
Què té a veure la cohesió social del país amb la pagesia? Quina
relació hi ha entre la dependència energètica de Catalunya, les con-
sultes independentistes i la continuïtat de l’economia catalana dins
la zona euro? Amb l’agilitat de l’orador bregat en tota mena de lluites,
saltant d’un tema a l’altre, Oriol Junqueras els entrellaça tots i n’aca-
ba extraient un discurs sòlid i convincent que atrapa el lector indivi-
dual i explica, de manera senzilla i molt aclaridora, processos polítics,
econòmics i històrics enormement complexos.

El professor universitari, l’historiador, el presentador de ràdio i tele-
visió, l’independentista, el contertulià, el conferenciant, l’agitador de
consciències, el polític, l’eurodiputat, el vicentí de soca-rel... són molts
els perfils que conflueixen en la figura d’Oriol Junqueras i el llibre que
teniu a les mans els mostra tots alhora, atès que destriar un de l’altre
és pràcticament impossible. 

Va néixer el 1969 a Sant Andreu del Palomar (Barcelona), però quan
tenia dos anys la seva família es va traslladar a Sant Vicenç dels
Horts. És doctor en Història del Pensament Econòmic i ha escrit
diversos llibres sobre la història de Catalunya, entre els quals des-
taquen Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l’alta
edat moderna (1520-1630) i Els catalans i Cuba. Des de ben jove,
ha combinat la docència universitària amb intervencions a pro-
grames de ràdio i televisió com ara En guàrdia (Catalunya Ràdio),
Minoria absoluta (RAC1) o El favorit (TV3). La seva passió per la
política i la voluntat de transformar la societat el van portar a militar
al sindicat universitari FNEC. Posteriorment, va ser elegit regidor per
Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Vicenç dels Horts i, el 2009,
eurodiputat per la mateixa formació política.
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Cal destacar

• Abans d’assumir càrrecs de representació pública, Oriol Junqueras

ja havia recorregut el territori fent-hi conferències com a historia-

dor. Ell mateix calcula que en els darrers 12 anys ha fet al voltant

de 1.000 xerrades. 

• A l’interès que en si mateixes ja tenen les idees d’un intel·lectual

amb un càrrec polític d’alta responsabilitat, cal afegir-hi el fet que

Junqueras s’ha proposat per dirigir el nou projecte d’Esquerra Re-

publicana de Catalunya. 

• El llançament del llibre coincideix amb el Congrés Nacional d'ERC

i amb el debat intern d’aquesta formació política per renovar els

seus líders.
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«Potser apostar per una Catalunya 
independent planteja riscos, 

però la Catalunya dependent d’ara 
té riscos molt més grans.»
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«De l’Oriol destaco la intensitat i la profunditat del seu rigorós
treball intel·lectual, així com també la seva honestedat perso-
nal.» [Del pròleg de Ramon Tremosa, eurodiputat de CiU]

«L’honradesa, l’esforç i el compromís dels quals parla l’Oriol
són bàsics, imprescindibles, per avançar en un món en què hi
ha qui sembla voler relegar la política a un paper secundari.»
[Del pròleg de Raül Romeva, eurodiputat d’ICV]

 


