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EDITORIAL 

Davant de la regressió que comporta, que està significant 
per a Catalunya l’aplicació, la imposició de l’article 155 de 

la CE -la qual cosa implica tenir tutelat completament l’auto-
govern català i posar en perill de mort la llengua, la cultura, 

l’economia, la convivència i el benestar social dels catalans- 
caldria fer una ullada a un Estat de la UE -el Regne de Bèl-

gica- que encara que s’anomeni un país -un estat federal 
plurilingüístic- és, de facto, una confederació. Des de Catalu-
nya, des de l’Estat espanyol, caldria interrogar-se què podrí-

em aprendre, amb un diàleg -sincer i sense límits- d’aquest 
petit i civilitzat país d’Europa, una mica síntesi de la cultura 

llatina del sud d’Europa i la cultura germànica del nord d’Eu-
ropa, anomenat Bèlgica? Aquest imatge d’equilibri, llibertat i 

respecte a la diversitat es copsa perfectament en el Metro 
de Brussel·les i a moltes poblacions del Babrant való i del 
Brabant flamenc. Per altra banda, a Bèlgica el rei s’anome-

na “el rei dels belgues”, no pas de Bèlgica, i en cada inter-
venció que fa en públic sempre s’expressa en francès i en 

flamenc, i, a voltes, fins i tot en alemany. Cal tenir present 
que al Regne de Bèlgica -a Valònia, a la província de Lieja, 

i per raons històriques relacionades amb la fi de la Primera 
Guerra Mundial- existeix una minoria, unes 100.000 perso-

nes, que tenen com a llengua materna l’alemany. En aquest 
sentit, d’entrada, el Rei Felip VI s’hauria d’emmirallar en el 
seu homònim belga i anomenar-se “el rei dels pobles de 

l’Estat espanyol ”. 
A Bèlgica existeixen tres regions -Valònia, Flandes i la Regió 

de Brussel·les- i tres comunitats lingüístiques finançades per 
l’Estat central -la francòfona, la neerlandòfona i 

la germanòfona- això implica que Bèlgica disposa de tres 
llengües d’estat; amb aquesta premissa -si això s’implemen-

tés a l’Estat espanyol- els eurodiputats catalans, valencians o 
de les Illes es podrien expressar -amb tota normalitat amb 
força de llei- al Parlament Europeu i a totes les institucions 

de la UE en català. També és molt important saber que a 
Bèlgica, les competències de justícia (departament/sector 

que sovint discrimina la llengua catalana), és competència 
exclusiva, al 100%, de les regions; és a dir, a Valònia la 

justícia és exclusivament en francès, a Flandes en neerlandès 
i a la Regió de Brussel·les és bilingüe. A més, es respecta 

escrupolosament, la Carta Europea de les Llengües -i en con-
seqüència- a la zona germanòfona es pot fer servir l’ale-

many, la serva llengua pròpia, davant dels tribunals de justí-
cia. A banda de tot això hi ha previst properament que les 

competències d’economia i de la Seguretat Social passin 
també a ser competències exclusives de les regions. Per altra 
banda les competència de la policia, d’ordre públic perta-

nyen també a les regions. Existeix un cos estatal que s’ano-
mena policia federal belga que depèn del govern central. 

Això implicaria que a l’Estat espanyol, d’entrada, la supres-
sió del caràcter militar de la Guàrdia Civil i la seva fusió 

amb l’actual Policia Nacional, tot creant un nou cos policial 
que s’anomenés “policia federal espanyola” i lògicament 
amb un reforçament i ampliació de competències dels Mossos 

i l’Ertzaina del País Basc. 
En síntesi, Bèlgica, és un model confederal, plurilingüístic, és 

un estat, per altra banda, creat el 1830 d’inspiració britàni-
ca; aquí potser rau la clau del seu èxit i respecte a la demo-

cràcia, política i lingüística. Ens demostra que el diàleg de 
debò el diàleg que s’ajusta a la realitat i la història d’un 

territori només es pot articular i mantenir amb quelcom ano-
menat “política” i “tenint voluntat política”, tot deixant com-
pletament de banda els serrells, les restes d’ideologies i 

mentalitats autoritàries i neototalitàries que, malauradament, 
encara perviuen a l’Estat espanyol. Per aquesta raó, potser 

per prudència i per consolidar una nova llei que, de debò, 
fes possible la convivència, la tolerància, la llibertat i la di-

versitat lingüística plena, un model de confederació -com 
Bèlgica o Suïssa- per a l’Estat espanyol hauria d’implicar un 

autèntic “estat lliure associat” per a Catalunya: una confede-
ració/Estat lliure associat temporal (sense posar dates) amb 
una “clàusula especial”,  blindada per la UE, el Consell d’Eu-

ropa i la ONU, en què qualsevol incompliment per part del 
govern central espanyol (el futur govern federal espanyol) 

impliqués, legalment, poder proclamar la República Catala-

na.  

BÈLGICA, EL DIÀLEG i EL  

RESPECTE A LA DEMOCRÀCIA 
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CARTES AL FULL 

CURSA DE NADAL SOLIDÀRIA 

Estem preparant la II Cursa de Nadal Solidària. De fet, 
portem un parell de mesos donant-li voltes per ajustar 
aquells detalls que l’any passat no van quedar com 
nosaltres haguéssim volgut. 
Volem que surti millor. És normal, tota organització 
sempre pensa en millorar les coses en la propera edi-
ció i nosaltres estem en aquesta línia. 
Quan surti publicat aquest escrit en el Full de desem-
bre, la segona cursa ja haurà tingut lloc, així que la 
idea no és engrescar ningú, sinó agrair. 
Si ha estat un èxit de participació voldrà dir que hem 
fet bona feina de difusió i si us ho heu passat bé, ens 

donarem per satisfets. 
L’objectiu l’assolirem entre tots. Gràcies als vostres do-
natius ajudarem a cobrir part de les despeses d’aque-
lles famílies necessitades de Portbou amb fills en edat 
escolar. 
Penso en la primera cursa i somric. I penso amb entusi-
asme en la segona que farem. 
Agraeixo el bon cor dels voluntaris, col·laboradors i 
participants. Com em va dir una dona sàvia de Portbou  
ja fa molts anys: “Els uns ens fem als altres”. 

 Maria José Novés. Parròquia de       

Portbou. Càritas. 
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Més que mai, ara toca defensar i consolidar la Repú-
blica catalana. Una república votada, referendada 
per tres vegades, les eleccions de 27 de setembre de 
2015, el referèndum de l’1d’octubre de 2017 i la dar-
rera votació de la proclamació de la República al Par-
lament el 27 d’octubre. Ara ha arribat el moment de 
defensar la democràcia de debò, és a dir, d’optar per 
la legalitat majoritària del poble català que vol un nou 
país en forma de república, o bé, com en el segle XVII, 
XVIII o al 1939, acceptar -submisament- el dret de 
conquesta per part de l’imperialisme aristocràtic, su-
perb i antiliberal (la monarquia absolutista) dels caste-
llans. 
Ara entrem en un període dur i complicat, però cal re-
cordar que, els catalans, sempre ho hem tingut difícil. 
Entrem en aquesta fase d´aplicació del 155 (això no 
deixa de ser una excusa de mal pagador), per aplicar, 
tàcitament, l’estat d’excepció o, si cal, l’estat de setge. 
De fet, en aquests moments els catalans no podem fer 
absolutament res sense el permís del PP, del PSOE i de 
les plutocràcies extractives castellanes, amb seu a la 
llotja del Reial Madrid. El procés d’involució política és 
total, la democràcia ha esdevingut un autèntic 
«guinyol» teledirigit des de la capital imperial madri-
lenya. Un exemple de tot això el tenim en els canvis 
polítics, en els canvis legislatius a corre-cuita per sabo-
tejar les empreses catalanes (cal recordar que les em-
preses no han marxat lliurement, han estat amenaçades 
pel govern espanyol). Hem entrat en uns temps terribles 
d’arrogància i visceralitat contra tot el que faci refe-
rència a Catalunya i la nostra estimada llengua. Ara es 
farà efectiva més que mai –a través de lleis i decrets 
manipulats de forma malèvola- la discriminació brutal 
de la llengua catalana, no només a l’escola, sinó en tots 
els àmbits de la vida d’una persona. A més, penso, crec 

que les zones amb més consciència nacional i amb un ús 
social més destacat de la llengua catalana seran els 
llocs més marginats, discriminats i reprimits (tal com va 
passar l´1 d’octubre passat). Per altra banda cal tenir 
en compte que aquesta gent tan ufana i tan superba                 
-procedent de l’altiplà castellà- no tenen paraula, són 
uns mentiders compulsius. Recordeu fa uns anys la 
quantitat de vegades que havíem escoltat que en ab-
sència de violència tot era possible i es podia parlar 
de tot. Són gent que viu de les impostures històriques, 
de les lleis de «l`embut» aplicades amb “sang i foc”. 
No hi dubte que hem d’avançar i consolidar -per sentit 
comú, legitimitat històrica justícia social i dret a la su-
pervivència- una República catalana que vol ser un 
país modern, molt més net, molt més just, molt més lliure 
i molt més eficient. Catalunya, de cap de les maneres, 
és una sucursal ni pot ser governada com una colònia. 
Europa sembla que això encara no ho entén: hem d’ex-
plicar-nos molt millor. La diplomàcia sempre és quelcom 
molt complicat. Hem d’explicar, amb pèls i senyals, que 
Castella/Espanya és un país que viu en un frau polític 
permanent i que sempre pretén humiliar els catalans 
(en altres èpoques, exterminar-los). Doncs bé, l’aplica-
ció d’aquest article 155 de la Constitució espanyola és 
un exemple d’estafa política monumental i d’amenaça 
extrema, inclosa la violència física, contra el poble ca-
talà que vol decidir el seu esdevenidor col·lectiu. Euro-
pa, el món civilitzat i tots els ciutadans dignes i de bo-
na voluntat d’arreu del planeta no poden permetre, no 
poden tolerar una barbaritat tan brutal, un assetjament 
-amb nocturnitat i traïdoria- ordit pel govern espanyol, 
contra el legítim govern de Catalunya, cosa que no 
s’havia vist mai a Europa en els darrers temps. 

 Josep M Loste. Portbou 

REPÚBLICA CATALANA VERSUS DRETS DE CONQUESTA 

Portbou no s’ha de conèixer només per la tramuntana.  
Quan dius sóc de Portbou, et responen “on bufa tant la 
tramuntana”. Em fa molta pena. 
Portbou era un poble que competia amb Figueres; que  
donava feina a molta gent de pobles veïns... I ara està 
tant mort... 
No vull culpar directament les autoritats, les circumstàn-
cies hi tenen molt a veure. 
El meu amic Totó, en Ricard Novell, sempre deia que 
existeix una mà negre que fa que el nostre poble no 
prosperi. Potser tenia raó, ja que a poc a poc, el po-
ble, s’ha anat enfonsant. Primer el tancament de la du-
ana i les agències i després la crisi. 
El nostre poble, vulguem o no, és un lloc turístic, però 
ningú ho va saber veure. Potser algun temps va comen-
çar a ser-ho, però aquell modernisme no agradava. 

Recordo que amb la bolera (era un raconet on molta 
gent s’ho passava bé), no varen parar fins que la van 
treure. Es veu que molestava. També recordo els trens 
d’anglesos: noies i nois que venien a passar uns dies i 
se’ls considerava hippies.  
En fi, és una pena. He parlat amb molta gent i sempre 
diuen que n’és de bonic Portbou; amb les seves plat-
ges, les aigües tant netes i transparents, l’estació (ara 
tant morta), l’església tan majestuosa i les nostres mun-
tanyes... També tenim el port esportiu, enveja de molts. 
Part de la culpa ve de la falta de comunicació, és a 
dir, trens com abans que arribaven al matí i marxaven 
al vespre i permetien passar-hi el dia. 
En fi, ja ho sabeu... Portbou és víctima de la crisi i les 
circumstàncies. 

 Nati Peral. Figueres 

PORTBOU EN CRISI 
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Quants anys fa que esperem el final de les obres de 
les vies?  
Qui és responsable de la situació en què ens trobem 
avui?  
Per què no hi ha ningú que reconegui els errors?  
Com pot ser que ningú faci res per resoldre-ho?  
Quants cops hem fet aquestes preguntes?  
No volem oblidar el passat, però preferim mirar enda-
vant. La situació de les obres del projecte del tren d'al-
ta velocitat és molt i molt preocupant.  
Ens trobem davant d’un projecte que no avança i que 
any rere any es va degradant.  
L’estació de Sant Andreu Comtal, que avui és un infern 
per la manca d'accessibilitat, ha trobat una solució. 
S'instal·laran 2 ascensors provisionals, que entraran en 
funcionament a primers de 2018, com a mesura 
pal·liativa a un dels molts greuges que des de Sant 
Andreu reclamem que se solucionin.  
No volem mesures parcials ni caritat, volem que s'aca-
bin les obres definitivament, volem el projecte de l'es-
tació de Sant Andreu Comtal sencer. Necessitem l'Esta-

ció de Sant Andreu Comtal. Ja!  
- Per deixar de suportar el soroll dels trens que passen 
a cel obert.  
- Per deixar d'esperar el tren a la intempèrie.  
- Per deixar de viure al costat d'unes obres abandona-
des que provoquen inseguretat.  
- Per poder treure les tanques que empresonen el veï-
nat dels carrers Andana de l'estació i Josep Soldevila. 
- Per poder gaudir del parc que ha de servir per unir 
Sant Andreu amb els barris de Bon Pastor i la Verne-
da.  
Per què aquest gran projecte no tira endavant?  
Si s'ha trobat una solució provisional al problema de la 
falta d'accessibilitat de l'estació, per què no es fa res 
per reprendre el projecte sencer?  
Exigim que aquest engany s’acabi d’una vegada. Que 
les tres administracions responsables es posin a treba-
llar i donin al projecte l’impuls que necessita.  
Volem l’estació. JA!  

 AVV Sant Andreu de Palomar.  

Barcelona 

LES OBRES DE GRAN VELOCITAT, UN GRAN ENGANY! 
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Voldria fer un parell de ressenyes sobre dos articles 
publicats al número d’agost de 2017. Un fa referència 
a un molt bon escrit de l’humanista i incansable lluitador 
Josep Maria Loste Romero, en què parlava sobre una 
realitat cada cop més escruixidora i dramàtica: el canvi 
climàtic. Efectivament, l’estiu de 2017 ens ha deixat 
episodis d’una calor intensa i sense precedents, però la 
tardor encara s’ha manifestat amb més cruesa a diver-
ses parts del món. Parlo dels huracans que han assolat 
el Carib i zones com Mèxic o l’Índia, en què la devasta-
ció ha estat descomunal.  
El canvi climàtic és una realitat causada per la humani-
tat, i té efectes imprevisibles que amenacen no només 
la supervivència de l’espècie humana a moltes parts del 
planeta sinó també la biodiversitat del món. Les causes 
antròpiques que l’han generat tenen molt a veure amb 
l’evolució del capitalisme; en efecte, des de la revolució 
industrial hem abocat ingents quantitats de gasos tòxics 
a l’atmosfera i avui seguim fent-ho, amb total impunitat 
i sense que els acords mundials assolits a París l’any 

2015 hagin servit de gaire bé res.  
El capitalisme és el principal responsable, però també 
l’esquerra comparteix aquest model. El creixement 
il·limitat de l’economia i l'escissió de la biosfera han 
generat gegantins mercats que depenen de l’energia 
fòssil. I al seu torn l’estat de benestar (sanitat, educació, 
serveis socials...) necessita recaptar impostos per a po-
der funcionar. I els impostos es carreguen sobre unes 
activitats econòmiques agressives amb el medi ambient. 
O sigui que dreta i esquerra comparteixen el mateix 
model extractivista i depredador, uns el sostenen per 
unes causes i els altres per altres causes però al capda-
vall és el mateix model. O sigui que des de l’esquerra 
ens toca reflexionar a fons i iniciar el camí del decrei-
xement democràtic de l’economia, prioritzant els serveis 
socials i prescindint d’aquelles activitats econòmiques 
que destrueixen el clima, la biodiversitat i els ecosiste-
mes. 
I aprofito aquest emplaçament a l’esquerra per a co-
mentar el segon dels articles. L’escrit per l’amic, huma-

REFLEXIONS DE TARDOR 

Jordi Navarro Morera 

OPINIÓ 

M’he animat a escriure al Full de l’Albera Marítima perquè feia temps  
que hi rumiava. En sóc lector i m’identifico molt amb el format i els  
continguts d’aquesta publicació. En aquests temps d’incertesa a tots  
els nivells, conrear la cultura i difondre les idees de progrés, sostenibilitat, 
identitat, territori i reivindicacions esdevé imprescindible i una obligació 
moral. El Full acompleix amb escreix aquesta tasca i l’encoratjo a seguir 
perseverant en aquest camí.  
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nista, activista incombustible, artista i divulgador de 
l’obra de Walter Benjamin, l’amic Lluís Bosch Martí. 
Amb en Lluís hem compartit moltes reflexions i és un 
mestre que sovint m’ha proveït de lectures i consells 
molt valuosos. En un article brillant titulat Per un nou 
populisme d’esquerres, apel·la a la necessitat d’acumu-
lar forces per enderrocar el sistema capitalista que 
tanta explotació i desigualtats ha generat. Esmenta 
diversos autors i cita especialment Owen Jones com a 
paradigma de la nova esquerra que segons ell s’ha 
estès a Barcelona, Atenes, París, Nova York... 
Des del més profund respecte cap a l’amic Bosch Martí 
haig d’afirmar que no puc fer més que discrepar del 
que expressa en aquest article. L’esquerra que reivindi-
ca, la de Grècia, la d’Ada Colau... ha estat una es-
querra poruga i sistèmica que quan ha percebut l’hosti-
litat de les elits, s’ha moderat i s’ha adaptat al sistema 
per a sobreviure. Aquest possibilisme institucionalista és 
el parany d’una falsa esquerra que es refugia a les 
institucions per parasitar-les i desmobilitzar la ciutada-
nia, renunciant a la lluita de classes i al conflicte.  
Els fets d’octubre de 2017 a Catalunya, on l’estat ha 
colpejat fort, ha reprimit amb força, i on les elits econò-
miques i les classes dominants han estès el fantasma de 
la por i han atiat l’amenaça i la violència contra la ciu-
tadania republicana, independentista, ecologista i anti-
capitalista, han demostrat que aquesta esquerra no vol 
canvis. Simplement és el recanvi del règim per a què 
tot segueixi igual. Ho hem vist a Grècia i ho hem vist a 

Catalunya. 
De res serveix tanta parafernalia intel·lectual, de res 
serveix tanta crítica teòrica si quan arriba el moment 
de la veritat l’esquerra s’amaga darrera les faldilles 
de l’IBEX 35 i del capitalisme. Les renúncies i les rebai-
xes ideològiques de l’esquerra són l’element que ha 
permès que el capitalisme pervisqui i es consolidi de 
forma ininterrompuda. Sap greu veure com en aquests 
temps de repressió l’esquerra que encarna Podemos i 
Ada Colau ens ha girat l’esquena. Sap greu veure com 
Ada Colau és el nou Duran i Lleida i el nou PSC. 
Si es vol salvar el clima també caldrà apel·lar a grans 
canvis que sovint seran traumàtics. El sistema econòmic 
trontollaria i fort si decidíssim col·lectivament aturar les 
emissions de gasos contaminants  la resposta de les elits 
seria terrible, amb violència inclosa. A Catalunya ho 
hem patit quan ens hem mobilitzat per a construir una 
República Catalana i un procés constituent per escriure 
unes noves regles del joc on la desigualtat, la destruc-
ció de la naturalesa i el clima, el racisme i l’exclusió no 
hi tinguin lloc.  
Però l’evolució de la humanitat i de la història no està 
exempta de conflicte. Que l’esquerra es moderi i es 
suavitzi fins a arrenglerar-se amb els opressors i els 
poderosos és del tot inacceptable en termes morals, 
intel·lectuals i ètics. Com a mínim que no ens vulguin 
donar lliçons perquè no tenen cap autoritat per fer-ho. 
 

Desprès del terrible “setge” de Girona i rodalia del 
passat 1 d’octubre per part de les forces d’ordre pú-
blic comandades des de Madrid, i la resposta cívica, 
pacífica i pulcrament democràtica de la població giro-
nina, em sento més orgullós que mai d’haver nascut, un 
27 de juny de 1962, en aquesta meravellosa, digna, 
evolucionada, europea i encisadora urbs anomenada 
també la “Florència catalana” o la “petita Montpeller”.  
Desprès d’una jornada de vots i cops de bastó contun-
dents, gairebé tota la premsa internacional del món 
civilitzat -sobretot els rotatius francòfons, germànics i 
anglosaxons- van descriure a la perfecció la 
“constitucional” operació repressiva del passat 1 d’oc-
tubre com una intervenció que només es podria definir 
com a brutalitat policial amb tots els ets i uts. Passi el 
que passi a partir d’ara l’1-O passarà a la història 
com la data definitiva en què Espanya (el nacionalisme 
imperial castellano/espanyol), va perdre Catalunya, 
molt més sentimentalment que no pas econòmicament i 
política. Cal tenir molt present que fa aproximadament 
cent anys l’intel·lectual espanyol d’origen basc Miguel 
de Unamuno ja va advertir el govern espanyol de l’è-
poca amb la coneguda frase: “vais a perder a Catalu-

ña”.  
Tornant a l’esclat, molt desproporcionat, de violèn-
cia d’Estat sobre la població gironina i catalana en 
general, el que resulta veritablement indigne és que ni 
el monarca -el cap de l’estat- ni el President del go-
vern s’hagin disculpat de l’agressió física i  moral con-
tra una població civil totalment indefensa. Aquí només 
podríem fer una excepció, el divendres 6 d’octubre, 
massa tard, quan el delegat del govern espanyol a 
Catalunya, Enric Millo, va demanar disculpes i va ex-
pressar el seu neguit pel que va succeir. En qualse-
vol  cas, cal dir ben alt i clar que si no hagués estat per 
la valentia i professionalitat de la premsa lliure inter-
nacional, que va exercir el paper de notari i va certifi-
car els abusos brutals comesos per les policies coman-
dades des de Madrid, encara la gent gironina i catala-
na, pacífica i cívica, hagués estat mortificada 
i acusada com a responsables de tots els mals.  
En síntesi, el passat 1 d’octubre, Girona i Catalu-
nya van estar vexades i es van vulnerar, arbitrària-
ment, els seus drets fonamentals. Malgrat tot, vam vo-
tar cívicament amb molta dignitat, davant de la indig-
nitat d’un Estat espanyol completament esquizofrènic.  

EL SETGE DE GIRONA 

Josep M Loste i Romero 
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Per començar cal dir que d’ençà l’any 1990 el nombre 
d’habitants a anat disminuint de forma alarmant i con-
secutiva. Així per exemple l’any 1998 el poble tenia 
censats 1590 habitants (793 dones i 797 homes); i a 
finals de l’any 2016 Portbou havia disminuït en 420 
persones essent el cens de 1170 habitants (594 dones i 
576 homes). En resum, en 18 anys el poble ha decres-
cut un 26,4%. I tot això sense tenir en compte les per-
sones que viuen fora del municipi però que per diverses 
raons es troben inscrites al nostre cens. Podríem doncs 
assegurar que durant els llargs mesos d’hivern a    
Portbou hi viuen, efectives, menys de 1000 persones, ja 
que segons l’últim cens al referèndum del passat 1 
d’octubre hi havia 884 votants i fins a la majoria d’e-
dat, 18 anys, no arriben a 120 persones. 
Totes aquestes xifres, ja de per si alarmants, ho són 
encara més quan observem les franges d’edat a la 
piràmide de l’any 2016, on es veu amb claredat abso-
luta l’estructura segons sexe i edat de la població. En 
aquest sentit, podem assegurar que la nostra és una 
piràmide constrictiva o regressiva, on trobem una po-

blació envellida molt superior, si més no en percentat-
ge, amb les persones més joves. I aquest fet té conse-
qüències reals i en el creixement vegetatiu o natural 
de la població (diferència anual entre el nombre de 
nascuts i el de morts); que en el nostre cas és total-
ment negatiu. L’any 2016 nasqueren a Portbou 3 ne-
nes i 1 nen i en canvi hi van morir 8 dones i 11 homes.   
Les piràmides d’edat les podem classificar en tres ti-
pus fonamentals.  
La primera (per posar un ordre), és l’anomenada Es-
table, on existeix una gran base de població i a mida 
que augmenta l’edat aquesta disminueix, és a dir ens 
mostra un patró sense canvis en la fecunditat i en la 
mortalitat. 
La segueix la piràmide Expansiva que mostra una 
base amb fecunditat normal, una ràpida taxa de crei-
xement de la població i una baixa proporció de per-
sones grans.  
I finalment la piràmide Regressiva on trobem una ba-
se petita de naixements i persones joves i un fort crei-
xement de població adulta i envellida. Aquesta pirà-
mide, a la qual podem associar la població de     
Portbou, significa que moren més persones que neixen 

i que no hi ha una font important d’immigració, ans al 
contrari més aviat d’emigració.  
En aquest sentit durant l’any 2016 han vingut a Portbou 
procedents de la UE 3 persones i d’altres països 7. 
Però en canvi han marxat, han emigrat, 22 persones; el 
que dóna un saldo migratori negatiu de 12 habitants 
menys en el cens.  
Podríem passar ara a analitzar en profunditat la pirà-
mide, però no crec que sigui necessari. El més destacat 
és que Portbou pateix una baixa natalitat davant d’un 
nombre important de persones d’entre 40 i 74 anys, fet 
que sobretot es veu clar a la banda dels homes. Això 
implica en un futur no gaire llunyà, i a falta d'immigra-
ció, una disminució poblacional que pot comportar 
greus problemes (fora que el nombre de naixements 
augmentés).  
Ens veiem abocats doncs, a una disminució constant que 
afectarà la qualitat de vida de les persones. Portbou 
pateix una crisi pròpia, aliena a la resta de Catalunya, 
que ens perjudicarà a totes i tots. Cal pensar-hi i co-
mençar a buscar, si es pot, solucions.   

UNA SITUACIÓ REALMENT PREOCUPANT 

Joan Gubert i Macias  - Cronista local  de  Portbou 

Tots sabem, o si més no ho podem intuir, que Portbou es troba immers en 
una decadència difícil de superar. No es tracta en aquest cas d’esbrinar la 
renda per càpita, o la riquesa basada en el nombre de vehicles, o altres 
índexs econòmics que de bell antuvi cal assenyalar que tampoc ens són 
propicis. Es tracta sense anar més enllà de la interpretació de la piràmide 
de població de l’any 2016.  
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Quan fa cinc anys el moviment sobiranista va començar 
a deixar de ser un element residual de la societat ca-
talana per esdevenir un factor central, els seus impul-
sors poc podien imaginar-se que el principal aliat que 
tindrien en la seva expansió i creixement seria el Go-
vern de Mariano Rajoy i seva caravana político-
mediàtica. 
Paral·lelament, quan anys després aquest Govern va 
començar a adonar-se -però no a reconèixer-que l'in-
dependentisme no només s'havia dotat d'una projecció i 
solidesa social determinant, sinó que també s'havia 
convertit en la primera tendència política de Catalu-
nya, poc podia imaginar que el principal aliat que tin-
drien per neutralitzar serien els propis errors estratè-
gics que cometria aquest adversari. 
Resulta simptomàtic que els principals èxits que han 
aconseguit les dues parts en la major crisi que ha viscut 
l'Estat espanyol des de la restauració de la Democrà-
cia, hagin estat els gols en pròpia porta que han comès 
els dos actors. 
Amb aquest escenari arribem al que fins ara és el tram 
més decisiu de la contesa, però no el definitiu, tot i els 
pronunciaments del Govern i els seus portaveus medià-
tics (que en aquest conflicte han aconseguit superar el 
tradicional bloc reaccionari i abraçar part del suposa-
dament progressista). 
El Govern i el bloc unionista havien aconseguit dominar 
el joc i l'escenari. I ho van tornar a rebentar després de 
la decisió de la jutge Sra. Lamela, a instàncies del fis-
cal (és a dir, la Moncloa), d'empresonar a mig Govern, 
com si estiguéssim a Turquia. El Govern del PP amb 
l'entusiasme de Ciutadans i la passivitat del PSOE ha-
via aconseguit recuperar terreny. 
Ho havia aconseguit no tant pels seus encerts -que en 
tot aquest conflicte han estat escassos i nuls, fins que 
Europa ha obligat Rajoy a convocar eleccions al Parla-
ment de Catalunya el 21 de desembre en comptes de 
la primavera que ve, com tenia previst-, sinó perquè el 
sobiranisme ha demostrat no tenir un Pla B després de 
l'èxit incontestable d'organitzar el referèndum de l'1 
d'octubre, tot i els il·limitats intents del Govern per boi-
cotejar-lo. 
Proclamar la República Catalana sense reconeixement 
internacional, sense controlar els recursos econòmics i 
amb la policia pròpia fora de control figurarà en els 
llibres d'història com un dels més grans errors estratè-
gics de la política contemporània. Un gol que fins i tot 
supera el que es va ficar per l'escaire i en pròpia por-
ta el Govern reprimint amb violència l'1 d'octubre. 
L'Estat Major del sobiranisme va ser incapaç de gestio-
nar aquest regal de Rajoy, ampliat dies després amb 
l'empresonament dels dos dirigents que han organitzat 
les majors manifestacions de l'Europa actual sense el 
més mínim incident. Massa avantatge servida en safata 

pel Govern per saber administrar de manera in-
tel·ligent i caldrà veure si l'intolerable ingrés a la presó 
de la meitat del Govern decretat per la jutgessa, en 
una nova mostra de repressió, suposarà alguna cosa 
més que vitamines renovades per a la tropa. 
El marcador es mou en base als autogols, tant d'una 
part com de l'altra. I l'avantatge que aconsegueix ca-
da un, vist el que s'ha jugat fins ara, no resulta cap 
aval per aconseguir la victòria. 
La clau d'aquest voluminós nombre de gols en pròpia 
porta és que la contesa es juga en els extrems. En amb-
dues parts i equips. El moviment independentista actual 
està pilotat, fonamentalment, per ERC i els anomenats 
hiperventilats, que han desplaçat l'eix central al PDe-
CAT. Mentre que les operacions de Moncloa -en com-
petència directa per l'extrema dreta amb Ciutadans- 
han renunciat a abordar aquest conflicte polític des de 
la més mínima intenció política i han centrat tot el seu 
arsenal en la lògica judicial. 
Els extrems potser no atreguin, però es necessiten per 
dotar-se de combustible suficient, encara que simple-
ment sigui per conduir la nau amb rumb incert. Per 
molts anys d'empresonament que es demanin (Moncloa 
demana i el reprovat fiscal Maza concedeix i afina), 
per molta aplicació del 155 i per molta destitució que 
es produeixi, cap independentista deixarà de ser-ho. 
Més aviat, al contrari, la fàbrica d'independentistes en 
la qual fa ja cinc anys que s'ha convertit el Govern es-
panyol funciona perfectament greixada. I aquest és 
realment el problema que l'unionisme més recalcitrant 
no ha volgut ni reconèixer ni de bon tros abordar. 
Mentrestant, el centre del camp -allà on realment es 
decideixen i es guanyen els partits- continua semides-
habitat. El PNB i les confluències de Podem han estat 
allà en solitari, però una mica despistats, acompanyats 
d'una banda (minoritària) dels socialistes. El PDeCAT, 
després de percebre la dura realitat de la freda Euro-
pa, reclama ara tornar a ocupar aquest espai, sense 
renunciar als seus principis, però adaptant l'estratègia 
a la inevitable negociació d'un referèndum acordat si 
el sobiranisme en la seva globalitat torna a guanyar 
les eleccions . 
No li resultarà fàcil, ja que Rajoy no té cap intenció  
que els moderats tinguin protagonisme en el camp sobi-
ranista, d’aquí que la jutgessa hagi salvat Santi Vila de 
passar-se mesos a la presó com els seus excompanys 
del Govern. Prefereixen llançar-als lleons de Twitter i 
que sigui acusat de "traïdor". El joc de l'equip més fort 
és dur, ple de trampes i d'excessos, amb una afició 
ultra que intimida els jugadors (ajudada, com és habi-
tual en aquests casos, per la mateixa Directiva) i l'àrbi-
tre internacional s'ha amagat al vestidor... però encara 
hi ha partit.  

RADICALS GUANYEN, MODERATS PERDEN 

Santi Terraza 
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UNA UNIÓ EUROPEA 

MOLT PROSTITUÏDA 

Josep M. Loste i Romero 

Malgrat que l'Europa del 2017 es troba una mica 
“avariada”, cal tenir molt present que, ara i aquí, no 
només la UE és Europa. Europa també està representada 
pel Consell d'Europa, l’EFTA, el Comitè de les Regions i 
sobretot, la gent europea de bona voluntat que entén la 
causa de Catalunya. A més, la premsa lliure europea 
també està amb nosaltres. Ara bé, potser tot això no és 
suficient per assolir la nostres fites de llibertat nacional, 
sobirania i justícia social. La UE actual, malauradament, 
està massa prostituïda –socialment, políticament i, sobre-
tot, econòmica–. L'Europa dels valors democràtics plens, 
l’Europa dels ciutadans, de la diversitat i de la toleràn-
cia ha estat segrestada per l'Europa dels mercaders 
immorals i de determinats estats imperials que es pensen 
que disposen d'un cert dret “sostingut per la gràcia de 
Déu”. 
El contenciós de Catalunya amb l’Estat espanyol ha 

UE actual és molt feble i ac-
tua, massa vegades, a batzegades i a les palpentes. 
La UE a 2017 es troba en una veritable crisi estructural, 
és una potència econòmica, però un nan polític, a més, 
diplomàticament parlant, té molt poc pes a les parts im-
portants del planeta.  
Encara que el més flagrant i greu és la crisi interna de la 
UE per culpa de les interferències dels grans estats favo-
rables al neocolonialisme, que exerceixen com a lobby 
per mantenir els privilegis. Això, a banda de ser molt 
antidemocràtic, frena totes les reformes possibles per tal 
que la UE esdevingui un projecte d’Europa federal. A 
més, les negociacions sobre el Brèxit van molt malament, 
ja que si la UE és feble i tothom parla pels descosits, el 
Regne Unit i, sobretot, l’executiu de Theresa May és molt 
fràgil i completament dividit; per postres ara al vell Par-
tit Conservador, els inefables Tories que van trair els 
catalans el 1714 i el 1936, li ha esclatat un cas de de-
núncies contra abusos sexuals, també en la línia del que 
està passant –i s’ha denunciat públicament– sobre asset-
jaments sexuals contra treballadores, funcionàries i al-
guns eurodiputats del Parlament Europeu. De tota mane-
ra, la vidriosa qüestió del Brèxit ha desgastat i despres-
tigiat el nostre procés d’alliberament social i nacional de 
Catalunya. 
En síntesi, Catalunya ha estat és i serà europea i europe-
ista, simplement perquè és una vella nació del vell conti-
nent, amb una llengua mil·lenària i, tal com va explicar 
Pau Casals a l’ONU, amb el Parlament més antic d’Euro-
pa. En aquest sentit, no ens hauríem d’obsessionar amb 
la UE, una Unió en decadència i, el pitjor de tot, que 
està prostituint, corcant uns valors democràtics històrics i 
uns drets fonamentals –civils i socials– que provoquen 
molt d’estrès social i decepció política des de l’Atlàntic 
fins als Urals.  
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El centenari de la Revolució d'octubre de 1917 no plau 
gaire les autoritats del Kremlin. Els alegra la seva re-
percussió mundial però els espanta qualsevol idea de 
canvi en el poder. Les escasses commemoracions pro-
gramades, han de servir per a afirmar la unitat nacio-
nal, l'antídot de la lluita de classes. Els exburòcrates 
stalinistes, igual que la burgesia francesa postnapoleò-
nica, liberal, conservadora i centralista, demanen llei i 
ordre, retorn a la religió, defensa de la pàtria i sobre-
tot de la nació. On són les idees socialistes, emancipa-
tòries i universalistes? 
El gran conflicte global que dominà la segona part del 
segle XX, no va ser l'enfrontament del món lliure amb 
el comunisme, com se'ns ha explicat, sinó el de les for-
ces armades de la llibertat d'empresa, contra tot el 
que s'oposés als interessos, disfressats com una croada, 
davant les restes del vell projecte socialista soviètic. 
L'amenaça no era l'URSS i els seus satèl·lits, sinó la ca-
pacitat que podien conservar les velles idees per opo-
sar-se als abusos del capitalisme. 
Seguim amb Josep Fontana, historiador marxista cata-
là, autor del monumental volum El segle de la Revolució. 
La guerra freda va acabar el 1989 amb la implosió 
de les restes del socialisme real existent. Quan el 27 
de desembre de 1991 es baixava la bandera roja del 
Kremlin, George Bush (pare) declarava en el Congrés 
dels EUA, «El comunisme ha mort, la guerra freda l'ha 
guanyat Amèrica». 
Un segle XX, que un servidor rebateja com la centúria 
de les contrarevolucions, i que Fontana ens descriu d'u-
na forma tan brillant i exhaustiva en el seu llibre. Per 
descobrir la por obsessiva que el món occidental tenía 
a la Revolució socialista, cal saber que aquesta va con-
dicionar tot el que passaria en el món posteriorment, 
des de l'aparició del feixisme o el reformisme de la 
por, fins la gran mentida de la guerra freda. El socia-
lisme soviètic va fer possible els anys que varen seguir 
a la Segona Guerra Mundial, el desenvolupament de 
l'estat del benestar i una llarga etapa de pau social. 
Tot va canviar fa 40 anys amb la decadència de 
l'URSS i la crisi dels partits comunistes, es varen acabar 
les antigues pors i començà la reconquesta del poder 
de desigualtat, estancament econòmic i social que es-
tem vivint, patint ara mateix. 

A banda de recomanar la lectura d'El segle de la Revo-
lució del mestre Josep Fontana, un volum de 800 pàgi-
nes, volem aclarir que tot el que hem publicat sobre la 
Revolució d'Octubre ha estat escrit després de la lectu-
ra del llibre. No cal oblidar que un servidor, com Fon-
tana, som vells lluitadors, seguidors i lectors dels més 
famosos historiadors marxistes anglesos, com 
ara Hilton, Kiernan, E.P. Thomson, Hobsbawm, Eagleton. 
Amb la lectura d'aquesta monumental història del mes-
tre Fontana, hem refrescat i actualitzat tots els esdeve-
niments de les lluites de classes del segle XX, com el 
vell progrés en el que crèiem. Avui encara estem llui-
tant per la llibertat, la igualtat... és a dir per un socia-
lisme humanista universal. 
La història de la humanitat evoluciona cap a aquests 
ideals i utopies que neixen ja en la il·lustració francesa 
dels Voltaire, Diderot, Rousseau... uns valors que la bur-
gesia ha traït sempre, fins i tot després que els hem 
ajudat a fer la seva revolució de classe. Els burgesos 
mai no han parat de reprimir les classes populars per 
seguir-les explotant i negant a la pràctica els drets de 
l'home, ciutadà universal. 
Des de l'època del, Termidor, eliminant els sectors jaco-
bins més d'esquerres, socials dels seguidors 
de Marat, Robespierre, Saint Just, Baboeuf fins a la 
Comuna de París, el primer intent socialista seriós aca-
bar amb milers de morts, empresonats i deportats. 
Aquesta revolta dels treballadors parisencs serà la 
precursora de la Revolució Russa d'octubre de 1917 on 
els bolxevics dirigits per Lenin i Trosky demanen tot el 
poder per als soviets obrers, soldats, estudiants i cam-
perols, i res de pactar amb els burgesos liberals 
de Kerensky. En els anys de la terrible guerra civil que 
va assolar el país, els rojos bolxevics destruïren les res-
tes de monarquia tsarista i nacionalitzaren les terres 
dels aristòcrates terratinents encara semifeudals i, alho-
ra, acabaren amb la feble burgesia comercial-
industrial de les grans ciutats. Les seves indústries i 
grans fàbriques també seran nacionalitzades. Però el 
gran drama és que el triomf del socialisme té lloc en un 
sol país, endarrerit, de majoria camperola supersticiosa 
i servil de l'església ortodoxa. Per tot això Trosky ja 
deia aleshores que perquè la revolució triomfés havia 
de ser internacional.   

RUSSIA NO HA CELEBRAT  

LA REVOLUCIÓ DE 1917     Lluís Bosch Martí 

Llegim a la versió castellana de Le Monde Diplomatique un dels millors  
articles que s'han publicat sobre el centenari de la Revolució Russa  
titulat “Celebrar una revolución, sin dar idees”. Com a tot arreu, els  
números especials que s'han publicat sobre el tema fan síntesi sobre una 
commemoració que és incòmoda per al poder rus.  
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El pacifisme ha estat i ha de ser la senya d’identitat del 
moviment català  
 
Si algú prova d’ensinistrar un gos a garrotades, apa-
llissant-lo cada dia, poden acabar passant dues coses: 
que l’animal es torni mesell i acoti el cap només de veu-
re l’amo o bé que es torni rabiós i ataqui. Sembla que 
l’estratègia de l’estat espanyol, específicament disse-
nyada per a la ciutadania catalana, consisteixi exacta-
ment en això: o bé generar tanta por que s’imposin la 
humiliació i la resignació, o bé causar tanta indignació 
que s’acabi produint algun brot de violència que pugui 
justificar l’acció dels cossos armats. Cal absolutament no 
degradar-nos a cap d’aquestes dues opcions. Si els 
vaixells carregats amb els mateixos policies que varen 
agredir la gent l’1-O són encara als ports catalans no 
és per caprici ni per descuit, i els crits prebèl·lics que 
deien “ A por ellos, oé” i “ Que nos dejen actuar” se-
gueixen tant o més vigents avui que fa un mes. No ens 
hem de rebaixar mai a donar-los la resposta que 
desitgen; no per por, sinó per intel·ligència. El pacifisme 
ha estat i ha de ser la senya d’identitat del moviment 
català, perquè és també el motiu del respecte que sus-
cita en els demòcrates d’arreu del món. L’altra opció, 
rendir-se, ni tan sols es considera. Tornem a dir-ho: la 
gent d’aquest país va superar el llindar de la por pre-
cisament l’1-O, i cada nou atac a la dignitat ciutadana, 
com aquest d’ara amb l’empresonament dels represen-
tants electes, ha de ser respost amb un compromís reno-
vat de dignitat i lucidesa. Recordem que el que dema-
na Catalunya és el mateix que han demanat en el seu 
moment Quebec 
i Escòcia, i que 
aquests països 
van obtenir una 
contestació de-
mocràtica i ajus-
tada a un estat 
de dret. Això és 
també el que 
s’ha demanat 
aquí, i la respos-
ta repressora de 
l’Estat espanyol 
(Corona, govern, 
poder judicial) és 
democràticament 
inadmissible. 
Cada nou atac a 
Catalunya signi-
fica un increment 
del suport elec-
toral al PP, i molt 

probablement a Cs. Hi ha molta gent que s’alegra de 
veure els Jordis i els polítics catalans a la presó: això 
és un fet i l’hem de tenir present no per indignar-nos 
encara més, sinó com a element d’anàlisi del comporta-
ment de Rajoy i el seu govern. En qualsevol cas, la idea 
(que alguns havíem cregut) que Europa hauria aconse-
guit imposar-los una aplicació del 155 més suau del 
que en principi s’havia anunciat ha tornat a quedar 
desmentida. Volen dur la tensió fins més enllà de qual-
sevol límit, encara que sigui al preu de tornar a situar 
Espanya com una anomalia indesitjable dins l’escena 
internacional. La UE s’ha apressat a entonar la seva 
cançó sobre un afer intern espanyol, que només certifi-
ca la seva invalidesa per dur a terme el projecte per 
al qual havia estat concebuda, un espai de pau i de 
protecció de les llibertats ciutadanes. Tant se val. Cal 
seguir endavant i aconseguir portar a les urnes allò que 
ells volen a les presons. És l’única força que tenim, però 
és més potent que la seva obcecació. S’assemblen com 
dues gotes d’aigua al franquisme desesperat dels dar-
rers anys de dictadura: un sistema corrupte i decadent. 
I perdedor.  
 
El que més odien és la llengua. El fonament, l’emblema 
i l’objectiu últim del nacionalisme espanyol ha estat i és 
sempre el mateix: l’eliminació de la llengua catalana. 
 

 

 

Article aparegut a la revista “Lletra 174” del mes de novembre 

d’enguany. Publicat amb el seu permís. 

NI RENDICIÓ NI VIOLÈNCIA 

Sebastià Alzamora - Escriptor, crític literari i gestor cultural mallorquí 



14 

 

Només quan el President Pujol va deixar de ser candi-

dat i gràcies a un “tripartit”, que hores d’ara molts en-

cara no entenen, va ser elegit l’únic President de la 

Generalitat que ha tingut i tindrà el PSC (insisteixo, el 

PSC): Pasqual Maragall. El President Maragall va im-

pulsar un nou Estatut, que va ser aprovat pel Parlament 

de Catalunya, pel Parlament Espanyol, després d’unes 

quantes escapçades i mutilacions, i finalment pels cata-

lans en referèndum (aquest es veu que sí que es podia 

fer).  

La història que va venir després i ens ha portat fins on 

som ja la coneix tothom: el PP i tots els seu acòlits reco-

llint signatures “contra Catalunya”, com deien molt dels 

que signaven, quan els posaven un micròfon al davant, 

en una versió “avant la lettre” del “a por ellos”; i la 

intervenció del Tribunal Constitucional modificant dràsti-

cament una llei aprovada per dos Parlaments escollits 

democràticament i ratificada en votació pel poble. No-

més hi ha un fet tan antidemocràtic com aquest, i és 

tenir un Cap d’Estat que no ha estat escollit per ningú i 

que ho és pel sol fet d’haver nascut. 

Tornant a la Catalunya Autonòmica, Convergència i 

Unió estava constituïda per dos partits, els liberals de 

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i els 

democratacristians d’Unió Democràtica de Catalunya 

(UDC). En la divisió, cada vegada més obsoleta entre 

dretes/esquerres, aquests grups representaven els sec-

tors de la dreta catalana, les classes empresarials i 

burgeses, i la Catalunya no urbana o no metropolitana, 

com diuen alguns. El PSC, per la seva banda, represen-

tava l’esquerra moderada, catalanista, mentre va po-

der mantenir certs líders, i burgesa de la societat cata-

lana, i recollia el vot de certs sectors de les classes po-

pulars sobre tot del cinturó industrial de Barcelona. Més 

enllà hi havia el PSUC.  

Que la dreta de CiU era diferent, però que molt dife-

rent, de la dreta espanyola liderada, en aquell mo-

ment, pel Partit Popular, és un fet evident, que uns 

quants no van veure mai ja sia per desconeixement o 

maca de capacitat analítica. Només cal recordar que 

el fundador d’UDC, Manuel Carrasco i Formiguera fou 

assassinat a Burgos pels franquistes el 9 d’abril de 

1938. De fet una des els raons, i això només és una 

opinió molt personal, per les quals el PSC de Joan Ra-

ventós va perdre les eleccions al Parlament de 1980, 

fou que es van entestar en posar en el mateix sac a 

dreta catalana (lliberal i democràtica) i la dreta espa-

nyola (franquisme reciclat). 

De tots aquells anys, centrem-nos en dos fets concrets. 

En primer lloc, no hi va haver mai manera, ni en els mo-

ments en que la correlació de forces parlamentaries ho 

aconsellava i, fins i tot, ho demanava, que CiU i el PSC 

(quan encara és podia dir que era PSC) es posessin 

d’acord per fer una coalició de govern prou estable 

per governar el que es pot governar en un regió autò-

noma d’Espanya. Aquest fet, tan propi dels catalans, 

se’n diu manca de sentit d’Estat. Per altra banda, sem-

pre va ser sorprenent el poder i càrrecs que va arribar 

a acumular UDC amb els pocs vots que aportava a la 

coalició. Aquest segon fet, es va fer palès a rel del 

trencament de la coalició CiU quan UDC va decidir, en 

un dels seus congressos, que no eren independentistes 

per poc menys del 50% dels vots dels delegats, que no 

dels militants. A les darreres eleccions del 27 de setem-

bre de 2015 UDC va desaparèixer, amb prou feines 

va aconseguir un grapat de sufragis. I ara, i aquí rau 

l’enorme sorpresa, el PSOE fa coalició amb UDC, amb 

la part més de dretes i conservadora d’aquella CiU 

amb la que mai va voler ni parlar de pactes. I encara 

fa més impacte que el PSOE concedeixi el número tres 

de la llista per Barcelona a un membre d’UDC. Què 

aporta Unió Democràtica a aquesta coalició? Perquè 

segur que no serà pas un grapat de vots. I què hi fa 

UDC en una coalició on fins i tot hi ha nacionalistes es-

panyols de primer nivell com representants del que 

s’anomena Societat Civil Catalana? 

Tot plegat es fa difícil d’entendre, però alguna cosa fa 

pensar que amb aquesta nova coalició de Socialistes i 

Unió (SiU), moderada en tot i conservadora en més, a 

l’arena política, els altres nacionalistes, els de 

“Ciudadanos” no tindran tan suports. I no parlo només 

de vots.   

SIU    Emili Darner 

Durant tots els anys de l’anomenada Catalunya Autonòmica el vot  
dels ciutadans es podia dividir, poc més o menys, en tres grups: un  
terç cap a Convergència i Unió, un terç cap al Partit Socialista i un terç 
cap a la resta. Potser és una divisió molt simplista, però pot donar  
una idea de l’escenari polític d’aquells moments. El sistema més o  
menys funcionava, per desesperació dels socialistes, això sí, que  
mai van poder evitar que CiU una vegada darrera l’altra aconseguís  
la Presidència de la Generalitat.  
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LA FOTOGRAFIA 

Una fotografia del passat 4 de novembre d’aquest any. S´hi pot observar un tren mitja distància aturat a la via núm. 
2 de l’estació de Portbou. I ens preguntem, com ho ha de fer un minusvàlid o persona incapacitada per a poder pu-
jar-hi?. Es fa del tot necessari solucionar aquesta mena de desastres en ple segle XXI. No és admissible per part de 
cap organisme que encara avui dia existeixin dificultats com aquesta. 
Tanmateix també ens preguntem, com s’ho fa una persona minusvàlida per anar d’una andana a una altre sense l’o-
bligatori ascensor? I també, com pot accedir a la mateixa estació de Portbou des del carrer del Mercat? 
A les alçades que ens trobem, cal solucionar al més aviat possible aquesta mena de despropòsits que no fan res més 
que dificultar i impedir l’accés, per part de tothom, a un servei públic.  
També cal assenyalar i recordar que l’alçada dels trens amb comparació amb les andanes, ha provocat en més d’u-
na ocasió petits incidents de persones d’avançada edat que no han pogut utilitzar el tren amb normalitat. 
En fi, vergonya i preocupació.   
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DOCUMENTS 
HISTÒRICS 
PUBLICITAT TRANSPORTES Y TAXIS J. BADOSA 
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LLENGUA 

Un dels últims dies de setembre del 1940. Walter Benjamin  
dorm al ras. És un  fugitiu, és simplement un home, a qui una pedra li 
prem el ronyó i el desperta el malestar. Mig adormit encara, agafa un  
raïm de les isolades vinyes de Banyuls. Silenci, records... imatges 
difuses i somnis. 

De bon principi, la lectura d’aquest llibre mostra la 
bena poètica de qui escriu el relat, que es tradueix en 
una acurada adjectivació, subtils comparacions, imat-
ges líriques, estructures sintàctiques pròpies del vers... El 
temps és suau. Ni plou ni fa vent: “El vent, una etèria  
empenta tan temuda com l’abisme, està adormit”. Esce-
nari d’una vida amb la millor paraula possible. Dibuix 
emotiu de la natura. 
A través de la narració de l’últim i curt tram de la vida 
del pensador, va sorgint tota la seva vida i pensament. 
Tota la seva figura. Tot ell. Això és possible mitjançant 
un salt enrere i les continues picades d’ull, exposades 
amb suavitat i de lectura entenedora, allunyada de 
reflexions feixugues. Fa sentir la veu de Benjamin i es 
perceben els seus pensaments. Tot Walter Benjamin. 
El suport lèxic dels termes que componen el text, im-
pregnen el fil de la narració, d’un doble sentit, pel va-
lor connotatiu de la paraula. El conjunt respira simbolis-
me. La ciutat de Marsella era l’epicentre dels fugitius, 
on hi anaven per aconseguir visats i documents amb els 
quals poder viatjar cap als EUA, sobretot, com era fi-
nalment la intenció de Walter Benjamin. Marsella com 
a inici d’un viatge a la salvació o a la mort. Tot un 
camp semàntic es desplega per motllurar aquesta an-
goixa existencial: atzucac, via de sentit únic, nou destí, 
fugida incomprensible, volades de gavines de girs ne-
gres i inassolibles. Destí, direcció única, la màgia de la 
llunyania, l’aura del mar... un rumb erroni, veritable 
laberint... erràtic, incert...  

L’estructura interna i externa està molt ben elaborada. 
Sense afirmar  amb rotunditat que participa de la for-
ma binària, sí que hi trobem com un balanceig present i 
passat. Qualsevol element actual ens retorna al passat. 
La unitat que conforma el relat pròpiament dit conté 
aquest últim passatge de Walter Benjamin: des de la 
sortida a peu de Banyuls de la Marenda amb el grup 
dirigit per  Lisa Fitkko, fins a la seva mort a Portbou, a 
la Fonda Francia. L’altre mòdul seria tota la seva vida 
anterior basada sobretot en els records, reflexions i 
somnis del pensador. No només el flashback ens condu-
eix al salt temporal. Apreciem una concatenació entre 
ambdós temps, una subtil afinitat. Quelcom del present 
suggereix una semblança amb algun fet del passat. 
Aquest dos punts estan units pels records que, per Wal-
ter Benjamin, com els somnis, participen de l’inconscient i 
reapareixen amb metamorfosis sempre noves. Aquest 
caminar penós per la muntanya en silenci propicia i 
desperta la memòria: recorda les marxes a peu d’una 
altra època, com les que feia, p. ex., a Eivissa l’estiu 
del 1932; o quan somiava que passejava amb la Jula. 
O també, en breus moments de repòs, assedegat, amb 
els ulls tancats, en una altra  estada a Eivissa i en mo-
ments de plaer prop d’un pou, on va passar algunes 
hores. La sensació de set connecta ambdós relats. D’al-
tres vegades, algun objecte, p. ex., una fotografia de 
Franco penjada a la paret de les instal·lacions duane-
res de Portbou, el transporta a una vivència, també a 
Eivissa, on va veure el general passar davant d’ell en 

L’ÚLTIM PASSATGE DE  

WALTER BENJAMIN, D’ENRIC UMBERT   Cari Oriol Serres 
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una comitiva militar. El neguit de l’espera en el control 
fronterer li fa aflorar una altra vivència al camp de 
concentració de Clos Saint-Joseph. Quan es conduït a la 
Fonda Francia, se submergeix en records les imatges 
dels quals “li fan més suportable el camí a l’hostal”. 
Aquests dos mons s’uneixen a través d’un vincle: el ca-
minar, el silenci, la set, la por, l’angoixa... Dos relats es 
fonen en un de sol. Molt ben travats. Ordenats com un 
treball de marqueteria, on cada peça constitueix el 
món, el pensament, la vida i la mort de Walter Benja-
min. L’autor diu: “els records són fragments d’un tot que 
és inassolible, com un fantasma que reclama una mira-
da onírica que fa emergir el fet ocult, el vincle que es 
percep en un instant present i passat, tan volàtil com els 
focs d’artifici” (pàg. 122). Aquesta estructura dóna for-
ma material a tota una figura i al seu pensament, mit-
jançant la unió de dos plans en el que el segon creix i 
creix i creix. L’autor del llibre, l’Enric Umbert, gràcies al 
flashback, torna enrere per reproduir-nos la vida i 
pensament de Walter Benjamin a qui fa recordar mo-
ments del passat. Tècnica adequada a la manera del 
pensador la vida del qual era un continu  recordar. 
D’això en deia excavacions: “excavo la terra o la me-
mòria per apropar-me al meu passat” (pàg.36) I en 
aquest imaginari es troba la profunda i essencial filo-

sofia de l’acte de recordar, la memòria, aplicada 
als fets anteriors, somnis i records. No són els aspec-
tes biogràfics el punt final de les seves reflexions, 
sinó que, a partir d’aquests, l’esforç s’encamina a 
excavar tot allò que li ha pogut passar desaperce-
but fins aleshores i així: “el passat i el present 
s’il·luminen mútuament” (pàg. 39) En aquest llibre 
Enric Umbert dóna forma a aquest pensament de 
Walter Benjamin. 
 Aquest últim passatge té un recorregut, un camí 
que es pot dividir en dues parts. La muntanya ja en 
territori espanyol fins a l’arribada a l’estació  i al 
nucli urbà, compresa entre estació, control duaner, 
carrers del poble i Fonda Francia. Les al·lusions i 
referències paisatgístiques són reproduïdes amb 
exactitud i realisme. Sens dubte, l’Enric Umbert ha 
fet aquest recorregut almenys una vegada. Pedres 
grosses, esbarzers i matolls alts propis d’una terra 
ferèstega i inhòspita, abrupta, feixuga... però molt 
en consonància amb l’estat d’angoixa de Walter 
Benjamin, sempre convençut que estava davant d’un 
obstacle infranquejable en aquell possible últim 
laberint. La tramuntana senyoreja amb ràfegues de 
vent frisós. I un mar intens a la llunyania. Aguilots i 
voltors auguren obscurs presagis. 
Descripció precisa i suggestiva alhora, que s’anirà 
intensificant  a l’escenari urbà. La llum del dia es 
convertirà en la negror de l’estació: “sota l’estrident 
coberta”. Foscor, ferro, pudor, llòbrec passadís, 
solitud, silenci... predisposen l’ànim a imaginar que 
“és una frontera molt difícil de creuar” (pàg. 94). 
Desprès de la sentència dels oficials de frontera, 
quan els peus toquen  l’abisme, una breu descripció 
del poble, dels seus carrers, elements constituents 
del viacrucis de Walter Benjamin. Fins i tot la tra-
muntana “enrabiada, sense avís, l’empeny per l’es-

quena com un eriçó punyent” (pàg.111). 
La Fonda Francia, de “façana desgavellada”, és fosca, 
sòrdida i bruta. L’adjectivació sempre negativa es con-
centra en una sinestèsia que acapara quasi tots els sen-
tits, ja que fins i tot la música de la ràdio era “trista i 
monòtona”. 
L’esclat de sensacions i emocions conflueixen en el dra-
màtic final del pensador en dos elements que poden 
compendiar tota la seva erràtica vida i el seu esperit 
pensarós: el xiulet del tren i la finestra de l’habitació 
des d’on mira. La finestra és un element recurrent que 
el situa com a observador de tot allò que està fora 
d’ell, és una porta d’entrada a les seves reflexions. El 
xiulet del tren no és res més que el fracàs del seu destí; 
un tren que entra a l’estació sense saber si arriba o 
se’n va. Per a ell la vida s’acaba sentint “el xiulet intens 
i seguit d’un tren que inicia la marxa, possiblement cap 
al sud”. 
Com a cloenda, Enric Umbert, poeta, en qualitat d’ ho-
menatge a un home víctima del destí, li dedica un poe-
ma del qual n’incloc un fragment: 
“I camines fugint del destí empresonat / fins que, per-
plex, confós, escales avall / fregues l’escuma enganyo-
sa /  d’un mar que gemega  / com una sirena encisado-

ra”.  
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El meu territori natural era el carrer de la muntanya.  
Allà varen transcórrer els primers anys de la meva vi-
da, en aquell indret  costerut  vaig créixer i em vaig fer 
gran fins a superar  les aigües revoltades de l’adoles-
cència. Només quan la joventut ja despuntava i calia 
deixar enrere els records més preciosos i entranyables 
de la meva existència vaig marxar-ne, dolgut encara 
pel regust amarg de les absències.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curiosament, en aquest punt de transició, el carrer per-
dia la seva inclinació i es tornava planer. Només eren 
uns quants metres però en aquell espai es podia jugar 
a pilota sense el risc que baixés carrer avall. Era el lloc 
més freqüentat pels veïns de les darreres cases, les més 
properes al descampat. En aquest lloc podies instal·lar-
hi una tumbona i ajeure’t a  contemplar la rabiosa bla-
vor del cel després de les tramuntanades o ser testimo-
ni de l’entrada de la boira que arribava des del mar i 
s’arrapava als turons que envolten el poble. De tant en 
tant havies de pujar-te a la vorera ja que arribava un 
estrambòtic 600 de color rosa amb un simi de l’espècie 
que usen en els laboratoris per fer investigacions i que, 
frenètic, saltava d’un cantó a l’altre de la baca del 
vehicle, el qual es resguardava de la intempèrie en un 
garatge a l’últim edifici del carrer. Més avall el pla 
inclinat s’imposava i com deia Josep Pla del territori 
català, sempre havies de posar un peu més amunt que 
l’altre. A les tardes d’hivern, quan el sol tenia pressa 
per desaparèixer darrera les muntanyes, les ombres 
s’allargaven i la seva figura grotesca ens acompanya-
va per tot arreu on ens moguéssim. Després de dinar 

podies aprofitar encara la tèbia carícia de l’astre que, 
tot i el fred que feia, t’escalfava i reconfortava. Els 
dies eren llargs, eterns, donava la sensació de que no 
havien d’acabar mai. Teníem pressa per fer-nos grans i 
entrar en el món dels adults que, il·lusos, judicàvem me-
ravellós, sense saber que estàvem vivint els millors anys 
de la nostra vida. Hi havia temps de tot: de jugar, d’a-
nar a l’escola, d’avorrir-nos... No ho sabíem però està-
vem començant a viure, construint  els fonaments de la 
memòria, elaborant la gènesi  de la nostra història per-
sonal i teixint amb finíssims fils de seda la teranyina de 
la nostàlgia.    
Essent Portbou un poble construït sobre plans inclinats 
els vilatans estàvem acostumats a pujar i baixar escales 
i carrers per arribar a qualsevol lloc. Aquesta estructu-
ra urbana era aprofitada al màxim per als nostres jocs 
infantils. No calia massa imaginació per pensar que un 
bon descens a tota velocitat per qualsevol de les mol-
tes baixades del poble era el millor divertiment possi-
ble.  Per convertir-ho en realitat només calien unes ro-
des, com per exemple les d’uns patins. Amb un de sol 
no era factible perquè havies d’asseure’t  en la seva 
minúscula superfície i l’equilibri era molt difícil de man-
tenir. Tot i que alguna vegada ho havíem intentat, els 
resultats catastròfics en forma de trompada contra la 
vorera ens havien desaconsellat amb contundència 
aquesta pràctica. Una mica més elaborat i d’una certa 
dificultat en la seva enginyeria era formar un projecte 
de vehicle amb els dos patins, un al davant i l’altre al 
darrere.  Amb un tauló al mig que es recolzés sobre les 
superfícies i unes subjeccions que lliguessin els elements,  
semblava  que n’hi hauria d’haver prou per mantenir un 
descens progressivament accelerat fins al final de la 
baixada. Tot i les dificultats per trobar un tauló de 
l’amplada adequada semblava en principi que no hi 
hauria d’haver cap obstacle pels intrèpids aspirants a 
passar per la consulta del Dr. Gorgot amb algun bony 
al cap o rascades i contusions vàries. Les subjeccions 
s’havien de fer necessàriament amb algun cordill, que 
no sé per que, en aquella època eren bastant fàcils de 
trobar. Quan després d’esforços titànics, primer per 
trobar els elements i després per muntar el vehicle ens 
disposàvem a provar-lo l’esdeveniment aixecava la 
màxima expectació. Asseguts sobre el tauló i amb les 
cames preparades per orientar el vehicle i a més a més 
servir de fre, els arriscats èmuls de Fangio iniciàvem el 
viatge cap a la glòria. Els intents acabaven invariable-
ment en topada contra la vorera, cosa que no ens feia 
desistir, sabedors de que la propera vegada seria la 
definitiva.  D’aquesta manera el cap barrinava, apre-
níem dels errors i buscàvem la manera, moltes vegades, 
infructuosa d’estabilitzar l’aparell. Algunes vegades, 
aquests ginys acabaven per ser d’una sofisticació sor-

El carrer acabava literalment a la 
muntanya:  d’aquí el seu nom. De 
l’asfalt es passava a la terra, al ca-
mí que començava en aquell punt i 

que potser no portava enlloc. A 
pocs metres la drecera girava a 
l’esquerra i passava per sota d’una 
mena d’arcada de la qual només 
en quedaven tres obertures.  Eren 

les restes d’una antiga construcció 
feta amb pedra tosca, rematada 
per  tres arcs rectangulars, una ruï-
na d’algun edifici del qual n’ignoro 
l’origen. Després el camí es torna-

va costerut, serpentejava i es per-
dia muntanya amunt. 

EL CARRER DE LA MUNTANYA 

Enric Roca Perich 
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prenent com ara projectes de carretó fets amb caixes 
de fusta per acomodar-nos-hi a dins.  En el carrer de la 
muntanya no vaig veure cap d’aquests prototips però sí  
en altres llocs del poble, i només li faltava a l’autor 
d’aquell artefacte posar-se un casc i abandonar-se al 
pendent, camí de la glòria o de la patacada final.   
Les hores passaven l’una darrere de l’altre sense que 

ens n’adonéssim. Espremíem de la vida tot el seu suc, 
tota la seva polpa. En aquells anys llunyans la màgia i 
la imaginació ho impregnaven tot. L’encanteri només es 
trencava pel crit d’algun adult recordant-nos que ja 
era hora de plegar. Llavors la bombolla es trencava i 

tornàvem sobtadament a la realitat.                            
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POESIA 

A primers de novembre, el teu foc ja el pots encendre. 
Ambicionant bens i aguantant mals, passen la vida els mortals. 
Casa d'altri sol criticar qui la seva no sap arreglar. 
Amb diners, encara que ximplet, que bona persona el noiet! 

REFRANYS 

L’INFANT 

Simó Granollers 

Com l’ocellet en el niu 

esperant-ne la menjada, 

l’espera té destinada 

a créixer i a fer-se gran; 

als pares deu el calor, 

la pitança i quan escau 

concedir-li el vistiplau 

per començar la volada; 

mentrestant és odiosa 

l’exhaustiva realitat 

per bé de tenir aprovat 

estudis o aprenentatge; 

que monòton i feixuc 

tots els dies cap a escola 

aprenent la becerola 

fins l’hora de fer el soldat; 

els jocs innocents i fàcils, 

la pilota i natació 

pots considerar de debò 

que jugant el temps es passa. 

Ja vindrà pel propi peu 

quan arribis als vint anys 

i en vegis els desenganys, 

et diràs ja s’ha acabat; 

la infància també té límits 

en aquest món tot s’acaba 

el que ahir es començava 

avui ja ho trobem passat; 

aprofitar-ne és de llei; 

gaudir-ne és obligatori 

disposant d’un repertori 

d’espargiments al detall. 

Ai quina pena tan gran, 

si la infància fóra eterna 

tindríem l’ocasió ferma 

de viure en l’edèn. 

Publicat amb permís de la família, 

amb motiu del 8è aniversari de la 

seva mort. 

B  ESPERANT LA TARDOR 

Agustí Calvo 
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CALAIX 
DE SASTRE 

Del 21 al 24 de setembre de 2017 va tenir lloc la se-
gona edició de l'Escola d'Estiu Walter Benjamin en el 
marc del 125è aniversari del naixement del filòsof ale-
many organitzada per l’Associació Passatges de Cultu-
ra Contemporània.   
Enguany es van treballar els conceptes de memòria, 
infància i exili a partir del text Infància a Berlin cap a 
1900 de Walter Benjamin.  
Els records de la infantesa ens confronten amb una for-
ma de viure i veure el passat en clau de somni. Són 
fragments impregnats de vida que ens arriben com la 
reminiscència d’un somni, en despertar. La infantesa 
que vagament recordem ha passat a formar part del 
nostre jo actual, ens retorna emocions i sensacions de 
temps passats. Sovint és en la materialitat d’un objecte, 
un so, un gest o una aroma que redescobrim un petit 
univers que havíem perdut i que recuperem per uns 
moments de present punyent, 
abans de retornar cap al regne 
de la memòria i del passat mig 
oblidat. 
En la seva obra Infància a Berlin 
cap a 1900 Walter Benjamin 
ens deixa participar d’aquests 
moments màgics i nostàlgics en 
primera persona i ens mostra el 
poder, la força i la tragèdia 
que s’amaguen darrere les es-
cenes del passat que vèiem 
amb innocència i que guanyen 
un nou sentit amb el temps i la 
distància que la vida individual 
i col·lectiva generen entre nos-
altres quan aquests moments 
són extrets del seu context i es 
reordenen de nou. 
Enguany, l’Escola d’estiu Walter 
Benjamin de Portbou va treba-
llar els conceptes d’infantesa, 
memòria, nostàlgia, desplaça-

ment i recontextualització a partir d’aquests breus tex-
tos de Benjamin dedicats a la infància aspirant a tocar 
el passat a través de la lectura, la reflexió teòrica, les 
pràctiques artístiques i la màgia de la joguina que pot 
invocar la pròpia infantesa. Com diu Benjamin, “Les 
troballes són per als infants el que les victòries per als 
adults”. Benjamin va escriure aquest text el 1932 quan 
es va veure forçat a deixar Berlin per l’ascens dels na-
zis al poder. Aquest bagul de records va ser la seva 
primera maleta d’exili. 
El seminari va estar dirigit per Sigrid Weigel (Zentrum 
für Literatur und Kulturforschung, Berlín), amb la 
col·laboració de Chantal Benjamin, néta del filòsof, 
treballadora social i formació en drets humans (Alice 
Salomon Hochschule Berlin), Natàlia Cantó (UOC) i Pilar 
Parcerisas (Assoc. Passatges).   
Comptàrem amb la participació de Miguel Ángel Her-

2º EDICIÓ ESCOLA D’ESTIU WALTER BENJAMIN 
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NOU ATAC CONTRA EL CATALÀ 

Dues dones van acabar expulsades d’un vol de Vueling 
entre Barcelona i Menorca el passat 11 de novembre a 
la tarda després d’haver-se adreçat en català a la 
tripulació.  
Margarita Camps Coll, de 72 anys, resident a Menor-
ca, es disposava a tornar a casa des de Barcelona 
amb el vol de Vueling VY3716 el dissabte 11 de no-
vembre. El vol havia de sortir a les cinc i deu minuts del 
Prat. Ella ja era dins de l’avió asseguda en un dels se-
ients de la filera pròxima a la sortida d’emergència, 
quan una de les hostesses d’aquell vol li va dema-
nar que desés al compartiment superior una làmina de 
pintura que duia. “Sí, no es preocupi. No vull que me 
l’arruguin, després la posaré a dalt”, va respondre-li, 
que no volia que altres passatgers hi posessin maletes 
a sobre. “Usted debe contestar-me en castellano, ¿o es 
que no lo habla?”, va etzibar-li l’hostessa. 
Una de les noies que passaven pel passadís de l’avió 
va sortir en defensa de la Margarita: “Vostè li ha per-
dut el respecte a aquesta clienta. Ha d’entendre el ca-
talà, fem un vol de Barcelona a Menorca!”. Després 
d’aquest intercanvi de frases, la noia va marxar al seu 
lloc i la Margarita va quedar-se al seu seient fins que 
una altra hostessa els va dir que el capità volia parlar 
amb elles. 
Totes dues van sortir a la plataforma d’accés de l’avió i 

el capità, acompanyat per una parella de la guàrdia 
civil, els va dir que havien faltat el respecte a l’hostessa 
i que no volarien. “Perdoni? Jo només he parlat en la 
meva llengua, no he faltat al respecte”, els va dir la 
Margarita. Així i tot explica que el capità els va dir 
que no tenien res a dir i que la decisió era ferma. 
“El tracte del capità va ser autoritari, ens va dir que no 
teníem res a dir perquè havíem faltat el respecte a 
l’hostessa i se n’havia anat plorant”, explica. Després 
d’això els agents els van demanar els carnets d’identi-
tat. “Em volien fer-me sentir culpable per haver parlat 
català”, es queixa. 
Un cop expulsades, les dues van anar a les taquilles de 
Vueling a fer una reclamació i a comprar bitllets pel 
vol de l’endemà, però tampoc no van poder: “La noia 
ens va dir que Vueling havia prohibit que a nosaltres 
ens venguessin un bitllet.” Per salvar aquest escull van 
comprar els bitllets des del telèfon mòbil, però sense 
cap seguretat que l’endemà poguessin agafar l’avió. 
“No vaig poder dormir, la meva angoixa era si l’ende-
mà em deixarien volar”, diu la Margarita. 
Finalment va poder pujar a l’avió i arribar a Menorca, 
però ara pateix per si Vueling la veta de manera defi-
nitiva: “Si em prohibeixen volar jo no podré sortir de 

Menorca, són els únics que volen durant l’hivern.”  

nández Navarro (Universidad de Murcia), Carlos 
Wiggen, filòsof; Carme Alda Elorza, psicoanalista; Da-
vid Ymbernon, artista visual; Swen Seebach (UAB) i 
Amalia Rodríguez Monroy, escriptora.  
Estudiants i professors del Oberstufen Kolleg an der 
Universität Bielefeld (Alemanya) i l'Escola ESDAP de Vic 
van presentar els seus treballs entorn aquesta obra en 
una exposició a la Sala de Duanes de l'Estació Interna-
cional de Portbou que es va inaugurar el dissabte 23 
de setembre a les set de la tarda. 
Finalitzades les jornades docents a Ca l’Herrero, el diu-
menge 24 es dedicà a actes commemoratius. En primer 
lloc, una ofrena floral al cementiri presidida per autori-
tats de l’Ajuntament i un parlament del poeta Carles 
Duarte. El també poeta Enric Umbert llegí un poema 
dedicat a Walter Benjamin del seu llibre Boscos titulat 
Portbou, el començament del qual es un vers que diu: 
“A l’estació de Portbou no s’hi arriba per mar.” La rap-
soda Cari Oriol Serres llegí un fragment del llibre de 
Benjamin Infància a Berlin cap a 1900 i just el tema d’a-
questes activitats: “Memòria, infància i exili en Walter 
Benjamin”. 
A continuació a l’escenari de la Sala de Duanes de l’Es-
tació Internacional de Portbou es presentà el llibre L’es-
tació de Portbou, obra del poeta Jordi Carrió, que hi 
era present, amb fotografies de Manel Esclusa. Una 
lectura  de poemes a càrrec de Jordi Carulla-Ruiz i una 

emotiva cloenda de Carles Duarte.   
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Molts trens nocturns van ser desmantellats el 2016-
2017. Un altre tren, el París-Niça està amenaçat. L'ac-
tivitat social requeriria, per contra, de rellançar nous 
trens. El tren nocturn és un servei eficient i rellevant per 
al futur: 
- Permet connectar els territoris perifèrics i les regions 
distants entre si. 
- Viatjant durant el nostre somni, permet arribar d'hora 
al matí, sense perdre mig dia en el transport. 
- El tren nocturn és l’alternativa més eficient energètica-
ment al transport aeri i per carretera. És compatible 
amb la transició ecològica. 
- Els trens nocturns tenen una alta capacitat (fins a 800 
places) i encara admeten una bona càrrega. La 
"caiguda de l'assistència" que serveix de pretext per al 
desmantellament prové, en primer lloc, d'una disminució 
del nombre de trens. 
- Àustria està revivint els trens nocturns a Europa Cen-
tral i ha demostrat que es poden autofinançar. El 
"suposat dèficit" dels trens nocturns a França i a Cata-
lunya i la resta de l’Estat espanyol també es deuen a  
nombroses disfuncions com ara la manca de promoció 
comercial. 
Per aquestes raons l'associació de Usagers du Train 

Perpignan-Portbou, ha fet aquest passat mes de no-
vembre diverses accions per defensar els trens nocturns.  
Entre altres preveu enviar correus electrònics al ministre 
francès per salvar el París-Niça, i altres accions a la 
capital francesa. Segons diuen “no ens deixem anar, 
demostrem que els usuaris volem trens nocturns!” 
Demanen ajuda per a sensibilitzar els representants 
polítics escollits per defensar plegats tots els trens noc-
turns: veiem avui que el Paris-Briançon es veu afeblit 
per l'eliminació del París-Niça. Intercités de nit són ne-
cessàries per vincular la meitat meridional de l'Hexà-
gon a l'est, a l'oest i al nord. No hi ha enllaços trans-
fronterers i internacionals. 
Tots ens preocupem pel clima: necessitem models de 
transport amb baix contingut de carboni per als nostres 
viatges de llarga distància. El govern està pensant en 
la mobilitat durant les darreres dècades: el moment és 
clau. Actuem junts! Estem buscant voluntaris per, entre 
altres coses, augmentar la consciència dels càrrecs elec-
tes sobre la rellevància dels trens nocturns per a la 
transició ecològica en el transport. Envieu-nos un correu 
electrònic a l'adreça ouiautraindenuit@ntymail.com si 

esteu disposats a ajudar i a participar.  

EL TRENS NOCTURNS EN PERILL: 

ÉS URGENT ACTUAR 
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COL·LOQUI INTERNACIONAL WALTRER BENJAMIN 

Del 20 de setembre a l’1 d’octubre d’enguany va tenir 
lloc a Portbou i Cervera, el Festival de Fotografia i Arts 
Visuals, Fotolimo. 
Aquest és un festival pluridisciplinari dedicat a les arts 
visuals (fotografia, cinema i multimèdia) en 
col·laboració amb la recerca universitària. Té com a 
objecte d’estudi la frontera en el sentit més ampli del 
mot. 
La seva primera edició va tenir lloc a la frontera fran-
coespanyola, a Cervera i a Portbou entre el setembre i 
l’octubre del 2016. Cervera i Portbou són un lloc de 
pas marcat per la història: el memorial de Dani Kara-
van en memòria de Walter Benjamin n’és un exemple. 
La frontera és a la vegada aquesta necessitat que ens 
fa ser, que ens determina, com també aquest límit que 
ens separa de l’exterior. No podem ser únicament 
a l’interior d’un espai; Aristòtil ja ho sabia. Frontera 
entre els Estats, frontera entre la vida i la mort, és 
el límit de les coses, el no man’s land, aquest espai 
de perdició, aquest interval borrós en què res ja no 
és igual ni tampoc altra cosa. És l’espessor del can-
vi, a la vegada identitat i diferència. La frontera té 
conseqüències humanes, en el paisatge, l’economia, 
la psique i aquest destí geogràfic i metafísic és el 
marc, bastant vast, proposat pel festival FotoLimo. 
Aquest festival, pretén inscriure’s de forma perenne 
en el territori en desenvolupar un lligam entre 
aquestes dues regions frontereres, per tal de valo-
rar el patrimoni humà, històric i econòmic de Cerve-
ra i Portbou i més enllà, del país, Pirineus-
Mediterrània, Catalunya... 
Cervera i Portbou, rics d’un patrimoni cultural ex-

cepcional, van tenir històricament papers ben precisos, 
font de riquesa econòmica o de pèrdua d’activitat. Vo-
lem fomentar un intercanvi per abordar problemàti-
ques d’actualitat entorn de la frontera, de la migració, 
dels gèneres, de les fractures socials, del paisatge… 
Avui en dia les fronteres poden ser imperceptibles o 
ineludibles. 
Amb el festival (exposicions fotogràfiques, projeccions, 
conferències i taules rodones, tallers i residències d’ar-
tistes, lectures de carpeta, accions de mediació amb els 
públics locals, escolars o estudiants) volem crear una 
col·laboració cultural entre les dues regions frontereres 
i situar la frontera com una interfície que ens vincula i 

no que ens separa.  

FOTOLIMO 

Del 28 al 30 de setembre i 8 d’octubre de 2017, va 
tenir lloc el “Col·loqui Internacional Walter Benjamin”. 
A partir del pretext que aquest any 2017 es compleix 
el centenari de l’anomenada Revolució d’Octubre, la 
Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona i 
el Museu Memorial de l’Exili van proposar un col·loqui 
que va tenir per objectiu d’anàlisi i discussió els 
“Intel·lectuals i els compromisos en l’època contemporà-
nia”.  
Efectivament, la revolució soviètica  i, sobretot, el posi-
cionament a favor o en contra del nou sistema polític 
que es va imposar a l’antiga Rússia Tsarista van ocu-
par, en els anys vint i trenta de la centúria passada,  la 
centralitat en el debat de les idees i el compromís polí-
tic. Amb un esdeveniment de tal transcendència, en 
aquelles dècades es reforçava la rellevància del que 
significava comprometre’s o prendre partit pública-
ment. El mateix Walter Benjamin, com molts altres ho-
mes i dones de la seva generació,  va quedar enlluer-

nat per l’amplitud de les seqüeles dels successos de 
l’Octubre de 1917. Elogis, crítiques i reaccions a aque-
lla  revolució i a les seves conseqüències/influències van 
configurar un autèntic camp de batalla de les idees. 
Aquest escenari va contribuir a realçar el paper públic 
d’una intel·lectualitat sacsejada per un món en convulsió 
des de l’esclat de la Gran Guerra, el 1914. El filòsof, 
l’artista, l’escriptor, el científic eren escoltats o rebutjats 
en relació a la seva actitud política o ètica en unes so-
cietats modernes que es caracteritzaven pel gran 
desenvolupament dels mitjans de comunicació.  
En aquest sentit no foren pocs els homes –i també les 
dones- que es van posicionar d’una manera explícita en 
l’arena pública. La transcendència d’aquests compromi-
sos no restava en l’esfera reclosa de l’acadèmia, sinó 
que tenia un autèntic pes social o fins i tot podia influir 
directament en l’agenda política. Comunisme, nazisme, 
feixisme, antifeixisme, anticolonialisme, lluites per la 
democràcia i la llibertat, pacifisme... van esdevenir al-
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menys fins als anys 60 del segle XX l’eix de grans pug-
nes, tant situades en el terreny bèl·lic com en l’àmbit 
intel·lectual. Es podria dir que es va tractar de l’època 
daurada de la figura arquetípica de “l’intel·lectual 
compromès”. 
L’obertura i la irrupció de nous discursos intel·lectuals i 
polítics a la fi dels anys seixanta del segle XX, el des-
crèdit del socialisme real que es va acabar de confir-
mar a partir de 1989 i el triomf d’un liberalisme que 
encarnava la suposada fi de la història arraconava el 
paper de l’intel·lectual “engagé” clàssic. No obstant 
això, els desequilibris latents o evidents produïts arreu 
per l’expansió del model neoliberal van obrir noves 
perspectives de pensament i d’acció política que van 
quallar un punt de no retorn com per exemple la irrup-
ció dels feminisme(s) i les diverses perspectives de gè-
nere, les mirades postcolonials, el compromís en la reso-
lució de conflictes i les lluites 
en favor de la restitució de la 
pau, la memòria democràtica  
i la defensa i el respecte dels 
drets humans. 
En aquesta edició del 
Col·loqui Internacional Walter 
Benjamin, davant de la mag-
nitud de la temàtica proposa-
da, es van atendre de mane-
ra limitada algunes d’aques-
tes qüestions amb la voluntat 
de donar a conèixer les trans-
formacions de la figura de 
l’intel·lectual a la llum, primer, 
de l’impacte de les grans con-
vulsions de tota índole 
(revolució soviètica, totalitaris-
mes, guerres mundials, genoci-
dis, descolonització...) que 
afectaren bona part del segle 
XX per arribar, segonament,  
a la complexitat inherent d’un món globalitzat que os-
cil·la entre el caos econòmic i ecològic i els intents per 
construir nous escenaris a partir de l’aprofundiment de 
la qualitat democràtica i el reconeixement de les lliber-
tats individuals i col·lectives.    
Com en les anteriors edicions, seguint l’estela de l’obra 
de Walter Benjamin, el col·loqui va tenir un manifest 
esperit interdisciplinari que comportà que la relació 
entre els intel·lectuals i els seus compromisos fossin trac-
tats conseqüentment des d’una perspectiva àmplia en 
què hi van participar filòsofs, historiadors, politòlegs i 
crítics culturals. 
En el col·loqui hi van participat els ponents següents: 
La filòsofa Amelia Valcárcel (catedràtica de Filosofia 
Moral i Política a la Universidad de Oviedo), havia 
d’obrir el col·loqui amb una conferència inaugural el 28 
de setembre, a la Sala de Graus de la Facultat de Lle-
tres de la Universitat de Girona  centrada en una refle-
xió sobre el sentit històric i la seva pertinença per en-
tendre el present, però no va poder venir per malaltia 
i es va avançar la intervenció, prevista per l’endemà, 
d’Enzo Traverso (catedràtic d’Història Contemporània a 

la Cornell University, Nova York) que va oferir una 
perspectiva crítica de la relació entre intel·lectuals i 
revolució. Agustí Izquierdo va fer una crònica de la 
intervenció del professor Traverso al diari digital cultu-
ral “El núvol” 
El divendres, 29 de setembre, va continuar el col·loqui 
amb dues sessions, una al matí i una a la tarda, a la 
Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universi-
tat de Girona. A la sessió del matí, centrada en l’àmbit 
històric internacional,  hi van participar l’historiador 
Enzo Traverso i el filòsof Emmanuel Faye (catedràtic de 
Filosofia Moderna i Contemporània a la Université de 
Rouen) que va parlar sobre Heiddeger i Arendt, revo-
lució conservadora i postmodernitat, i el catedràtic 
d’Estudis Americans, François Cusset (Université de Paris 
Ouest-Nanterre) que havia de parlar sobre la transfor-
mació de la figura de l’intel·lectual “engagé” des de la 

fi de la Segona Guerra Mundial fins a l’actualitat, però 
que finalment no va poder assistir per un accident al 
turmell que li va impedir venir a Girona. Després d’un 
debat improvisat, per suplir l’absència del professor 
Cusset, entre els professors Traverso, Faye i Gallego, 
(que també va intervenir a la tarda), Mari Paz Bali-
brea (professora de Literatura Espanyola i Estudis Cul-
turals al Birkbeck College, Londres) va presentar el 
llibre Líneas de fuga. Hacia otra historiografia cultural 
del exilio republicano español (Ed. Siglo XXI, 2017), una 
proposta pluridisciplinar que avança en la investigació 
de diversos aspectes socials i culturals de l’exili republi-
cà, un llibre que està a punt de publicar-se i suposa 
una nova aproximació i recuperació de la cultura de 
l’exili republicà, editat per Mari Paz Balibrea.  
A la sessió de la tarda, centrada en l’escena històrica 
catalana i espanyola, l’historiador Ferran Gallego 
(professor d’Història contemporània a la Universitat 
Autònoma de Barcelona) va tractar la qüestió dels in-
tel·lectuals espanyols i la seva relació amb el feixisme. 
Olga Glondys (investigadora postdoctoral al Departa-
ment de Filologia Espanyola de la Universitat Autòno-
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ma de Barcelona) va abordar les connexions entre la 
Guerra Freda i la intel·lectualitat, posant especial èm-
fasi en l’exili republicà. La darrera conferència de la 
sessió de la tarda, impartida per Mari Paz Balibrea 
(professora de Literatura Espanyola i Estudis Culturals 
al Birkbeck College, Londres), va tenir com a protago-
nista el pensament polític de Manuel Vázquez Montal-
bán com a exemple d’intel·lectualitat compromesa.  
El dissabte, 30 de setembre, les conferències van tenir 
lloc a Portbou i es van centrar en l’escena més contem-
porània. Elena Hernández Sandoica (càtedràtica d’His-
tòria contemporània, de la Universitat Complutense de 
Madrid) va parlar sobre les dones i la seva irrupció a 
l’espai públic en el marc de l’inici del segle XX, en rela-
ció als moviments i lluites feministes vinculats a la revo-
lució russa. Rafael Grasa (professor de Relacions Inter-
nacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona) va 

tractar el tema dels moviments contra la guerra i a fa-
vor de la pau. Com a conferència de cloenda del 
Col·loqui es va comptar amb el jove filòsof César Ren-
dueles (professor del Departament de Teoria Sociològi-
ca de la Universidad Complutense de Madrid) que tan-
cà amb una ponència sobre el compromís intel·lectual 
en vinculació amb el present i l’actualitat, centrat en el 
cas de l’Estat Espanyol, les funcions actuals dels in-
tel·lectuals amb els canvis en les noves tecnologies i els 
mitjans de comunicació.  
A la tarda del  mateix  30 de  setembre,  també a    
Portbou, va tenir lloc una sessió que va tenir com a pro-
tagonista el cinema, la memòria i el compromís. 
Prèviament, a les 17h, es va oferir als participants del 
col·loqui una visita al Memorial Passatges i al cementiri 
de  Portbou  amb  el  guiatge  de  Pilar  Parcerisas 
(Associació Passatges de Cultura Contemporània). 
Posteriorment, a les 18h, al Centre Cívic Ca l’Herrero 
es va realitzar en directe i obert al públic el programa 
radiofònic sobre cinema i cultura “El séptimo vicio” de 
Radio 3, conduït pel reconegut crític de cinema Javier 
Tolentino i comptà, entre altres,  amb la presència i 

participació del cineasta asturià Ramón Lluís Bande.  
Després de la realització del programa, es projectà la 
pel·lícula "Equí y n'otru tiempu" (2014), del cineasta 
Ramón Lluís Bande. Aquesta pel·lícula tracta un tema 
cabdal de la memòria recent a l’Estat espanyol. Entre 
els mesos d’octubre de 1937 i novembre de 1952 cen-
tenars de militants republicans es van amagar a les 
muntanyes asturianes per salvar la vida i resistir contra 
el franquisme. La pel·lícula proposa un recorregut per 
aquells paratges i esdevé un monument cinematogràfic 
en record d’aquells resistents.  
Ramon Lluis Bande és un director de cinema amb una 
llarga filmografia de no ficció molt centrada en temàti-
ques relacionades en la recuperació de la memòria 
democràtica. És també músic i escriptor, i ha escrit di-
versos llibres en llengua asturiana.  
El 29 de setembre, a les 19:30h, a la mateixa Sala de 

Graus de la Facultat de Lle-
tres, es va fer l’acte de lliura-
ment de la III Edició del Premi 
Internacional Walter Benja-
min (“Reconeixement a un tre-
ball assagístic inèdit”). 
L’any  2011  el  Consorci  del 
Museu  Memorial  de  l’Exili 
(MUME) va convocar per pri-
mera vegada el Premi Interna-
cional Memorial Walter Benja-
min. Enguany se celebrà la III 
Edició  d’aquest  premi  i  que 
comptava amb el patrocini de 
la Diputació  de  Girona i  la 
col·laboració  de  la  Càtedra 
Walter  Benjamin,  Memòria  i 
Exili de la Universitat de Giro-
na. 
El premi parteix del caràcter 
transversal de l’obra de l’autor 
judeoalemany.  En  concret,  la 

convocatòria té, fonamentalment, el propòsit de donar 
suport a la tasca teòrica que desenvolupen professio-
nals vinculats amb els estudis sobre art, fotografia, ar-
quitectura, urbanisme, cinema, filosofia, història, litera-
tura, sociologia... En tots els casos, es consideren priori-
taris els projectes que tenen presents qüestions relacio-
nades amb la història i la memòria del segle XX.  
Els membres del jurat eren Francesc Abad (artista visu-
al), Xavier Antich (Universitat de Girona), Jordi Llovet 
(Universitat de Barcelona), Pilar Parcerisas (comissària 
d’exposicions, crítica d’art i membre del CONCA), Àn-
gel Quintana (Universitat de Girona), Erdmut Wizisla 
(Arxiu  Walter  Benjamin,  Berlin),  Jörg  Zimmer 
(Universitat de Girona) 
Ana Lanfranconi (Mar del Plata, Argentina, 1984) va 
ser la guanyadora del III Premi Benjamin d’assaig 
per Kinder für die Aufklärung. Infancias e interrupciones 
en las emisiones radifónicas de Walter Benjamin, un tre-
ball que aprofundeix en una vessant poc estudiada del 
pensador alemany en el nostre àmbit cultural i a través 
de la qual es prefigura la il·luminadora mirada vers el 
passat que conduiria cap a un dels seus llibres més per-
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sonals, Infància a Berlín cap a 1900. El jurat del premi, 
convocat per la Càtedra Benjamin de la Universitat de 
Girona i el Museu de l’Exili de la Jonquera, va desta-
car en la seva valoració que “l’aportació de l’autora se 
centra fonamentalment a remarcar el potencial subver-
siu d’una obra pensada per a un públic divers en una 
Alemanya que estava en vies d’entrar en una regressió 
democràtica sense retorn”. Lanfranconi, doctora en filo-
sofia contemporània i estudis clàssics per la Universitat 

de Barcelona, va agrair que el jurat hagués pres en 
consideració “un treball tan fràgil i temptatiu” que es 
concentra en els escrits que el pensador va difondre a 
través de la ràdio berlinesa entre 1927 i 1933.  
L’assaig premiat posa èmfasi, així mateix, en “la relle-
vància dels mitjans de comunicació de masses en una 
societat moderna i complexa com la República de Wei-
mar, just abans del triomf del nazisme”, i en el fet que 
podien irrompre en la vida quotidiana “tant per fomen-
tar l’esperit crític en la percepció del passat o per actu-
ar políticament en el present, com per esdevenir instru-
ments de propaganda del totalitarisme”. 
Molts d’aquests textos radiofònics, alguns en format de 
conte o diàlegs teatrals, estaven adreçats a infants i 
joves, de manera que “les possibilitats crítiques que 
planteja Benjamin en les seves locucions, en encreuar-se 
amb la matriu de la infància, produeixen resultats im-
previsibles”, va dir l’autora. En la majoria d’aquests 
textos, que radiava el mateix Benjamin, s’abordaven 
moments crucials del segle XVIII i del XIX, “moments en 
què la catàstrofe intervenia d’una manera o altra”, 
apunta Lanfranconi, i imatges sobre Berlín, la seva ciu-
tat. No és estrany que en les últimes emissions divulgués 
els primers textos que formarien part del lli-
bre Infància a Berlín cap a 1900, datat de 1933. 
Entre les setze obres que s’havien presentat al premi, 

de caràcter bianual i dotat amb 4.500 euros, el jurat 
va voler distingir amb una menció especial i la recoma-
nació que també sigui publicat, per la seva “gran altu-
ra intel·lectual”, l’assaig La autoridad y sus desconten-
tos: una lectura des de Arendt, presentat per Edgar 
Straehle Porras (Barcelona, 1982). En la seva indaga-
ció, desglossada de la seva tesi doctoral, l’autor pro-
posa repensar el concepte d’autoritat, seguint la línia 
de pensament que la filòsofa –i gran amiga de Benja-

min– Hannah 
Arendt va ex-
posar a Sobre 
la revolu-
ció o Què és 
l’autoritat, per 
tal de “desfer 
prejudicis com 
ara la falsa 
identificació 
amb l’autorita-
risme”. Al con-
trari, la seva 
anàlisi s’allunya 
de visions sim-
plistes, que vin-
culen l’autoritat 
amb el poder, i 
la posa en rela-
ció amb 
“qüestions com 
ara la legitimi-
tat, el consens, 
la concessió o el 
reconeixement 
dels altres”. 

El dia 8 d’octubre, a partir de les 8h, es feu la ja tradi-
cional ruta a peu de Banyuls a   Portbou en homenatge 
a les persones que fugien del nazisme durant la Sego-
na Guerra Mundial. En aquesta activitat es compta 
amb la col·laboració del  Centre de Creació Contem-
porània Nau Côclea. 
El col·lectiu Nicomedes Mendes, que portà a terme la 
intervenció artística “Emboscada” fou el convidat pel 
Centre de Creació Contemporània Nau Côclea a la 
Ruta Walter Benjamin dins els actes del Col·loqui Inter-
nacional Walter Benjamin 2017 que organitzen el Mu-
seu Memorial de l’Exili de la Jonquera i la Càtedra 
Walter Benjamin de la UdG. 
Des de fa set anys, la Nau Côclea inclou la Ruta Benja-
min en la seva proposta El Viatge de les Arts, un pro-
grama singular de recorreguts amb l’acompanyament 
de creadors i artistes que aporten una nova mirada al 
patrimoni natural cultural i artístic del territori. 
El recorregut va ser guiat per Clara Garí que ha tre-
ballat amb l’artista com a responsable curatorial del 
programa El Viatge de les Arts i del projecte d’en-
guany. El camí que proposà posà l’accent sobre els 
terribles fets d’aquells darrers dies del setembre de 
1940, però també anà més enllà dels esdeveniments 
històrics i donà a conèixer el pensador, el creador, l’es-

criptor i el gran intuïtiu que va ser Walter Benjamin.   

F
o
to

g
ra

fí
a
 M

iq
ue

l 
S
e
rr

a
n
o
 



29 

 

(*) Passatemps extret i publicat amb permís de la revista 
“l’Oci – la diversitat en passatemps –” 

Podeu fer la subscripció trucant al tel. 609 63 51 90 o per carta a  
ASSOCIACIÓ CATALANA DE PASSATEMPS (A.CA.P.,S.C.) 

Ctra. de Corts, 12 – 17834 Porqueres 

Solució:  Adversitat 

PASSATEMPS 

Adversitat 
Aflicció 
Calamitat 
Contratemps 
Desgràcia 
Desventura              

Fatalitat 
Infelicitat 
Infortuni 
Llatzeries 
Malaurança 
Malguany 

Una vegada hàgiu  
remarcat totes les  
paraules a l’encasellat, 
amb les restants,  
llegides correlativament, 
obtindreu la definició 
d’una d’elles. 

SOPA CATALANA (*) 
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Fotografia dels anys 70, on podem veure l’abocador municipal al cim de les Tres Crestes. Cal assenyalar que totes 
les escombraries del poble es llançaven en aquest indret que, posteriorment, als cap del temps anaven a parar en 
gran part al mar. Finalment clausurat, avui dia l’espai és un mirador també clausurat i tancat al públic.  

RECORDS 
DEL PASSAT 



32 

 

NINOTALLA Joan Martin Rubio 


