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vols rebre el Singular?

Què creus que va
significar la gran
manifestaciò contra la
sentència de l'Estatut
fa dos anys?
Dimarts, 10 de Juliol de 2012
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El primer gran acte
imdependentista
Un acte històric
Va ser puntual

Siset: Que els Catalans ja n'estem fars de botiflers i

Nou jaciment de dinosaures a Isona i Conca Dellà (Lleida)
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Més de 250 alcaldes i regidors assisteixen a la jornada de balanç anual de la Diputa
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EL FENOMEN RAHOLA I ELS
CATALANS
“Decisió, fermesa, persistència i força, molta força és el que ens cal als
catalans per aquests temps convulsos”

Nerea Rodríguez

S’ha convertit en tot un fenomen. Parli del que parli, la gent l’escolta, la
llegeix, la segueix. Pilar Rahola és un animal mediàtic dels de debò. Les
seves idees influeixen en la gent fins a tal punt que ja és una autèntica
creadora d’opinió. La seva presència en una tertúlia, en un llibre o una
conferència és sinònim d’èxit quasi segur. Tot això es deu, segurament i
entre moltes altres coses, a la seva claredat (gens qüestionable), ja que
tothom sap què defensa -és més que conegut el seu posicionament cap a
l’esquerra política, el suport a les dones i també al poble jueu-.

Llicenciada en
Nerea
Rodríguez Periodisme i Dret.

Màster en Periodisme
Avançat
(Blanquerna). Ha
treballat a Europa
Press. És redactora
d'El Singular.
Col.labora amb El
Matí Digital i
Intocable Digital.
Apassionada de
l'obra de l'escriptor
Albert Camus, i
sobretot de la seva vessant
periodística.
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Així no!
Catalans al servei de ‘l...
El nacionalisme banal de 'la r...
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És per tot això que resulta estimulant sentir què opina sobre la religió, ella
que s'ha definit sovint com a “persona d'esquerres que estima el progrés”.
Tot i no ser religiosa, sinó una “ciutadana del dubte”, li interessa la vessant
positiva del fet religiós. Així ho va fer saber a la presentació del llibre “Amb
Déu o sense” (Fragmenta Editorial), les cartes creuades entre Vicenç
Villatoro i Francesc Torralba, on va recordar la seva infantesa amb les
monges -va ser educada en una escola religiosa-, que li ensenyaven el “Déu
bo i meravellós”.
Rahola, sempre vehement i lluitadora, creu que s'ha de combatre la versió
distorsionada de la religió violenta, del Déu castigador, de la religió anti
drets humans. Vaja, la versió del bisbe d’Alcalà d’Henares, Juan Antonio
Reig Pla, que va carregar fortament en la homilia de Divendres Sant contra
homosexuals, “adúlters” i les dones que avorten, assegurant, sense pèls a la
llengua i com si estiguéssim en plena Edat Mitjana, que aquestes persones en concret els homosexuals que van a “clubs d’homes nocturns”-“només
troben l’infern”.
Aquest tipus de personatges no fan res, o res de bo, per la seva religió. En
canvi, es curiós que persones com la Pilar Rahola, que omplen de gom a gom
tot un auditori com el de Blanquerna i que no s'identifiquen amb un credo
concret, siguin les que finalment fan més apologia de la religió. Com si els
representants de les religions oficials no en fossin capaços. Qui ha fet més
pels jueus que ella, a l'àgora mediàtica catalana? Qui ha defensat més la
posició catòlica -tot i no combregar-hi plenament- que Antoni Puigverd?
La força i èxit de Pilar Rahola resideix precisament en ser una lliure
pensadora i defensar vehement allò que creu, estiguem o no d’acord amb les
seves opinions (a vegades dites amb uns pics forts d’exaltació).
El cert és que són moments per a gent així. Decisió, fermesa, persistència i
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força, molta força és el que ens cal als catalans per aquests temps convulsos.
Ho afirmava aquesta setmana el portaveu de la Generalitat, Francesc Homs:
“D’aquesta ens en sortirem”. No sé exactament com, però tinc la certesa que
ens en sortirem, amb persones amb conviccions i amb propostes, i no amb
gent que condemna per sistema i pretén fer por -i això als catalans ens sona,
i molt-.

16 fausto: nerea, pilar ha cambiado de ideas radicalmente, desde su etapa c...

El més llegit
Comentaris (16 en total)
fausto 27/04/2012 20:18

nerea, pilar ha cambiado de ideas radicalmente, desde su etapa con el sr colom,desde
un independestimo radical, quien la ha visto y quien la ve. creo que eso es lo que
hace que se la siga, se la lea y se la escuche
Carles Viñals
Casado

12/04/2012 20:40

Plenament d'acord. Catalunya necessita persones intel.ligents i valentes i no n'anem
sobrats, Pilar Rahola és una d'elles. Que sigui per molts anys.
J.
M.

12/04/2012 18:11

Oriol Junqueras derrota Paco Marhuenda
Adéu, Espanya!
Teo va en taxi i berena a la presó
Catalunya, cap a la independència

El més comentat
Navarro als independentistes: "el federalisme és v...
Teo va en taxi i berena a la presó
Israel homenatja els bombers morts a Horta de Sant...
Camacho demana retirar les subvencions a Òmnium i ...
P

U

B

L

Pepita, hi ha esquerres que són molt reaccionàries. Ja em diràs que té d'esquerres o
dictadora com Stalin o Fidel... Son l'esquerra fatxa. A mi la Pilar em sembla
progressista, però sense les mandara d'alguns progres.
el
nom

12/04/2012 17:58

Esquerres, dretes...,què antic és tot això!està a favor de l'avortament i els carques la
casquen. A favor d'Israel o dels mossos, i la casquen els d'esquerres. Això es una
lliurepensadora i no una ment encotillada en dogmes.
Pepita 12/04/2012 17:39

La Rahola d'esquerres??????
A drià 12/04/2012 17:38

Tonet, no estic gens d'acord. La Rahola viu amb protecció policial des de fa temps,
per la seva lluita contra el fanatisme islàmic. I també l'han amenaçada els antisistema,
pk no es calla res. Jo la trobo una lliurepensadora, i no en tenim gaires. Molt bé
l'article.
T onet 12/04/2012 16:55

És fàcil ser opinador valent/a quan un s'estableix i adhereix còmodament al "sistema" i
tenir els ingressos econòmics que li dóna el mateix i el seu vergonyós món média.
Correcte, però perquè no treballava pel nostre país quan formava parella de teatre
amb el Sr. Colom? Tard o d'hora veurem on arriba la seva lluita i la seva valentia. També
el Sr. Cuní en sap molt d'aquesta tàctica.
Patricia 12/04/2012 12:58

Per fer la teva opinió pròpia i no agafar la de la majoria, escolta l'homilia!
http://youtu.be/1m0_VSDOPRM http://youtu.be/bEZtOr5-3Wo les paraules fora de
context fan molt mal. Tot i que la Rahola m'agrada molt per la seva claredat! ;)
Vicenç 12/04/2012 12:45

Pilar, tens raó. La Rahola fa molta més feina ara que en actiu. És com si a Catalunya
necessitessim que la gent que fa coses no siguin els representants oficials. No ens
hauríem d'amoinar tant per les eleccions i pels polítics i hauríem d'estar més atents a
què es cou a la plaça mediàtica.
Pilar

12/04/2012 11:54

Potser així la Rahola fa més política que com a política en actiu...?
Esther

12/04/2012 11:46

M'agrada molt la Rahola i ara també comences a agradar-me tu, Nerea. Felicitats a les
dues.
Raval
calling

12/04/2012 11:23

Vincular Rahola amb el contingent necessari per a la construcció del país em sembla
molt pertinent, i tampoc hi havia caigut (no l'havia inclòs en aquesta tasca, com si
Rahola fos una rara avis independent que no tenia res a veure amb tot això). Rahola
té una altra virtut: és escoltada fora de casa nostra.
el
nom

12/04/2012 10:21

Nerea, bona reflexió i molt interessant. Certament als catalans ens falta coratge i
claredat, i la rahola té les dues virtuts. I també empenta. Però no havia pensat mai en
l´extrapolació que fas a tot el país. Està ben pensat. Aprofito per dir-te que
m´agraden força els teus articles. També són clars i apunten maneres...
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12/04/2012 09:47

A mi m´encanta la Rahola. Una de les més lúcides del panorama periodístic català. I
sens dubte la més valenta.
Ernest 12/04/2012 08:30

A mi em sembla una de les veus més lúcides del panorama català. La que hi veu més
lluny i parla més clar. Fa temps que la segueixo i que m´interessa MOLT. I a més té la
valentia de dir coses que li creen problemes (alguns seriosos, com el tema de l´Islam),
sense tenir por a les conseqüències. Una pensadora amb una forta personalitat. dones
així m´admiren i no en tenim gaires...
Vicenç 12/04/2012 00:15

Rahola for president! Sí, molt encertada l'anàlisi. Tot i que esbojarrada, és en el fons
una de les veus més contundents que tenim, en temps melinflus.
Envia'ns el teu comentari
Opini sobre la notícia que acaba de llegir.

Espai patrocinat per:

El comentari
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Escriviu les dues paraules:
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www.elsingulardigital.cat es reserva el dret a no publicar aquelles aportacions que siguin
contraries o atemptin contra la Llei, la moral, la dignitat, la bona fe o l'ordre públic, o que
infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial. www.elsingulardigital.cat tampoc
assumeix cap responsabilitat derivada de l'enllaç a altres webs de tercers, ni dels seus
continguts, que es pugui accedir a través del nostre portal.
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