Política | Quico Sallés | Actualitzat el 23/02/2015 a les 21:26

Pujol Ferrusola: «Em vaig comprar
un Testarossa, però no em feia
il·lusió»
El primogènit de l'expresident detalla el seu Scalextric particular

(http://www.naciodigital.cat/galeria/2365/pagina1/compereixenca/familia/pujol/ferrusola/comissio/s
obre/frau/fiscal)
Compareixença de Jordi Pujol Ferrusola d'aquesta tarda al Parlament. Foto: Adrià Costa

Un dels moments estel·lars de la compareixença de Jordi Pujol Ferrusola d'aquesta tarda al
Parlament ha estat la descripció de la seva col·lecció de cotxes clàssics i esportius.
El primogènit de l'expresident ha respost amb tot detall una pregunta del portaveu del PP, Santi
Rodríguez, sobre la certesa de si tenia Ferraris o Jaguars. ?Hi ha gent que es compra una
avioneta o un vaixell, o una col·lecció d'incunables, jo compro cotxes i, és més, els poso al meu
nom i no de cap empresa, a molts els han enxampat perquè posaven el seu vaixell a nom de la
seva empresa, jo això no ho faig?, ha argüit en la seva defensa.
Pujol Ferrusola ha descrit fil per randa els vehicles, l'estat en què els va comprar i el que en fa.
?En vaig comprar un Lotus L amb un estat lamentable, un Mercedes 230, un Porsche que el
tenia un tipus en una casa antiga a tocar del circuit del Jarama on s'hi passejaven els gossos
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amb matrícula americana i el vaig matricular a Espanya cosa que fa baixar el valor, un Lamborgini
Miura en bon estat, un 600, un Ferrari Testarrosa que estava desballestat a Cornellà i que no em
feia il·lusió, un Jaguar, un Diablo d'un senyor que estava 'apretat' i tres motos, com una Suzuki i
una Ossa?, ha detallat.
?Els que comprem cotxes ens en cansem, perquè ens deixen tirat a la Collada de Tosses i ha de
venir el RAC...?, s'ha lamentat Pujol Ferrusola davant la sorpresa i, certa, admiració dels diputats.
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