01sampol2_Maquetación 1 08/05/13 09:41 Página 5

PERE SAMPOL

El fracàs d’Espanya
Un horitzó pEr a CatalUnya,
Una EspErança pEr a BalEars

EDICIONS DOCUMENTA BALEAR

2013

01sampol2_Maquetación 1 08/05/13 09:41 Página 7

Sumari
pròleg d’antoni MariMon, 9
i part
introducció, 17
Espanya, víctima d’Espanya, 19
amagar la realitat per recentralitzar l’Estat, 21
Una administració central ineficaç, 24
Del boom econòmic a la fallida d’Espanya, 28
la solidaritat malentesa, 31
i malgrat tot, el fracàs d’Espanya, 38
la immodèstia de Felipe González, 39
aznar i la bombolla immobiliària, 40
El populisme de zapatero, 43
rajoy i el fracàs del model neoliberal, 45
la gran corrupció: no és una crisi, és una estafa!, 47
la democràcia en perill, 50
Un horitzó per a Catalunya, una esperança per a Balears, 53
ii part
articles publicats
incoherència ideològica i frau electoral, 59
El major saqueig a les arques públiques de la història, 61
seguretat jurídica o capitalisme d’amiguets, 62
atac a les energies renovables, 63
Jaume Bonet, 65
«Jaume Bonet va contra una decisió democràtica», 66
Gràcies Joserra, 67
Feixistes!, 68
Elecció de llengua: llibertat o eficàcia?, 70
sociologia de la dreta mallorquina, 72
És el capitalisme, estúpid!, 74
la culpa és de les autonomies?, 76
Cap de fava!, 78
Fins aquí hem arribat! tu ets el pocavergonya, 79
la lliçó de Catalunya, 80
El fracàs d’Espanya, 81
la major estafa en la història de la humanitat, 83
Els empresaris mallorquins, 85
Els qui no tenen res han de rescatar els qui ho tenen tot, 86
Una heroïna del segle XXi, 88
sí a la sobirania de Catalunya, i més d’esquerres, 89
«no hi ha projecte nacional sense projecte social», 91
Ens han declarat la guerra i no ho sabíem!, 93
i si les illes Balears fossin un land d’alemanya?, 94
En el centenari del naixement del pare Martorell, 96
retallades al a carta, 98

