Un to 

molt diferent del de les seves declaracions del dia 28 de gener, segons la 

nota que Unió va difondre: "Hem decidit que des d'avui es constitueixen 

com a grup assessor de CiU, no només durant la campanya sinó més 

enllà del 9 de març". 


