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EDITORIAL 

UNA SENTÈNCIA CRIMINAL i INFAME 

M 
algrat que l'actual president del Consell 

del Poder Judicial de l'Estat espanyol, Car-

los Lesmes, digui, difamatòriament, que, 

des de Catalunya critiquem sense llegir les 

sentències, menteix i ell sap que menteix; tot i que sigui 

infame, me l'he llegida de cap a peus, sovint rellegida, 

tot i que fa mal a l'estomac i el primer que he de dir és 

que és una solemne deposició amb tuf franquista. En 
aquest totxo, Marchena fa servir moltes pàgines a l'ini-

ci, d'aquesta sentència, per justificar la idoneïtat, la 

imparcialitat i absoluta objectivitat d'aquest tribunal 

Suprem, pugna constantment per posar-se mèrits i re-

marcar la seua imparcialitat, en molts casos de manera 

del tot innecessària i gratuïta, com adverteix la frase 

llatina d'"Excusatio non petita acusatio manifesta". D'un 

detallisme minuciós i d’una casuística legitimadora, 

d'excuses i autoelogis de mal jutjador, però quan no li 

interessa esmentar l'exigència de l’ONU de llibertat 

immediata o d'Amnistia Internacional o associacions 

prodrets humans, passa de llarg sense dir ni piu.   

Per no fer-ho massa llarg assenyalaré només algunes 

perles cridaneres que haurien d'anular-la immediata-

ment, sense esperar als anys de retard que triga el pas 

pel TC, maliciosament i reiterada anticatalanista, per 

tal d'arribar al Tribunal Europeu dels Drets Humans. 

Perquè si no, passaria el mateix que li va passar a Ar-

naldo Otegui quan va dir que el monarca anterior era 

el cap dels torturadors; els tribunals europeus el van 

absoldre i van anul·lar el judici i la condemna per man-

ca de garanties. Igualment, són una constant les denún-

cies per maltractaments i tortures per les que ha sigut 

condemnat l'Estat espanyol i, concretament l'actual mi-

nistre de l'Interior, el jutge Grande Marlaska, per no 

haver investigar casos de tortura i violacions de drets, 

amb maltractaments que ataquen la dignitat dels de-

tinguts i sovint condemnats, com és el cas dels molts con-

demnats que han hagut d'anar als tribunals europeus 

per trobar empara en vulneracions de drets fonamen-
tals... En conseqüència, cal posar a sobre de la taula 

l'alliberament immediat, com a conditio sine quan 

non pel pacte de suport al Govern espanyol, a més de 

seure's a dialogar de tot, sense censures, prohibicions ni 

més repressions que no podem suportar ni un minut 

més... Les injustícies i immoralitats judicials flagrants 

quan més prompte s'esmenen i es reparen, amb indem-

nitzacions, millor per a tots. 

Caldria portar els polítics del Govern del PP, a l'ins-

tructor, a la fiscalia, a l'advocacia de l'Estat i als jutges 

del Suprem davant de la justícia europea acusats de 

crim de lesa humanitat, perquè no han actuat d'ofici 

contra la brutalitat policial i militar de l'1-O del 2017, 

han prevaricat per empresonar durant dos anys a per-

sones innocents que exercien drets fonamentals i els han 

condemnat, "a sabiendas" que les acusacions són falses i 

que no s'ha produït cap violència per banda de les 

persones acusades, però si molta violència per banda 

d'una policia i d’uns militars enviats "A por ellos" per 

banda del monarca, del Govern d'extrema dreta del 

PP i d'uns jutges, fiscals i advocats de l'Estat malalt 

d'anticatalanisme, i d'un partit feixista, tots plegats, 
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que consideren els representants polítics i socials de la 

majoria de la societat catalana com els seus enemics a 

inhabilitar i a empresonar perpètuament. Si poguessin 

tancarien a la presó els gairebé dos milions i mig que 

vam votar al referèndum de l'1-O. I tot això ho fan 

perquè aquesta part acusadora no respecta la demo-

cràcia, la separació de poders ni l'exercici dels drets 

fonamentals democràtics. Perquè la reiterada desobe-

diència al TC, (per tal d'obeir a la majoria del Parla-

ment i dels votants!) al relat es torna, en una perversió 

jurídica,  en "sedició", quan només va ser una manifes-

tació o concentració massiva, multitudinària i pacífica 

que protesta contra les mesures del Govern o la fisca-

lia que atacaven i envaïen les institucions catalanes en 

tractar de criminalitzar la convocatòria d'una votació, 

com feien els falangistes dels anys trenta a Espanya, 

Alemanya i Itàlia.. Aquesta sentència vulnera el dret de 

manifestació, d'expressió, de pluralitat ideològica, lin-
güística, cultural o nacional i de protesta pacífica... En 

criminalitzar-les penalment, vulneren els drets democrà-

tics de tota la societat catalana, com analitza Anaïs 

Franquesa, portaveu internacional d'Iridia i Trial 

Watch, que afirma que una desobediència col·lectiva i 

la participació ciutadana més important d'Europa en 

els darrers temps es pot tornar "sedició", en passar per 

un Suprem desaforat que actua, desbordadament, des 

de 'conviccions' profundament antidemocràtiques i an-

tiindependentistes. Aplicant el dret d'autor.  

Per als jutges del Suprem, tot i que, reiteradament afir-

men que estem en un "Estat de dret" i "democràtic" i que 

es pot ser independentista "legítimament",  el qüestio-

nament de la unitat indivisible d'Espanya, per les seues 

posicions ideològiques reaccionàries i nacional -

espanyolistes, els incomoda ontològicament i existenci-

alment, els duu a escriure una sentència vexatòria i sar-

càstica, amb escarni i acarnissament. Per la qual cosa 

no estan en condicions de poder jutjar des de la seva 

presa de partit i les seves vivències nacionalistes anco-

rades en un nacionalisme espanyol profundament anti-

catalanista, que, reiteradament, en dictadures i demo-

cràcies, ha negat i nega el dret de la catalana gent a 

ser respectada, reconeguda i decidir el futur de Cata-

lunya com a afectats, habermasianament, sense interfe-

rències exteriors d'un Estat imperialista que tracta els 

altres colonialment i des de plantejaments autàrquics 

considera que els tribunals estrangers d'Europa o de 

l’ONU, no tenen res a dir sobre la seua contumaç i rei-

terada vulneració de drets humans fonamentals que en 

aquest cas afecta als líders polítics i socials de Catalu-

nya.    

No només m'he llegit la sentència de quasi 500 pàgines 

sinó també he vist quasi totes les sessions del judici i he 

observat amb els meus propis ulls l'enorme parcialitat 

del president i del tribunal del Suprem sencer, deixant 

que els testimonis de l'acusació poguessin acusar gaire-

bé sense limitació i dir tot el que volien (sensacions, 

emocions, al·lucinacions i invencions surrealistes...), i, en 

canvi restringia molt el dret de defensa, molt sovint 

limitava absurdament i no deixava preguntar ni argu-

mentar els advocats de la defensa i no posava el víde-

os per contrastar les mentides i falsedats dels policies i 

militars i en el cas de la professora de Filosofia Marina 

Garcés, i d'altres, es va acarnissar Marchena menys-
preant la seua declaració i impedint el dret a escoltar 

les raons i els arguments dels testimonis de la defensa; 

es va poder comprovar com a un funcionari de la Ge-

neralitat, el senyor Mestre, l'amenaçaven d'aplicar-li el 

codi penal per no recordar algunes de les qüestions 

que li preguntaven, però els membres del Govern del 

PP de M. Rajoy i els directors policials, polítics i militars 

que planificaren, coordinaren i dirigiren l'operació de 

terror i violència contra els votants de l'1-O, pogueren 

respondre que no se'n recordaven sense cap problema, 

mantes vegades; la diferència de tracte era abismal, 

per als dirigents de l'Estat i els testimonis de l'acusació, 

la màxima deferència, sovint il·limitada, per als testi-

monis de la defensa la màxima obstaculització per 

causar-los indefensió... ¿Es pensen que ens mamem el 

dit i no observem una diferència de tracte abismal que 

només és explicable en termes d'hostilitat nacionalista 

d'unes estructures d'Estat profundament anticatalanistes 

que han heretat la ideologia i els hàbits franquistes 

farcits d'anticatalanisme? 

Al llarg del judici al Suprem, es va notar molt una ani-

madversió anticatalanista enorme: potser haurem d'a-

grair aquesta hostilitat manifesta perquè fa que aug-

menti més el desig d'aconseguir la independència da-

vant d'un Estat espanyol que ens maltracta sistemàtica-

ment des de fa més de tres segles, no respecta els nos-

tres líders polítics i socials i no reconeix Catalunya com 
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a subjecte polític, en considerar-la una entitat provinci-

al, una colònia d'Espanya, però no un poble, una nació 

històrica amb llengua pròpia, cultura i un Estat 

mil·lenari, com va explicar Pau Casals als anys setanta 

dels segle XX davant de l’ONU, en afirmar que el par-

lament de Catalunya havia sigut pioner en democràcia 

a Europa i en remarcar la pau com a element bàsic de 

l'aportació catalana al món, des de l'Edat Mitjana fins 
ara.  

 

I el que és més important  
encara, actualment a la majoria 

de la població de Catalunya  
hi ha una voluntat de futur per 
construir Catalunya i els Països 
Catalans, com un estat propi  
republicà per defensar llengua, 
cultura, justícia social, equitat  
i nació de nacions, des de  
l'antimilitarisme, l'antiracisme, 
l'ecologisme i el feminisme  
republicà, com va assenyalar 
Joan Fuster des del País  
Valencià, els Països Catalans 
com a horitzó de futur, un  
referent a construir  
republicanament per a  
desenvolupar propostes de  
justícia social, d'ecologisme i 
d'igualtat entre dones i  
homes... Aquests jutges només  
consideren Catalunya, com  
unes províncies d'Espanya,  
com denunciava Pau Casals  
davant la ONU, una entitat 
'vençuda', 'derrotada', que  
no té dret a la llibertat ni a  
decidir el seu futur. Perquè 
quests jutges madrilenys o  

espanyols pensen que el futur 
de Catalunya l'han de decidir 
"ells", des del supremacisme de 
la metròpoli de l'Imperi  
espanyol. Una espècie de 
'trágala' des del Madrid-estat.   

No entraré a denunciar les vulneracions de drets per a 

ser jutjats en el tribunal natural del TSJC, com els cor-

responia, amb trampes i males arts, se'ls emportaren a 

les presons espanyoles, amb escarni, burles, insults i 

maltractament, se'ls va acusar de manera totalment 

desproporcionada d'uns delictes inexistents perquè no 

hi havia hagut violència ni malversació, ni res de res; 

des del Suprem no s'accepta la recusació de la defensa 
del Suprem per la no idoneïtat d'un president del Su-

prem que va ser elegit per a presidir el Consell del 

Poder Judicial, on el portaveu del PP al Senat, un tal 

Cossidó, director de seguretat nacional espanyola, de-

clarava que l'havien escollit, a Marchena, perquè con-

trolaria la fiscalia "pel darrere", perquè, evidentment, 

aquests jutges, altament polititzats i posats a dit pels 

Governs de torn i els partits bipartidistes, són jutges i 

part; remembrem una fiscalia dependent del Govern 

que li 'afina' totes les sentències que els convenen com 

va dir, per telèfon, amb el cap d'anticorrupció, el minis-

tre del Govern de M. Rajoy, J. Fernández Díaz. ¿Com 

es pot dir en la sentència, signada per Marchena, que 

Alberto Fernández Díaz, regidor de Barcelona del PP 

tota la vida i germà de l'exministre de l'interior del PP, 

que no té res a veure, ni directa ni indirectament, amb 

aquesta causa? Menteixen  prevariquen sabent molt bé 

el que es fan. Per això consideren irrellevant que 

aquest destacat líder del PP de Catalunya, exregidor 

del PP, el tal Alberto, dinés amb l'instructor Pablo Lla-

rena, unes amistats perilloses junt al comandant de la 

Guàrdia Civil, un tal Gonzalo, que han ordit totes les 

acusacions i imputacions contra l'independentisme, dient 

falsedats i mentides de l'alçada d'un campanar... Es 

necessita tenir molta barra per afirmar una cosa així... 

És normal que s'absolguin ells mateixos i rebutgin totes 
les recusacions i dient que ells són completament impar-

cials. Tenen més cara que esquena. Només assenyala-

rem algunes de les perles de les més cridaneres.  

Confonen Dolors Bassa per Clara Ponsatí, com va asse-

nyalar Francesc Esteve, i li atribueixen les accions d'a-

questa sobre els col·legis electorals l'1-O; aquest afer 

és una mostra que ja estava la sentència escrita en la 

seua major part, a partir dels informes militars de la 

Guàrdia Civil, completament contaminats amb una ide-

ologia basada en un nacionalisme espanyol franquista i 

anticatalanista; confondre Bassa per Ponsatí, significa 

que el judici no ha servit per a res, que condemnen a 

pes, "a bulto", des d'un masclisme i misogínia que no 

individualitza ni personalitza les acusacions sobre les 

dones, ni els seus actes, i si són catalanes, se les con-

demna de manera racista, sense necessitat de presen-

tar proves dels fets objecte de condemna a cap dels 

acusats, ni assenyalen el dia, ni l'hora ni el fet objecte 

del delicte tipificat. Fan com els paios racistes, quan 

condemnen a tots els gitanos, per l'acció que ha fet un 

sol gitano... Hi ha un racisme institucional d'estat, com 

denunciava Michel Foucault, contra els catalans inde-

pendentistes, acusats genèricament de colpistes, rebels, 

sediciosos... Un procés de criminalització des del terro-

risme d'Estat, absolutament injust, fals i insuportable.  

Sobre la concentració multitudinària del 20-N davant 

de la Conselleria de Vicepresidència, Economia i Hisen-



6 

 

da, acusen a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a pesar de 

reconèixer que no van exercir cap tipus de violència, 

d'haver dit que estaven allà "alçats"; demostren que 

són ignorants i molt incultes, desconeixen la història 

mil·lenària, d'abans i de l'actual Catalunya, no han lle-

git mai cap llibre en català, en el judici amenaçaven els 

testimonis que volien declarar en català d'aplicar-los el 

codi penal severament, mostrant una animadversió 
malaltissa contra la llengua de Catalunya d'una grave-

tat extrema que bastaria per declarar la nul·litat im-

mediata, per una parcialitat producte d'un nacionalis-

me espanyolista anticatalanista contra el moviment d'a-

lliberament nacional de Catalunya; són molt incultes 

perquè aquesta frase de Cuixart, president d'Òmnium 

Cultural, que quan era jove va anar a soterrament del 

gran poeta Miquel Martí i Pol, amb Lluís Llach, és una 

frase poètica, "tossudament alçats". Aquests jutges con-

fonen una frase de la poesia de Martí i 

Pol "alçats"  amb un alçament violent o militar... És ridí-

cul i absurd, sinó fos perquè afecta la llibertat i a la 

vida empresonada de la gent hostatge de l'Estat per 

aplicació del dret de l'enemic. El poema és de Martí i 

Pol i la música de Lluís Llach:  Som aquí,/tossudament 

alçats,/proclamant el nom,/ el temps i el lloc/ que ens 

dol i pertany,/ si vols amb els punys ben oberts,/ si cal 

amb els punys ben tancats,/ per mor que el somni que 

tenim junts/ es faci possible./ De bell nou,/ i deslliurats 

d'enyors,/ gent d'allà i d'aquí ens donem el dret/ a 

escriure el futur,/ pensant que aquest vell país/ potser 

encara és el camí/ que ens faci anar més lluny/ i ens 

acosti fins l'art de viure./ Una llum, una llum,/ una llum 

ens crema els ulls./ El desig d'un nou món/ des de les 

nostres arrels./ Una llum, una llum,/ una llum ens crema 

els ulls./ Som aquí fermament/ per conviure l'univers, 
l'univers./ Coneixem/ les pedres del camí,/ no és no-

més un somni/ també és mesura de la llibertat,/ l'anhel 

que neix en cadascú,/ l'afany que ens acosta al fu-

tur,/ que es fa de tots si ens donem la mà/ per fer un 

món possible./ Novament,/ i deslliurats d'enyors,/som 

aquí/ tossudament alçats./ Som aquí. 

Després de copiar la lletra del poema de Miquel Martí 

i Pol, El desig d'un món nou, temem que acusin de re-

bel·lió al poeta i el vulguin judicar per voler un món 

nou. Però, vull subratllar que els condemnen per l'exer-

cici, no-violent, de drets fonamentals... La sedició és una 

tipificació delictiva medieval del segle XVI, com ha dit 

l'advocat de Clara Ponsatí, Anamer Anwar, un delicte 

instaurat pels monarques absoluts antidemocràtics, da-

vant el temor que els seus súbdit es revoltaren. En els 

actes de tots els acusats i sentenciats arbitràriament, no 

hi ha cap tipus de violència, ni d'aldarulls, ni desordres 

públics només uns desperfectes (causats per gent des-

coneguda, que no es poden imputar ni a Jordi Cuixart 

ni a Jordi Sànchez perquè ells sempre advocaren per 

aïllar els violents i que tot es desenvolupés pacífica-

ment) a uns cotxes de la Guàrdia Civil que van aban-

donar, amb armes i les portes obertes, de manera molt 

irresponsable, temerària i potser intencionada, com a 

esquer i parany, que els hauria de comportar alguna 

tipus de sensió laboral o penal; com l'acusació de mal-

versació és només una falòrnia, (una enorme patra-

nya!); si alguna cosa s'havia aprés, des del Govern de 

la Generalitat, de la condemna injustíssima i arbitraria 

del 9-N, a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, per 

fer una votació participativa, amb caixes de cartró, 

era que no s'havien de fer servir diner públic per al 

referèndum, les urnes ni el material, com ho sap tot el 

món i va declarar l'ex-conseller Santi Vila al judici del 

Suprem, va ser pagats de la butxaca de la gent, 
"mecenes".inc. Són aquestes sentències de malversació i 

de sedició, unes acusacions falses, fetes per escarmen-

tar a les generacions actuals i venidores de Catalunya i 

de tots els Països Catalans, sense cap prova més que 

els prejudicis anticatalanistes des d'un nacionalisme es-

tatal i monàrquic opressor i antidemocràtic.   

Un fet extremadament escandalós és que en contar en 

la sentència l'escena d'un home gran de Lleida, al que 

la policia o els militars de la Guàrdia Civil el van col-

pejar amb una puntada de peu als testicles i li van cau-

sar un infart, no esmenten la brutal agressió policial; 

indiquen que va tenir un infart, com "un fenomen natural 

sobrevingut", quan va ser causat per l'extrema violència 

policial; no obstant això afirmen que la policia el va 

atendre i van cridar l'ambulància, quan la policia va 

continuar carregant i estomacant a la gent com es pot 

veure en les imatges del vídeo, gent  votant que queia 

a sobre del home infartat a causa d'un cop de peu als 

testicles i només un policia es va acostar per fer el pa-

ripé i tractar de salvar la mala imatge que estava do-

nant una policia violenta agredint a garrotades a gent 

indefensa que només volia votar, quan aquest policia 

amb una armilla groga si volia ajudar hauria d’haver 

aturat els seus companys violents que estaven agredint 

brutalment a la gent i impedien l'atenció mèdica al se-

nyor infartat pel terror violent de l'Estat espanyol vehi-
culat els policies... Van ser dos joves els que van aten-

dre l'home infartat per la brutalitat policial, i la policia 

intentava apartar-los-en perquè morís l'home i la gent 

va cridar a l'ambulància i els policies retenien, criminal-

ment, l'ambulància perquè aquest senyor morís i no 

pogués acusar-los d'aquesta agressió brutal. Aquest fet 

criminal, tal com està relatat en la sentència, cínica-

ment, negant la realitat i dictant patranyes, mostra l'e-

norme i absoluta parcialitat del Tribunal Suprem, molt 

polititzat i ideològicament reaccionari, al servei de la 

monarquia, hereva del dictador Franco. Uns jutges, uns 

fiscals i uns advocats de l'Estat, més el partit feixista, 

que haurien de ser denunciats als tribunals penals inter-

nacionals. Perquè siguin jutjats per delictes de lesa hu-

manitat. Contrasteu la versió de la sentència, on elogia 

la tasca policial i l'infart sembla un fet casual, amb la 

realitat dels fets,   

https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/02/20 

el_vei_lleida_que_patir_infart_reconeix_agent_que_a

gredir_68755_1092.html ◼ 

https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/02/20/el_vei_lleida_que_patir_infart_reconeix_agent_que_agredir_68755_1092.html
https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/02/20/el_vei_lleida_que_patir_infart_reconeix_agent_que_agredir_68755_1092.html
https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/02/20/el_vei_lleida_que_patir_infart_reconeix_agent_que_agredir_68755_1092.html
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LES MARXES PER LA LLIBERTAT DAVANT  

 D’UNA  SETÈNCIA CRIMINAL 
 
 Sal·lus Herrero 

C 
osa que em va ser de molta utilitat per gau-

dir de molt bona companyonia, passar-m'ho 

bé i resistir tot el trajecte. En arribar a Giro-

na, anàrem a la plaça de l'1-Octubre, on ens 

van donar cafè o llet als qui volien prendre alguna 

cosa, ens vam reagrupar i sobre les 9:30 vam eixir pels 

carrers de Girona en direcció Salt amb la voluntat de 

protestar contra una sentència infame i ignominiosa que 
vulnera els drets fonamentals dels nostres representants 

polítics i socials i els de tota la societat catalana per 

buscar un efecte dissuasiu basat en l'aplicació del dret 

de l'enemic per escarmentar les generacions actuals i 

venidores. 

Vam estar caminant per carreteres i l'autopista fins ar-

ribar a Sils al migdia. Recordo que a Sils, uns se n’ana-

ren a l'estació de tren per tornar cap a Llançà, d'altres 

se'n anàrem a dinar on havien posat les taules on escu-

dellaven el menjar, mongetes i embotit, i hi havia molts 

talls de síndria a sobre les taules; agafarem la menja i 

buscàrem un lloc on seure al damunt de l'herba dins un 

bosc d'oms, ens descalçàrem i em palpar-nos els peus 

bullien per l'efecte de la llarga caminada sobre l'as-

falt. Després de dinar vam reemprendre la marxa cap 

a Malgrat de Mar, on arribàrem a la nit, passàrem per 

tot el poble, hi havia molta gent esperant-nos a l'entra-

da del poble, ens aplaudien, la gent estava entusias-

mada, molt contenta, hi havia gent als balcons, a les 

voreres del carrer, a tots els cantons, fins que arribà-

rem molt fatigats al poliesportiu. Allà hi havia una or-

ganització enorme que havia perparat el sopar, deixà-

rem les motxilles al terra del poliesportiu, ens dutxarem 

per treure'ns la suor i la pols del camí i anàrem a so-

par, hi havia molts queviures, pizzes, arròs, embotits... 

La Carla, que anava una mica endarrere, separada de 
Joan i de mi, perquè s'havia posat la ràdio per millorar 

OPINIÓ 

 

Vam sortir de Portbou i  
de Llançà encara de nit, el 
dia 16 d'octubre, dos dies  
després de la sentència  
criminal contra els líders 
polítics i socials de  
l'independentisme català, 
en el primer tren que  
marxava cap a Girona des 
de Portbou. Quan vaig  
pujar a l'estació de Llançà 
hi érem unes quantes 
desenes de gent; just al 
pujar Carla va venir a  
buscar-me al cotxe del 
tren per anar-hi on anaven 
ella i Joan, ens vam  
ajuntar i vam fer plegats 
tot el viatge de la Marxa 
per la Llibertat.  
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el seu xinés, va trobar unes dones grans molt amables 

que volien que anés a dormir a casa seva. Perquè a 

més de posar a disposició els poliesportius, molta gent 

obria les portes de les seves cases, de bat a bat, per 

acollir els manifestants, però Carla va preferir venir a 

dormir al poliesportiu, junt a la gent amb qui havia fet 

la marxa. Ben aviat, després de dutxar-nos, sopar i 

estendre l'estoreta al terra de fusta, ens gitàrem a dor-
mir; Carla i Joan van dormir una mica, tot i que Carla 

pel matí es va queixar que havia passat fred; jo esta-

va tan cansat que no podia dormir, no vaig pegar ull 

en tota la nit, perquè el sistema de refrigeració produ-

ïa un so constant, semblant a l'obertura d'una porta, 

que m'ho impedia... Però vaig descobrir una cosa sen-

sacional, tret d'algun sospir o respiració una mica forta, 

la catalana gent, que érem allà, centenars de persones 

dormint en una mateixa cambra, no roncava ningú, tant 

a Malgrat de Mar com l'endemà a Premià de Mar. Em 

va semblar un fet inèdit, gairebé inexplicable, i vaig 

treure’n una conclusió: "la catalana gent som tan educa-

da que no ronquem". Per no fer nosa. Hi haurà, segur, 

qui m'acusarà de 'llirisme', tant se me'n fot. Perquè els 

fets històrics i remarcables s'han d'anotar i subratllar. 

Per això anote el que hem viscut en aquesta llarga 

Marxa per la Llibertat, de milers i milers, de gentada 

protestant pacíficament, posant-se a caminar per exigir 

llibertat als que han sigut condemnats pel terror d'un 

Estat colonial. Abans d'arribar a Sils, veiérem al presi-

dent Quim Torra que feia unes declaracions als mitjans 

de comunicació, al seu costat estava el lehendakari 

basc Juanjosé Ibarretxe... Ens va alegrar veure’ls, per-

què la unitat de les nacions sense Estat que hi ha dins 
de la gàbia de l'Estat espanyol és important per a l'a-

lliberament.  

El 17 d'octubre ens van despertar i ens vam aixecar 

molt prompte, encara de nit, a les 6 de la matinada, 

vam esmorzar i ens vam posar en marxa cap a Arenys 

de Mar, on dinàrem; després de menjar ens vam posar 

en marxa, en passar pels pobles, la gent ens aplaudia, 

ens animava, especialment ens animaven des de les 

terrasses dels bars, des dels balcons, gent de totes les 

edats, recordo que a Caldes d'Estrac, ens van alenar 

amb entusiasme, joia i escalf humà que ens vigoritzava 

per suportar tants quilòmetres i l'acumulació de fatiga, 

els escruiximent dels músculs de les cames i els peus 

calents, també el dolor a les cervicals per la motxilla 

que portàvem a l'esquena. Al vespre, gairebé a la nit, 

vam arribar a Premià de Mar, hi havia molta gent, el 
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poliesportiu estava a la part alta del poble i vam ha-

ver de pujar una costera que ens va costar suor i pena 

perquè ens quedaven poques forces. Vam arribar al 

poliesportiu amb diversos pisos i estances i unes noies 

estaven jugant al basquet, havíem d'esperar que termi-

naren l'entrenament i en veure el nostre cansament van 

decidir acabar una mica abans de les vuit, cosa que 

ens va permetre poder estirar les estores, dutxar-nos i 
sopar; a Premià de Mar també hi havia una organitza-

ció extraordinària, no només en el menjar, hi havia 

també una paradeta de "Massatges per la República" 

per a la gent que tenia molts escruiximents a més de la 

tenda de campanya de la Creu Roja on atenien la gent 

amb senyals de malaltia o dolors; jo, advertit per Car-

la i Joan, vaig anar a la Creu Roja perquè em reben-

taren dues butllofes (en el català de València, bombo-

lles!) que m'havien sortit al peu esquerre, amb una agu-

lla te la feien desaparèixer punxant-la i es posaven 

una tireta de gassa per protegir la ferida... Una pro-

fessora de gimnàstica quan vam arribar i ens vam ins-

tal·lar al poliesportiu, ens va ajudar a fer exercici per 

relaxar-nos i recuperar la tonalitat muscular. En aques-

ta nit, vam poder dormir a pesar que alguns bandarres 

es posaren a cantar i a cridar quan eren més de les 

dotze de la nit i hi havia alguns nens petits que anaven 

amb les seves mares i pares... Pel matí ens despertàrem 

molt aviat, esmorzàrem i ens disposàrem a concentrar-

nos al Passeig Marítim de Premià de Mar... Després de 

deixar les motxilles a una furgoneta, perquè les esque-

nes ens feien mal, vam anar a incorporar-nos a la con-

centració de la Marxa per la Llibertat de Premià de 

Mar, hi havia una gentada immensa, tractors de la Unió 

de Pagesos, vaig reconèixer a l'antic secretari general 

d'aquest sindicat agrari, Pep Riera, volia saludar-lo 
perquè als anys noranta vam compartir una taula rodo-

na, a Puig-Reig, contra els incendis, després d'una de-

vastació d'incendis forestals, on va venir a cantar Lluís 

Llach, de manera solidària i generosa, però estava 

conversant i no vaig voler molestar el company Riera... 

Joan ens va fer unes fotos a Carla i a mi a l'inici de la 

Marxa per la Llibertat d'aquest dia; hi havia gent amb 

bicicletes, amb motos, amb alguns cotxes, furgonetes i 

camions, també alguns patinets i molta, moltíssima gen-

tada, uns cinc o sis quilòmetres d'autopista plena d'una 

corrua de gent, que com formiguetes ocupaven les car-

reteres i autopistes per mostrar el nostre anhel de justí-

cia, de llibertat i d’exercir el dret a l'autodetermina-

ció... 

La gent  de la Marxa anava molt animada,  ens posà-

rem en marxa decididament, sovint amb música, can-

tant, ballant, saludant inclús els qui portaven banderes 

espanyoles, poques, als seu balcons; en passar pel bar-

ri de Sant Roc de Badalona, una vintena d'espanyolis-

tes, amb banderes espanyoles a la mà, alguns tustant-

se els ous i fent gestos grollers, semblaven legionaris, 

policies, militars i un lumpemproletariat marginal (com 

indica Josep Maria Loste),  començaren a insultar-nos i 

a llançar pedres contra la Marxa per la Llibertat, feien 

gestos insultants, acompanyats de crits, el servei d'or-

dre improvisat que es va formar ens va mostrar un tros 

de roc i ens va demanar que ens apartéssim de la ban-

da que donava a Sant Roc i que no entràrem en provo-

cacions amb una gent que només mostra ràbia, fúria, 

mala educació i un feixisme violent contra gent pacífica 

que demanen la llibertat per al seu Govern legítim i els 

líders socials condemnats molt injustament per una sen-

tencia vergonyosa pròpia d'un Estat autoritari i antide-

mocràtic.  

Recordo amb molta emoció l'arribada a Badalona i el 
trajecte fins a Barcelona, el pas de Poble Nou, gent 

amb la senyera independentista, persones grans amb 

el puny ben alt des del balcó, semblava la proclamació 

de la República Catalana, als ponts hi havia gent 

aplaudint, a favor de manera aclaparadora, sovint 

algun amb alguna bandera espanyola, insultant, per 

desgràcia quan veiem una bandera espanyola l'associ-

em a insults, amb l'anticatalanisme i amb un nacionalis-

me d'Estat feixista... Però prefereixo quedar-me amb 

les sensacions, els crits i càntics de "No volem ser una 

regió d'Espanya/, no volem ser un país ocupat,/ volem, 

volem, volem, / volem la independència,/ volem, vo-

lem, volem, Països Catalans/,  cartells que portava el 

jovent, "He deixat d'anar avui a classe perquè volem 

fer història", "No hi haurà gàbies per a tants ocells", 

"Adeu Espanya!", República Catalana... I l'entusiasme 

de tanta gent abocada als balcons, en passejos i en 

carrers de Badalona a Barcelona... Quan vam arribar 

a la plaça de les Glòries, a prop de la torre Agbar, 

estàvem tan cansats per tot el trajecte dels tres dies, 

que no ens quedava energia, havíem de recuperar les 

motxilles, les trobàrem i decidirem agafar el tren a 

l'estació del Clot-Aragó perquè temíem que si arribà-

vem al passeig de Gràcia, que ens digueren que esta-

va tancada, no podríem tornar a Llançà i a Portbou... 

Absolutament fatigats i adolorits, muscularment farcits 
de cruiximent, però contents per la Marxa per la Lli-

bertat feta, decidírem agafar el tren del vespre i tor-

nar als nostre pobles de l'Alt Empordà, Llançà i Port-

bou. Joiosos per la feina. Perquè protestar pacífica-

ment contra una sentència ignominiosa és un deure mo-

ral i polític, pel mòbil, molta gent ens animava i ens 

felicitava per haver resistit la Marxa (remembrem que 

hi havia altres cinc Marxes per la Llibertat més!). Jo 

crec que érem més d'un milió de gent als carrers de 

Catalunya demanant amnistia, llibertat i dret a l'auto-

determinació. Totes les associacions en defensa dels 

drets humans, Amnistia Internacional, l'Observatori In-

ternacional Trial Watch i altres, s'han pronunciat criti-

cant una sentència criminal (com la va qualificar Marta 

Rovira des de Suïssa). Llibertat immediata per a totes 

les persones preses pel 20-S, l'1-O, pels detinguts acu-

sats de terrorisme i per les detingudes per les protestes 

contra una sentència molt greu que vulnera els drets 

humans i les llibertats fonamentals. Una sentència con-

demnatòria injustíssima que la història i els tribunals 

internacionals haurien de jutjar i condemnar... Perquè 

no prevalgui la injustícia i la indignitat. I perquè pre-

valgui la justícia i la dignitat. ◼ 
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EL BLOQUEIG DE LA FRONTERA i EL DÈFICIT FISCAL 

 Josep M Loste i Romero  

E 
ls proppassats 11 i 12 de novembre passaran a la història com unes jornades cíviques i heroi-

ques, en què molta gent, d’arreu de la nació catalana, va blocar la mobilitat, molt insosteni-

ble, de gran part del sud d’Europa, al punt geogràfic del Pertús, a l’AP7, a l’Estat francès. 

Sobre això m’agradaria recordar que l’any 1992, és a dir, ara fa 27 anys, els empleats d’a-

gències de Duanes de l’Alt Empordà (de la Jonquera i Portbou) amb l’ajuda inestimable dels emple-

ats de les agències transitàries del Voló (a la Catalunya Nord) també vàrem tallar aquesta frontera 

artificial al mateix punt geogràfic. A més cal fer memòria, ja que l’any 1987, els camioners varen 

bloquejar completament l’AP7 i la NII, i el municipi de Portbou, -amb una N260, en aquella època, 

en molt mal estat- va ser obligat a treure “les castanyes del foc” al col·lapse monument de la Jon-

quera; però en aquell moment el poble de Portbou va dir prou i també va tallar la N260. Ara, a 

2019, tenim una nova carretera, però, a l’Estat espanyol no li dona la gana d’arranjar el tram de la 

N260, de pocs quilòmetres, entre el poble i la ratlla fronterera al Coll dels Belitres.  

Amb tot això vull dir que, tal com molt bé ha manifestat el President de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, és molt pitjor el dèficit fiscal, l’espoliació que pateix Catalunya, que no pas un dia i mig 

de talls a la frontera de la Jonquera; a més, cal fer memòria i recordar que aquest dèficit fiscal de 

16.000 milions anuals contra Catalunya es remunta a l’any 1986 (abans d’aquesta data no hi ha 

xifres).  

Per altra banda aquestes històries de frontera, la Jonquera/Portbou (AP7 NII i N260) posen de ma-

nifest que, d’entrada, l’Alt Empordà és la comarca més estratègica de Catalunya i que la mobilitat a 

casa nostra, per culpa de l’Estat espanyol, és molt malgirbada. Si l’any 1992, quan encara es des-

patxaven els camions a la Jonquera n’hi passaven cada dia 3.000, a 2019 en són més de 10.000 

diaris. Això és insostenible.  

Què passa amb els trens de mercaderies? Per què no es posa en marxa, des del port de Barcelona 

cap a Europa, el ferroutage (camions a sobre dels trens). En aquest sentit, al Voló, a la Catalunya 

Nord cada dia surten dos trens llargs de ferroutage, un cap a Alemanya i l’altre cap a Bèlgica.  

Com és que a l’Estat espanyol, ni els polítics, ni les grans patronals no diuen res sobre aquests dese-

quilibris, d’una mobilitat tan insostenible que és, pràcticament, tercermundista? ◼ 
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MARX, SACRISTÁN. 200 ANYS DESPRÉS 

 Lluís Bosch Martí  

 

E 
ntre molts homenatges, exposicions, etc., la més  

gran exposició europea sobre Marx l'acull el  
museu de la seva ciutat natal, Trèveris, a la Re-

nània-Palatinat, que s'ha inaugurat per algú tan  

poc marxista com l'actual president de la Comissió Eu-

ropea, J. C. Juncker. 

En aquest article no parlarem de Marx, ni dels seus 

llibres, que recomanem tots. Sinó dels seguidors. A con-

tinuació, comentaré dues notícies sobre el perill de ser 

marxista a Europa. A Noruega, cada dia més reaccio-

nària, fa uns anys una ultradreta assassinà 69 joves de 

les Joventuts Socialdemòcrates cridant «Morireu avui, 

marxistes!». 

Fa poques setmanes a l'exsocialista Xina, avui neocapi-

talista, burocràtica de partit únic, llegim a la premsa, 

Xina persegueix, empresona uns estudiants marxistes 

que defensaven uns obrers que protestaven, etc.  

Ha sigut una fantàstica casualitat que durant la setma-

na que es commemorava els 200 anys del naixement 

de Karl Marx, servidor, com sempre, ha llegit un bon 

assaig, el titulat Manuel Sacristán: razón y emancipaci-

ón, estudi dirigit per Jacobo Muñoz i F. J. Martín, dos 

reconeguts professors deixebles de Sacristán, un dels 

més importants pensadors marxistes espanyols que pot 

anar al costat d'autors marxistes com els historiadors 

anglesos Williams, Hobsbawm, Anderson, Engleton, 

Berger; italians com Gramsci, Della Volpe, Negrí; ale-

manys com Lukács, l'Escola de Frankfurt, americans com 

Jameson, J. Petras, Wallestein; francesos com Vilar, 
Asthuser, Balibar, Soboul; egipcis com E. Said i S. Amir; 

catalans com Nin, Marini, G. Muñoz, J. Fontana, Mon-

talbán; espanyols com Sacristán, Rendueles, P. F. Buey, 

G. Panton. 

Sacristán ha sigut traductor i introductor a Espanya dels 

grans clàssics del marxisme occidental, des de Marx, 

Engels, Luckács, Gramsci, Benjamin, etc. Si Sacristán va 

traduir tants autors en castellà fou per culpa de la seva 

militància comunista com a dirigent del PSUC i pel seu 

constant compromís polític social, amb els moviments 

d'estudiants i obrers antifranquistes; fou diverses vega-

des represaliat i finalment expulsat de la seva carrera 

com a professor de la Universitat de Barcelona, com va 

passar amb tants altres intel·lectuals crítics com Arangu-

ren, Valverde. Sacristán, com part dels joves nascuts 

durant els anys de la República a la Guerra Civil espa-

nyola amb inquietuds culturals progressistes, van llegir 

a fons les obres completes d'Ortega y Gasset i de Mi-

guel de Unamuno, naturalment en castellà.  

En el cas gironí, enmig del poderós entorn nacionalca-

tòlic, els futurs intel·lectuals i artistes anaren al seminari 

durant uns anys. 

Qui? Aragó, Comadira, Güell, Casero, Terricabres. És 

curiós que d'una família de l'Opus Dei, com la dels ger-

mans Nadal, cap anés a estudiar al Seminari on el seu 

adorat mestre Modest Prats impartia classe i que els 
inspirà a llegir en català a la ultrareacció conservado-

ra liberal d’un Josep Pla. Mossèn Prats i el doctor Este-

la foren els principals introductors del nacionalisme ca-

talà i el cultiu de la seva llengua i literatura, com tam-

bé els monjos de Montserrat. I més a l'esquerra: D. Es-

cuder, M. Costapau, J. Fàbrega, Salellas (pare) i Sellés.  

Per aquest motiu a Girona, les idees marxistes socialis-

tes foren tan minoritàries, sols a través de la Bandera 

Roja atragueren gent com ara E. Carbonell, Creixans, 

Coromines, i Pep Marquès i servidor, que formaren el 

Grup Praxis 75, inspirats per l'altre Marquès, l'Enric, 

des de París i Llagostera. Menció a part mereixen els 

vells comunistes del PSUC, PCC: Àngel Serradell, Miró, 

J. Córdova i entre els més joves destaquen Jordi Na-

varro i el seu llibre República i ecologia. I menció espe-

cial als mestres professors Sebas Parra, Miquel Blanch, 

Joan Colomer, els tres darrers intel·lectuals gironins, 

obertament marxistes, internacionalistes i socialistes. ◼ 

 

El passat 5 de maig de  
2018 se celebrava el segon 
centenari del naixement de 
Karl Marx a la Soas  
University of Londres,  
que alhora organitza el  
congrés “Marx 200”, en què 
va intervenir el ministre en 
Economia a l'ombra i mà 
dreta de Jeremy Corbin,  
líder dels laboristes  
britànics John Mac  
Donnell, el marxista més 
popular i odiat pels  
dretans del Regne Unit, que 
va fer una polèmica  
conferència titulada Al segle 
XXI: El marxisme com a força 
pel canvi avui. 
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UN APUNT SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC 

 Joan Gubert i Macias  

N 
o cal ser gaire observador per adonar-nos 

que estem vivint uns canvis globals impor-

tants dins el nostre entorn. Les desigualtats 

econòmiques a nivell mundial, la contamina-

ció atmosfèrica, el canvi climàtic, la pèrdua de riquesa 

natural de la terra, el forat d'ozó, etc., són símptomes 

d'una desagradable cursa que només ens pot portar a 

un esgotament, en tots els sentits, del nostre únic medi, 
el planeta Terra.   

Tot just fa quatre anys, 12 de desembre de 2015, 195 

països van negociar l'Acord de París dins del Conveni 

Marc de les Nacions Uni-

des sobre el Canvi Cli-

màtic que va establir 

mesures per a la reduc-

ció de les emissions de 

gasos amb efecte d’hi-

vernacle a partir de 

l'any 2020. 

Es van establir tres ob-

jectius principals: 

Mantenir l'augment de la 

temperatura mitjana glo-

bal en una mica menys 

de 2°C per sobre dels 

nivells preindustrials. 

Augmentar la capacitat 

d'adaptació als efectes 

adversos del canvi climà-

tic, fomentant l'adaptació 

al clima, i assolir un 

desenvolupament que 

sigui baix en emissions 

de gasos amb efecte 
d’hivernacle de manera que no amenaci la producció 

d'aliments. 

I adaptar els fluxos financers per a fer-los compatibles 

amb un camí que porti cap a unes baixes emissions de 

gasos amb efecte d'hivernacle i fer que el desenvolu-

pament sigui amistós amb el clima. 

Tot i l’adopció d’aquests tres grans acords, es va asse-

nyalar que no eren suficients i que caldria seguir tre-

ballant en aquest sentit per tal de trobar l’equilibri 

“perfecte” entre el desenvolupament industrial -

tecnològic i el nostre entorn. 

Entre tant, l’any 2017 el president dels Estats Units, 

Donald Trump, va decidir trencar amb l’Acord de París. 

Com sempre passa en aquestes ocasions al·legant que 

és “debilitador, desavantatjós i injust”. La retirada del 

pacte signat per 195 països marca una divisòria histò-

rica. Amb la sortida de l'acord de la nació més pode-

rosa del món no només es gira l'esquena a la ciència, 

sinó que s’abandona la lluita davant d'un dels desafia-

ments més inquietants de la humanitat.  

Es fa molt complicat mirar pel clima si s’hi posen per 

davant interessos econòmics i polítics.  

S’ha de dir que més d'11.000 espècies d’animals són 

en perill d'extinció. En els últims vint anys han desapa-

regut més de 800 espècies; i unes 5.000 desapareixe-

ran en els propers anys si no es prenen mesures ur-

gents. Una de cada quatre espècies de peixos, mamí-
fers i amfibis està seriosament amenaçada, en perill 

d'extinció. La pesca controlada s'ha disparat especta-

cularment fins arribar a la xifra desorbitada de 100 

milions de tones anuals. 

A més l’efecte hivernacle 

pot suposar desastres 

sense control.  

Des del 1950 la tempe-

ratura mitjana dels estius 

a Catalunya ha pujat 

2,5ºC, 0,37 cada decen-

ni. És una dada que evi-

dencia els efectes del 

canvi climàtic. Durant els 

mesos més càlids de l'any 

també plou menys. Les 

precipitacions s'han reduït 

un 5,7% cada decenni.  

L’escalfament global del 

planeta des de l’any 

1980 ha estat de 1,1ºC 

quan el punt d’inflexió, 

per poder fer reversible 

el canvi climàtic és de 

1,5ºC segons els experts.  

Si no s’hi posen els mitjans 
adequats s’hi arribarà l’any 2030. I si seguim amb 

aquesta tònica a final de segle la temperatura s’haurà 

disparat 4ºC. 

Tenim davant nostre una emergència climàtica impor-

tant. En pocs anys arribarem al punt de no retorn. Si no 

s’actua abans els efectes de la vida a la Terra poden 

sofrir greus conseqüències.  

Tenim deu anys per establir les bases d'una solució en 

quant al model econòmic avui vigent. I no només hem 

de veure-ho en termes de transició tecnològica, també 

és fonamental un canvi radical de mentalitats, de pro-

ducció i de consum. Si entre tots, ciutadans, governs, 

empreses, multinacionals, bancs, polítics, grups d’inver-

sió,..., no ens posem d’acord, no cal que experts es 

trenquin les banyes en cimeres inútils.  

D’una vegada per totes, ens hem de posar d’acord en 

aquesta important lluita. Cal que els governs s’ho pren-

guin seriosament i que entre tots aconseguim tenir un 

planeta que ens faci sentir-nos-en orgullosos. ◼ 
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LA FOTOGRAFIA 

E 
ns hem quedat astorats 

quan davant del banc 

Santander, al carrer del 

Mercat, fa setmanes algú 

va pintar el tronc de l’arbre.  

Encara que a la fotografia no es 

pot apreciar (ja que és d’un sol 

color, en aquest cas verd), van fer 
servir el vermell, groc, blau i el 

blanc; intentant trobar alguna 

forma o similitud amb ves a saber 

què.  

Es fa complicat entendre els gra-

fits a les façanes, però encara és 

més sorprenent trobar-ne a l’ar-

brada de Portbou.  

Les “persones” que ho han fet, els 

“artistes” i realitzadors d’aquesta 

lletja i il·legal actuació, no han 

tingut en compte que es tracta 

d’un ésser viu al qual cal protegir 

i respectar. No entenem aquest 

“art” si es pot dir així.  

Cal ser més conscients amb tot 

plegat i no malmetre l’important 

tresor vegetal del qual tots n’hem 

de gaudir en el nostre poble. ◼ 
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RÀDIO TRAMUNTANA 

L 
a història d'aquesta vigorosa ràdio de poble va 

començar a mitjan anys 80, a Portbou, dins d'u-

nes petites golfes del carrer Mercat recobertes 

d'oueres de cel·lulosa reciclada. A casa de l'Elvi-

ra Pacreu i en Joe Salas. La ràdio era una senzilla tau-

la de fusta d'una vella agència de duanes. A sobre hi 

havia un radiocasset gegant de dues cintes, un minúscul 

micròfon de botó i un diminut emissor d'FM negre que 
incorporava dos potenciòmetres per poder mesclar la 

música i la veu. El transmissor ens l'havia fabricat el 

malaurat Jaume Antich, un manetes de Llançà que tam-

bé va construir i soldar l'antena de paraigües que so-

vint s'enduia la tramuntana i en Jaume reparava paci-

entment. 

Així començava una excitant història de ràdio. Ràdio 

Tramuntana Nord, molt poc temps després convertida 

en Ràdio Tramuntana. La va idear l'Edu Salas, l'hipe-

ractiu fill de la casa, en aquella època músic, musicò-

leg, radiofonista, ballarí, apassionat de la moda i aspi-

rant a filòleg, que va enrolar en aquest projecte en 

Tomàs Gasull 'Puru', en Miquel Corral i un servidor. Hi 

vam destinar totes les hores del dia amb una excitant i 

obsessiva passió. En aquella època Portbou era molt 

viu. Els nens del baby boom érem adolescents. Ràpida-

ment en Tomàs es va convertir en el locutor més popu-

lar. Feia l'espai 'Purus club', presentant discos amb una 

veu aflautada i garlant divertides ocurrències. Una mul-

titud de gent trucava al telèfon, que era el de casa de 

l'Edu. Cada dos per tres L'Elvira pujava a les golfes 

amb un paper amb un llistat de noms i la seva corres-

ponent dedicatòria. Dels primers i més fidels oients va 

ser el senyor Dalmau. Les persones cegues són grans 

oients de ràdio. A vegades l'Elvira també ens pujava 

un tros d'excel·lent truita de patates. Tothom d'aquella 
època deu recordar el número de telèfon de l'Elvira i 

en Joe. Santa paciència la que van tenir durant el 

temps que la ràdio va existir a casa seva. 

No va ser massa temps. Ràpidament es va traslladar al 

segon pis de l'ajuntament vell i, més tard, a l'ajunta-

ment nou on s'hi va estar la major part de la seva exis-

tència i fins el final. Ràdio Tramuntana va fregar una 

dècada de vida. L'alcalde Moisès Sáez, el regidor de 

Cultura Pepito Arribas i l'Albert Ballesta, que feia de 

secretari municipal, van creure en el projecte.    Portbou 
sortia d'unes quantes generacions amb molts joves mas-

sacrats per les drogues i possiblement l'Ajuntament 

pensava que la ràdio ens tindria entretinguts. Si és així, 

van encertar de ple: ens vam enganxar a la ràdio. Sá-

ez primer, i l'alcalde Lorenzo Novés després, hi van 

posar recursos i diners, convertir Ràdio Tramuntana en 

la passió de desenes de joves del poble que durant uns 

anys hi vam crear treballats i imaginatius programes. 

En Gerard Garcia va fer gran i fiable tècnicament Rà-

dio Tramuntana i en Sergi Gubert, l'Enric Milà, en Xavi 

Barranco, la Montse Espelt, la Montse Roig, l'Àlex Igle-

sias, mossèn Pere, l'Enric Roca (Quero), en Marc Salas, 

l'Àngel Vega, en Poli Gómez, en Josep Vilanova i els 

seus nens (els Carles Aguirre i Cereijo i l'Àngel Garbí), i 

una multitud més, hi van posar hores ganes. Però sobre-

tot el poble sencer, que se la va fer seva. Perquè en 

definitiva la ràdio era, i continua essent, una comunitat 

petita o grossa. 

Gràcies a la visió de l'Edu i a aquelles claustrofòbiques 

golfes, alguns d'aquells nens es van acabar dedicant 

professionalment a la ràdio i al periodisme. A Figueres, 

Girona, Barcelona i Madrid. Però això és una altra 

història. “A Ràdio Tramuntana tens llicència per escol-

tar”, deia l'indicatiu de l'emissora mentre sonava la 

famosíssima peça de James Bond de l'orquestra de 

John Barry que emetien les antenes del transmissor del 

coll del Frare encara visibles a dia d'avui . ◼ 

DOCUMENTS HISTÒRICS  

Avui adjuntem una publicitat de Ràdio Tramuntana de l’any 1987, en la qual es pot observar la programació del 

mesos de juliol i agost i vàries fotografies dels seus col·laboradors radiofonistes. Us deixem a continuació amb una 

col·laboració de Ramon Iglesias sobre l'emissora titulat Llicència per escoltar, on recull una petita però interesant histò-

ria de l'emissora portbouenca. ◼ 

LLICÈNCIA PER ESCOLTAR - Ramon Iglesias 
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LLENGUA 

KURT TUCHOLSKY: EL CASTILLO DE GRIPSHOLM  
 Cari Oriol Serres  

 

El periodista berlinès,  
Kurt Tucholsky, creia que 
amb la seva màquina 
d’escriure detindria  
l’avenç del nazisme, ja 
que la seva mirada  
visionària li feia pressentir 
la tragèdia. Home pacifista 
i cent per cent  
antimilitarista només 
comptava amb les seves 
paraules per combatre  
l’amenaça creixent.  
Escriptor de professió i  
vocació, era un dels  
periodistes més conegut i 
llegits de l’Alemanya  
d’entreguerres.  
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A 
utor també de poemes, cançons i novel·les, els 

llibres del qual foren cremats pels nazis a la 

Plaça de l’Òpera de Berlín el 1933: era jueu 

i liberal d’esquerres. Amb quin pessimisme i 

frustració visqué aquests anys precursors de la Segona 

Guerra Mundial!  

Com a exemple, en un dels seus poemes Els desplaçats 

expressa el conflicte que viu amb Alemanya i l’època 
que li tocà de viure: “Es van equivocar, crec, al portar -

nos al món, tant en el lloc com en el temps; /ens deixa-

ren extraviats, anorreats, / maleint la nostra solitud” 

Escrivia incansablement tot alertant de les perilloses 

tendències antidemocràtiques i de l’amenaça del nacio-

nalsocialisme. I curiosament, no buscava l’èxit, que sí 

aconseguí. El seu objectiu radicava en les conseqüències 

que s’haurien d’haver derivat de la lectura dels seus 

escrits. Esforç en va, lamentà. 

La novel·la EL castillo de Gripsholm és resultat d’un en-

càrrec del seu editor. La inflació en els anys trenta ar-

ruïnava els negocis; els del llibre, també. Per què no li 

escrivia una novel·la d’amor, que rivalitzés  amb la 

proliferació d’escrits polítics que tant li feien baixar les 

vendes? Potser així n’obtindrien algun benefici.  

El resultat és aquesta curta novel·la de contingut molt 

autobiogràfic: alguns  personatges i el lloc on es desen-

volupa l’acció, corresponen a un viatge real que havia 

fet anteriorment a Suècia amb la seva llavors amant, 

Lisa Mattias, també periodista i editora.  

Dues realitats conviuen en l’obra. Una pertany a la pa-

rella d’enamorats i alguns dels seus amics, instal·lats a 

prop del castell de Gripsholm, que es disposen a gau-

dir d’uns dies de vacances en aquell marc idíl·lic i tran-

quil: “Un  paisatge natural, tranquil i plàcid, amb ar-

bres i prats, camps i boscos. Era un dia clar i radiant. El 
castell construït amb rajols vermells, estava allí, resplen-

dent, les cúpules rodones del qual llambrejaven contra 

el blau del cel”. Amb una total aparença de normalitat, 

la seva història és delicada, sense cursileries ni cel de 

color de rosa. De costums burgeses (esport, banys, al-

cohol, sexe...) viuen uns dies convençuts que allò és no-

més un moment efímer amb un final molt pròxim. Gens 

de tensió ni rancúnies. Tucholsky ha sabut construir me-

ravellosament una relació de parella, plàcida  i serena, 

conscients tots dos  del caràcter efímer de l’amor. Quan 

l’editor li encomana una novel·la d’amor, no resulta 

casual que escollís un episodi viscut amb anterioritat a 

Suècia. Així reprodueix una bona part d’un amor que, 

mentre fou, el sentí com a amor: “La pluja m’humitejava 

els llavis; la vaig degustar i vaig respirar profunda-

ment: no era res de l’altre món. Vacances, Suècia, la 

princesa, Billie... Però era un d’aquests moments dels 

quals te n’acabes recordant després: sí, en aquell mo-

ment, en aquell moment vas ser feliç. I jo ho estava i a 

més agraït que fos així”. 

No obstant això, de manera progressiva apareix una 

segona realitat. A penes visible i oculta als ulls de la 

majoria. A prop del seu lloc d’estiueig, s’hi troba un 

internat on resideixen quaranta nenes, víctimes d’un 

tracte autoritari, pervers i cruel per part de la directo-

ra del centre, la Dimoni: “La senyora Adriani es va con-

vertir en una muntanya que escopia foc, en tot un infern 

ple de dimonis grans i petits, un autèntic ogre”. Una 

d’aquestes nenes tindrà la capacitat de despertar a la 

parella emocions profundes. Aquesta altra cara de la 

realitat fa trontollar la placidesa del lloc:  no pot ser 

tan ideal, quan “es poden sentir els peus infantils desfi-

lant”. 

En aquest moment, la novel·la fa un gir inesperat, obrint 

preguntes i despertant inquietuds. Escrita el 1931, 

Tucholsky vol pronosticar l’arribada de Hitler? O només 

denunciar aquesta educació autoritària i militarista, ell 

que hi està tan en contra? Tan sols és un cas humà con-

cret? Cal aprofundir més? L’aparença de les coses és 

enganyosa? 

La recta final es precipita. La pau i mansuetud del lloc 

desapareixen per donar entrada a uns fets colpidors 

narrats amb força molt dinàmica, per aconseguir la 

transmutació de l’ésser humà: uns personatges de perfil 

hedonista, gràcies a la capacitat reactiva, es lliuren a 

l’auxili d’un ésser desvalgut: “ la nena necessita ajuda i 

no se’n parli més”. El missatge és clar: ajudar com a 

obligació ètica. 

Si Tucholsky ha aconseguit despertar alguns valors serà 

que la seva màquina d’escriure ha complert alguna 

missió. ◼ 
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B 
on dia senyor Fry, moltíssimes gràcies per ha-

ver vingut de seguida, sé que darrerament 

està molt enfeinat, però no s’amoïni no l’entre-

tindré massa. Vol prendre alguna cosa? Varian 

Fry no deia res, no sabia què dir. L’havia convocat 

Henry Oren, un personatge tan poderós com enigmàtic 

del que se sabia ben poca cosa, a qui no se’l veia mai 

en públic, no concedia entrevistes, no es relacionava 
amb ningú i les úniques persones amb qui tenia un cert 

lligam eren el seu secretari i el President Roosevelt, 

l’únic amic que semblava tenir. A part d’això ningú sa-

bia res de Henry Oren, però tothom tenia clar que res 

important passava als Estats Units si en Henry Oren no 

hi era darrere. 

Amb aquesta perspectiva Varian Fry no sabia si estar 

espantat o content. Darrerament, des que no paraven 

d’arribar notícies confuses i inquietants d’Europa, Henry 

Oren s’havia vist amb força gent i molt important, però 

sempre eren els seus interlocutors els que havien dema-

nat l’entrevista. Pocs, molt pocs, eren els que s’entrevis-

taven amb Henry Oren perquè ell mateix els havia 

convocat. I Varian Fry era un d’aquests.  

Malgrat ser una persona de molt poques paraules i de 

posat sever i taciturn, en les reunions a la biblioteca 

Henry Oren duia en tot moment la iniciativa de la con-

versa, decidia com començar, com continuar i quan do-

nar per acabada la trobada. El convidat es limitava a 

contestar les preguntes que Henry Oren li plantejava 

de tant en tant. I sempre amb l’atenta i silenciosa pre-

sencia del secretari que encara era més enigmàtic que 

el propi Henry Oren, si és que això era possible. A 

Varian Fry no li va ser difícil calibrar el seu interlocutor 

i l’entorn, era una persona molt culte i viatjada, perio-

dista liberal, educat a Harvard i anys enrere havia 

passat uns temps a Berlín com a corresponsal del diari 
The Living Age. Als prestatges que els envoltaven, es 

podien veure uns quants exemplars enquadernats d’a-

quell diari quasi centenari fundat el 1844 per Eliakim 

Littell. 

Està còmode senyor Fry? Va preguntar Henry Oren 

sense esperar resposta. Jo m’hi trobo bé en aquesta 

vella biblioteca, tot i que la decoració potser no s’hi 

adiu massa. Aquests quadres són de Pablo Picasso i 

Salvador Dalí, pintors d’un país que acaba de passar 

una guerra terrible i pitjor és el que li espera, segons 

com vagin les coses a Europa. Ja sé que el quadre de 

Picasso és molt gran i molts l’han trobat escandalós, 

aquestes cinc senyoretes són d’un prostíbul d’un carrer 

de Barcelona que Picasso freqüentava. El va adquirir el 

Museu d’Art Modern fa un parell d’anys, i el tenen aquí 

en dipòsit mentre fan les reformes. A Varian Fry no li 

va costar gens endevinar qui havia comprat el quadre 

pel museu. 

Senyor Fry m’imagino que des que ha entrat aquí s’es-

VARIAN - Conte de records imaginaris 

 Emili Darner 

Ja és aquí senyor. Va anunciar el Secretari després d’haver  
entrat sense trucar, com feia habitualment, en aquella  
majestuosa i imponent biblioteca on Henry Oren  
acostumava a rebre les visites que convocava. Les que li  
demanaven cita les rebia al seu despatx, no menys  
impressionant: mobles de fustes finíssimes i d’una elegància 
molt poc habitual entre les classes aristocràtiques dels Estats 
Units, llibres d’edicions exclusives, objectes d’un valor  
indesxifrable molt ben seleccionats i quadres de paisatgistes 
anglesos molt apreciats entre els membres del cercle que 
freqüentava la seva esposa. La biblioteca tenia dos detalls  
que la feien realment diferent del despatx: no hi havia la  
taula darrera la qual Henry Oren es protegia d’aquells que, 
després d’una perseverant insistència, aconseguien que els  
rebés; i els quadres que penjaven de les parets eren d’un art 
modern ben colpidor. 
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tà preguntant perquè li he demanat de venir. Sé que el 

1935 va ser a Berlin i va veure les barbaritats que 

feien aquella colla de descerebrats de nacional -
socialistes. Jo hi vaig ser un any abans, no feia pas 

massa que en Hitler havia guanyat les eleccions amb 

17 milions de vots i havia aconseguit que un Reichstag 

fet a mida li aprovés la “llei habilitant”. Un dictador 

“constitucional” ja ho veu, un personatge terrible i ja em 

pot creure, sé molt bé el que em dic. Ara Europa està 

en guerra, França i el Regne Unit, no podien permetre 

de cap manera l’expansionisme desenfrenat de l’Ale-

manya de Hitler. Aquest Hitler esta fent i farà un au-

tèntica massacre amb tots aquells que se surtin de la 

fila que ell ha marcat, començant pels jueus i els comu-

nistes, que ja n’hi ha una bona colla a la presó o, enca-

ra pitjor, enterrats. Al final, i miri bé el que li dic, els 

Estats Units no podrem ser un simple espectador en 

aquest conflicte. Suposo, senyor Fry, que no m’allunyo 

massa de la realitat actual i del que espera a la vella 

Europa. 

És ben cert el que diu senyor Oren. Va respondre Vari-

an Fry seguint el més pur estil de la dialèctica oreniana 

que es desenvolupava en aquella biblioteca. En aquest 

context, la senyora Roosevelt, ja sap vostè que gaudei-

xo del privilegi de l’amistat del matrimoni Roselvelt, 

m’ha comentat el projecte d’un Comitè de Rescat d’E-

mergència per tal de mirar de fer sortir d‘Europa totes 

les figures culturals que es pugui: artistes, músics, cientí-

fics, escriptors, intel·lectuals..., especialment els jueus i 

els que s’han manifestat públicament contra el règim de 

Hitler, la vida d’aquesta gent no val res a l’Europa d’a-

vui. Sé que calen diners, molts diners, però per això ja 

li he dit a la senyora Roosevelt que no s’han d’amoïnar.  
Varian Fry callava més que res perquè no sabia que 

dir. I Henry Oren seguia el seu discurs. Sembla que el 

principal organitzador d’aquest Comitè és un austríac 

de passat comunista o filocomunista que es diu Karl 

Frank, però que es fa dir Paul Hagen. No m’interpreti 

malament senyor Fry, no conec el senyor Frank o Ha-

gen, però és un personatge, si més no, dubtós. Ha estat 

una figura capdavantera en una organització clandes-

tina leninista que es diu “Nou Principi”, que s'havia infil-

trat en els partits socialistes i comunistes alemanys i aus-

tríacs en la dècada passada. És un home molt polititzat 

i no m’estranyaria que rebés diners de l’Unió Soviètica.  

Conec una mica el senyor Hagen, es va atrevir a dir 

Varian Fry, però està clar que no tant com vostè senyor 

Oren. No es pensi que el conec tant, va dir Henry Oren 

que ja ho sabia tot i més d’aquest Paul Hagen, però no 

m’amoïna massa.  

I ara centrem-nos senyor Fry, el necessitem, el necessito. 

Sense que Varian Fry pogués posar en paraules el que 

deixava veure en la seva cara de sorpresa, Henry 

Oren va continuar: vull que sigui l’home del Comitè de 

Rescat d’Emergència a França, allà disposarà de tots 

els recursos que dins de les possibilitats del lloc i del 

moment necessiti, també d’un equip de gent molt pre-

parada i coneixedora del territori disposada a ajudar-

lo tant com calgui. L’objectiu és aconseguir visats per 

tanta gent com sigui possible i embarcar-los, des de 
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qualsevol port d’Europa que no vigilin massa els nazis, 

Espanya o Portugal principalment, cap als Estats Units o 

Sud-Amèrica. Què hi diu senyor Fry? Ja he dit abans 

que pels diners no cal que s’amoïni, però li estic dema-

nant que posi en risc la seva vida, no li puc donar cap 

garantia que tornarà sa i estalvi als Estats Units, si em 

diu que no, ho entendré perfectament.  

Varian Fry només va gosar dir: què haig de fer? Sabia 
que podia contar amb vostè senyor Fry, va fer Henry 

Oren tot deixant entrellucar una certa expressió que 

s’endevinava de satisfacció. No podia reaccionar de 

cap altre manera un home de Harvard, tot i que va 

haver de repetir l’últim any per alguna malifeta que 

ara no cal ni esmentar. Varian Fry tenia ben clar que 

Henry Oren també ho sabia tot d’ell, fins i tot fets i 

esdeveniments que ni recordava. 

Aquesta setmana hi ha un dinar, en un restaurant d’a-

quí Nova York, on es constituirà oficialment el Comitè 

de Rescat d’Emergència, suposo que presidit per en 

Paul Hagen. Vostè òbviament hi està convidat, i allà li 

proposaran ser el representant del Comitè a França. En 

dos mesos marxarà cap a França, i començarà des de 

Marsella la seva tasca. D’inici disposarà de 3000 dò-

lars i una llista dels primers refugiats que cal fer sortir, 

son els més perseguits i els que estan en més risc. És 

possible que Hagen doni prioritat a treure de França 

alguns membres de la seu grup “Nou Principi”. Faci el 

que cregui convenient però no s’enfronti amb Hagen, 

tingui’l entretingut amb els seus companys, però eviti 

com sigui, que els russos fiquin els nas en les operacions. 

De cap de les maneres permeti que Hagen el suplanti i, 

per molt que li demani, no li doni mai el seu passaport 

americà. Ell en si mateix no es massa perillós, però els 

russos el tenen vigilat. 
 

Seguint amb assentiments i 
preguntes breus i clares,  
Varian Fry va demanar si  
havia d’anar tot sol a França. 
Vostè mateix, va dir Henry 
Oren, es pot endur la seva 
esposa, li anirà be tenir-la al 
costat en tots els sentits, una 
dona educada a Oxford sí 
que és una garantia. En fi el 
meu secretari li facilitarà una 
primera quantitat de diners 
pel viatge i els primers dies 
d’estada i li lliurarà una llista 
amb uns quants noms que 
l’ajudaran sempre que  
calgui, a part de les persones 
que formen part de la pròpia 

xarxa del Comitè. 
Henry Oren en el que  
semblava un començament 
de comiat va continuar:  
senyor Fry, per molt de temps 
que passi i moltes accions 
que jo faci mai li podré  
agrair el que està a punt de 
fer, ni el món li agrairà prou. 
No cal que li digui que vostè 
i jo trigarem temps en  
tornar-nos a veure, si és que 
ens veiem de nou. Ningú  
sabrà que hem tingut aquesta 
conversa. Qualsevol cosa 
que necessiti posi’s en  
contacte amb el meu  
secretari, ell mateix li dirà les 
vies que ha de fer servir per 

comunicar-s’hi. Ens hem  
entès senyor Fry? 
Perfectament senyor Oren.  
Té alguna instrucció,  
indicació o recomanació més? 
Aquesta va ser la frase més 
llarga que va pronunciar  
Varian Fry en tota la reunió.  
El meu secretari li dirà tot el  
que ha de saber, moltes  
gràcies de nou, vigili molt  
i torni. Va concloure Henry 
Oren. 
 

Es van aixecar i van encaixar. Quan Varian Fry anava 

cap al porta acompanyat pel secretari, Henry Oren s’hi 

va acostar i feu la darrera petició: senyor Fry faci l’im-

possible per salvar el Dr. Walter Benjamin, és a França 

i ben aviat anirà cap a Marsella, pensa travessar la 

frontera espanyola per anar fins a Portugal i embarcar 

cap als Estats Units. 

-Ho faré senyor Oren ◼ 
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SINDICAT 

 Enric Roca  

E 
l Sindicat era un restaurant de Figueres al qual  

anava alguna vegada a dinar. Suposo que en  

el mateix edifici hi devia haver hagut algun  

local del sindicat vertical, aquell invent franquis-

ta per controlar els escassos i , per descomptat, clan-

destins moviments obrers i poder mostrar d’aquesta 

manera una imatge democràtica de cara a l’exterior. 

L’edifici s’ubicava a prop de Correus, a l’actual Plaça 
del Sol, que ignoro com es deia en aquells moments. 

Era un local sense cap característica destacada, total-

ment anodí que oferia un menú diari i que era freqüen-

tat per alumnes i professors que emplenaven les aules 

dels col·legis i de l’únic institut que hi havia a Figueres 

en aquella època, a finals dels 60, principis dels 70. 

Les meves visites a aquest restaurant es remunten als 

meus primers exàmens finals (llavors no n’hi havia d’al-

tres) dels diferents cursos del batxillerat que feia a 

Portbou. Havíem anat alguna vegada fins la capital de 

l’Alt Empordà amb un sis-cents de color verd conduït 

per un professor. En una ocasió vàrem estar a punt de 

caure en la cuneta perquè el conductor va voler encen-

dre una cigarreta en marxa, amb la conseqüent dis-

tracció que podia haver acabat en una tragèdia. De 

més gran hi havia anat a dinar, abans i després dels 

exàmens, amb un altre mestre que sempre que anava 

al Sindicat demanava ous al plat. No sé si li agradaven 

tant perquè a casa seva la seva dona no li’n feia mai o 

no en podia menjar per que estava sotmès a règim i 

allà, lluny de la seva muller, podia treure el ventre de 

pena. 

En altres ocasions hi havia anat amb el meu amic J., en  

 

l’únic any en què vaig estudiar a l’institut (l’únic que hi 

havia llavors, el Ramon Muntaner). Ell estudiava dos 

cursos menys que jo: el Sindicat era un bon punt de tro-

bada per agafar forces de cara a les classes de la 

tarda i podíem xerrar i riure tot el que volíem, oblidant 

per un moment les preocupacions pròpies de la vida 

d’estudiant.    

Els dies que el Sindicat tenia més feina eren els dels 
exàmens de juny. Llavors l’institut s’emplenava de mai-

nada nerviosa que feia un guirigall considerable. En un 

moment determinat la veu potent d’un bidell tronava 

entre les venerables parets d’aquell edifici: 

“Oficiales...”. En sentir aquestes paraules, tots els alum-

nes de l’institut s’apressaven a pujar les escales (amb 

més por que goig) i eren col·locats en les diferents au-

les preparades pels exàmens atenent a criteris alfabè-

tics. Al cap d’una estona se sentia una altra vegada 

aquella veu de funcionari cansat que anunciava: 

“Libres...” i l’escena es repetia amb els alumnes que 

quedaven, els que estudiaven en els pobles de la co-

marca. Entre els exàmens del matí i els de la tarda els 

estudiants que veníem de fora recuperàvem el fòsfor 

del nostre cervell al restaurant del Sindicat enmig d’una 

cridòria caòtica, anàrquica, progressiva. De tant en 

tant, l’amenaça de col·lapse sònic era tallada en sec 

per algun professor que no podia suportar ni un segon 

més aquella immensa, colossal olla de grills desferma-

da. Llavors es feia un silenci momentani, precari, amb 

poques possibilitats de sobreviure i per un moment se 

sentia clarament el dringar de les culleretes dels cafès i 

els crits dels cambrers ordenant les comandes. ◼ 
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POESIA 

QUIXOT  
 Agustí Calvo  
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Simó Granollers i Batlle

Amb motiu del desè aniversari de 

la mort de Simó Granollers, trans-

crivim una de les seves poesies.  

 

Com recordo els saltirons 

d’aquella ocelleta maca,  

passejant pel meu carrer 

la seva plometa blanca; 
quin goig sento dintre el pit  

al pensar que m’estimava,  

que saltava als meus genolls, 

que en les meves mans menjava; 

qui li digué que el meu cor 

obert a l’amor n’estava? 

fou l’instant de protecció 

o és que Déu l’aconsellava. 

Ocella dels meus amors 

en la punta de tes ales, 

la il·lusió d’un son perdut  

a l’infinit t’emportares;  

no tornaràs ja mai més 

a gaudir-ne de moixaines, 

però dins l’entranya present,  

acompanyes mes nits llargues. 

 

S 
imona Pons va ser el quart infant de Simó Pons, metge a Illa 

del Riberal (Rosselló), i d'Antoinette Trainier. Era la germa-

na petita del poeta Josep Sebastià Pons.  

Amb els anys, el paisatge descrit per Simona Gay no serà 

només el referit al seu estat d'ànim, sinó que assolirà una dimensió 

vinculada a l'entorn familiar, ja que esdevindrà el símbol del record 
dels seus avantpassats, la "cendra viva" de la remembrança. Amb 

la mort del germà, la descripció evoca els paisatges comuns en la 

seva poesia.  

Féu els seus estudis en francès, a l'escola del poble i més endavant 

a les benedictines de Portbou.  

L'escriptor i crític Tomàs Garcés la donà a conèixer com a poetessa, 

i el poeta Josep Bonafont (El pastorellet de la Vall d'Arles de pseu-

dònim) va publicar-la a finals dels anys vint a la Revue Littéraire et 

Historique du Diocèse de Perpignan. Va col·laborar a diverses revis-

tes locals i el 1927 participà en els Jocs Florals de Perpinyà on ob-

tingué les primeres distincions i feu amistat amb el poeta Gumersind 

Gomila. Publicà el seu primer llibre de poesies, Aigües vives, el 

1932, amb pròleg del poeta Tomàs Garcés, amic de l'autora. El 

1935 guanyà el premi dels Jocs Florals de Tolosa del Llenguadoc 

amb el poema Aigua i sol, que posteriorment inclogué al recull Lluita 

amb l'àngel. 

Del 1934 en endavant encetà una tasca de recuperació de les tra-

dicions rosselloneses (a base de documents diversos, d'enregistra-

ments i fotos) que ha romàs gairebé completament inèdita fins ara. 

Col·laborà a La Revista, Clarisse, La Nau i, entre 1956 i 1965, ho 

féu a La Tramontane. Va morir a la seva Illa natal. ◼ 

AL ROSER 
 Simona Gay 

A Tomàs Garcés, en record de la 

casa del Bulès. 

 

 

Al roser de casa teva, 

hi venia un rossinyol; 

no et movies a l’eixida 

per no deturar el seu vol. 

 

En una mateixa espera 

al jardí tot era mut, 

la nostra ànima suspesa 

al silenci de vellut. 

 

Aquella hora era tan dolça,  

aquell goig era tan gran: 

un ocell i una rosa, 

i l’esperança d’un cant... 
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CALAIX DE SASTRE 

IV ESCOLA WALTER BENJAMIN 

 La Frontera Salvatge / 80 anys de la Retirada  

T 
al com s’explica a la seva 

pàgina web, l’Escola d’Estiu 

Walter Benjamin vol ser una 

activitat clau de suport a l’im-

puls de la Casa Walter Benjamin a 

Portbou. Les jornades de reflexió són 

un punt de trobada de filòsofs, artis-

tes, historiadors, humanistes, crítics 
d'art, escriptors, psicòlegs, psicoana-

listes i sociòlegs, entre d'altres, per 

promoure el pensament interdiscipli-

nar entorn dels conceptes de l'obra 

de Walter Benjamin, els quals ens 

poden ajudar a comprendre i afron-

tar els reptes de la nostra societat 

europea actual.   

Doncs bé, del 27 al 29 de setembre 

d’enguany va tenir lloc la IV Escola 

d'Estiu Walter Benjamin. Aquest any 

es compleixen 80 anys de la Retira-

da i de l'exili de 300.000 persones 

que travessaren les muntanyes dels 

Pirineus per Portbou sobre 500.000 

que fugiren de l'Espanya Republicana 

cap a l'exili en acabar la Guerra 

Civil l'any 1939.  

L’avenç del nazisme va fer que molts 

intel·lectuals europeus passessin en 

sentit invers a partir d’aquest any en 

esclatar la Segona Guerra Mundial. 

Un èxode que portà al pensador 

Walter Benjamin a fugir el 1940 i a 

suïcidar-se a Portbou el 26 de setem-

bre d’aquell any en saber que seria 
repatriat.  

Els artistes, els creadors, els in-

tel·lectuals, persones sovint no entre-

nades per a situacions adverses de 
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supervivència, patiren censura i exili per la seva condi-

ció ideològica o d’identitat, un fet que es repeteix avui 

en l’Europa dels refugiats.  

No podem deixar de recordar i de fer memòria per tal  

que no es repeteixin aquells esdeveniments del 

totalitarisme feixista dels anys 30 i 40 del segle pas-

sat. I ara al 2019, ho hem de tenir molt en compte 

quan el feixisme franquista treu el nas a l'Estat espa-
nyol i el reaccionadisme petanista i ultradretà intenta 

tornar a dominar al Vell Continent. 

Aquesta edició de l'Escola d'estiu pren el títol del lli-

bre La frontera salvaje, de Fernando Hernández Sán-

chez, que es va presentar durant el seminari. Al mateix 

temps l’exposició va incorporar un acord amb els artis-

tes residents a la fàbrica de creació “La Escocesa” de 

Barcelona i que van treballar l'artista com a activador 

crític de la història i juntament amb el Festival de foto-

grafia Fotolimo, organitzaren un debat sobre Walter 

Benjamin i la fotografia.   

Van participar a l'Escola d'Estiu: Cari Oriol, Jean Ca-

lens, Carme Alda, Fernando Hernández Sánchez, Anne 

Roche, Madeleine Claus, Maria Maïlat, Manolo Lagui-

llo, Ignasi  Solé Sugranyes, entre d'altres.   

El dissabte 28 de setembre, a les vuit del vespre, es va 

inaugurar l'exposició dels artistes residents de la fàbri-

ca de creació “La Escocesa” titulada Paisatges desit-

jats, a la sala de duanes de l'Estació Internacional de 

Portbou.  

El diumenge 29 va concloure l'Escola d'Estiu amb els  

actes següents: 

Presentació del llibre Walter Benjamin-Bertolt Brecht. 

Trobada a Portbou, de Maria Maïlat, traduït per Anna-

Maria Corredor i il·lustrat per Guillén. Pròlegs: Carles 

Duarte, Vicenç Altaió i Pilar Parcerisas.  

Presentació de la Biblioteca Walter Benjamin, donació 

de Gian-Luigi Ponzano a la Fundació Angelus Novus.    
(Sala La Congesta)  

La performance de Yael Karavan, "Living threads".  

Finalment al Cementiri de Portbou, es va celebrar 

la Declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional del Me-

morial Passatges (2018), amb la intervenció de Carles 

Duarte, poeta i de Pilar Parcerises presidenta de 

l’Associació Passatges de Cultura Contemporània. Tam-

bé es feren lectures de poemes de Hannah Arendt, Ma-

ria Zambrano i Walter Benjamin, dirigits per Cari Ori-

ol. 

Des del 28 de setembre al 27 d'octubre es va poder  

visitar l'exposició "Paisatges desitjats" a la sala de du-

anes de l'Estació Internacional de Portbou, com ja hem 

senyalat, dels artistes residents a la fàbrica de creació 

“La Escocesa”.  

Els artistes participants en la confecció d’aquest paisat-

ge són: Valentina Alvarado Matos, Daniel de la Barra, 

Juan Antonio Cerezuela, Llapispanc, Guillermo Moreno, 

Antonia Rossi (amb la col·laboració d’Antonio Conta-

dor) i Carlos Vásquez Méndez. ◼ 
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E 
l passat 25 de novembre, organitzat per l’Asso-

ciació de Mestresses de Casa de Portbou, es va 

commemorar a la Plaça Pompeu Fabra el dia  

Internacional per a l’eliminació de la violència  

envers les dones.  

Cal assenyalar que entre les violències que pateixen 

les dones n’hi ha de tipus físic, psicològic (amenaces, 

vexacions, assetjament i tracta degradant) i sexual.  
Fins el 30 de setembre d’enguany, 1.721 (un 13,3% 

més que l’any passat), han denunciat violència sexual. 

En quant als intents d’homicidi han passat de 16 l’any 

passat a 23 casos aquest any (un 43,8% més). Totes 

aquestes dades, segons fonts dels Mossos d’Esquadra, 

fan referència només a la violència denunciada. En re-

alitat les xifres són més altes i probablement descone-

gudes amb certesa ja que no sempre es presenta la 

corresponent denúncia.  

A l’Estat espanyol, aquest any i pel fet d’entrar el par-

tit d’ultradreta Vox a comunitats i ajuntaments, s’ha 

trencat la unitat institucional. Això ha impedit declaraci-

ons conjuntes al Parlament Valencià, al de les Illes Bale-

ars i al d’Andalusia.  

Des d’aquestes planes ens solidaritzem, com no podria 

ser d’una altre manera, amb la declaració d’enguany i 

sentim veritable vergonya aliena i rebuig vers aquest 

tipus de violència i lamentem també que partits ultra-

dretans hagin aconseguit representants en diferents 

institucions de l’Estat.   

A continuació podeu llegir la declaració:  

 

 

“D'uns anys ençà, les violències masclistes, i es-

pecialment les violències sexuals, s'han situat al 

centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i 

tot, de les festes majors dels nostres pobles i 

ciutats. Aquestes violències contra les dones, tra-
dicionalment invisibilitzades, han sigut exposa-

des públicament per les seves supervivents per 

denunciar un sistema patriarcal que ens opri-

meix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evi-

dència que el problema no són els espais pú-

blics, els locals d'oci o les festes populars, per-

què aquestes violències masclistes també les pa-

tim als nostres llocs de feina i a casa. Les violèn-

cies contra les dones persisteixen any rere any, 

en una societat patriarcal que es resisteix a per-

dre un statu quo que situa les dones en una posi-

ció de desigualtat. Tot i això, les dones hem 

trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. 

Diuen que una societat té els nivells de violència 

que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem 

alçat amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, 

germana" perquè no hi ha cap altra resposta 

possible front a aquest greu atac contra els 

Drets Humans. Una agressió sexual a una dona 

no és un fet puntual, sinó una expressió més de 

MANIFEST 25N. Dia Internacional per a  

 l’eliminació de la violència envers les dones 
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l'estructura patriarcal, una agressió contra totes 

nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violèn-
cia funciona de forma alliçonadora, ens socialit-

za en la por i ens llença un missatge ben clar, 

sobretot dirigit a les dones més joves: volen con-

trolar i sotmetre la vida de les dones. Les dones 

hem posat nom a unes violències sexuals fins ara 

naturalitzades i minimitzades, hem perdut la por 

a assenyalar i denunciar els agressors i volem 

situar al seu lloc la vergonya que suposa patir 

una agressió sexual, perquè ja no ens volem 

culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de 

molts espais diferents: des dels moviments femi-

nistes, les associacions, les comissions de festes 

dels barris, les administracions públiques, i això 

també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès 

que una societat on les dones són agredides se-

xualment no garanteix els seus drets de ciutada-

nia. Encara avui es fa imprescindible seguir tre-

ballant conjuntament i coordinadament amb la 

implicació de totes les administracions i agents 

socials per l'erradicació de totes les violències 

masclistes i la reparació de totes les supervi-

vents. També cal reconèixer la lluita constant i 

incansable dels moviments feministes, que no han 

deixat de crear les contranarratives sobre la 

violència sexual que ens han permès posicionar-

nos en un altre lloc davant d'unes agressions que 

ens volen infondre la por. Aquí, les dones joves 

han estat la punta de llança d’aquesta transfor-

mació. Elles són les protagonistes d’aquest punt 
d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan 

urgent com imprescindible. Els moviments feminis-

tes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut 

sempre en les supervivents. Han fet saber que el 

consentiment és un element central a l'hora d'en-

tendre la sexualitat, que el consentiment és re-

versible i que cal renovar-lo, que només un sí és 

sí i que tot això és innegociable. També han de-

nunciat una justícia patriarcal que reprodueix el 

sexisme en les seves sentències i deixa impunes 

als agressors. Per últim, no volem acabar aquest 

manifest sense reconèixer la força, el coratge i 

la valentia de les dones, de les supervivents i de 

les que han estat assassinades, de les que han 

trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia 

per fer-ho. Germanes, no esteu soles! El movi-

ment feminista és imparable i la nostra sororitat 

és la nostra força. Cridem juntes: si en toquen a 

una, ens toquen a totes!” ◼ 
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CONFERÈNCIA DE XAVIER ALBERTÍ 

X 
avier Albertí, Director Artístic del Teatre Naci-

onal de Catalunya, ens parlà el passat 23 de 

novembre a la sala W. Benjamin de Portbou, 

del teatre Català i de figures cabdals com 

ara Àngel Guimerà i Josep Maria de Sagarra. La tar-

da freda i ventosa no va impedir l’assis-

tència a la Sala Walter Benjamin d’un 

públic delerós d’escoltar aquesta gran 

figura del teatre. 

On comença i on arriba el teatre català 

foren els eixos de la seva explicació, 

estudiats des d’una perspectiva ideològi-

ca (aspectes històrics, religiosos, polí-
tics...). 

Aquest teatre ens explica el reflex social 

que normalment trobem en els llibres 

d’història. Guimerà, per exemple, és un 

dels artífexs  claus de la voluntat d’arti-

cular políticament la cultura catalana. 

Xavier Albertí ens feu una  guia per en-

dinsar-nos en aquest món del teatre i de 

la història dels locals representatius, tots 

ells envoltats de decisions polítiques, mu-

nicipals i socioals. El teatre sempre es 

dirigeix a una col·lectivitat, que forma 

part de la societat. 

Parlar de teatre o cultura sense l’axioma d’articulació 

política ens fa, en paraules d’Albertí, singulars i únics, 

aspecte que no succeeix en les altres cultures. ◼ 

“EL MÓN D’AVUI »  

E 
l passats 27, 28, 29 i 30 de novembre es va  

celebrar el 5è Col·loqui Internacional Memorial  

Democràtic Càtedra Walter Benjamin.  

Aquest any el títol és “El món d’avui. Dels feixis-

mes històrics als reaccionarismes postmoderns i els nous 

populismes”.  

Tal com especifiquen al díptic l’actualitat política està 

marcada per l’auge i la consolidació de diverses pro-
postes populistes arreu del món, i pel sorgiment de for-

mes polítiques autoritàries que, en molts casos, es pre-

senten en l’esfera pública com a hereves dels feixismes 

històrics. Aquestes propostes tenen en comú la simplifi-

cació dels discursos polítics, l’esquematització del debat 

públic i la defensa de solucions directes i contundents a 

problemes complexos. 

Es tracta d’un fenomen global que afecta quasi tots els 

països amb democràcies liberals, cadascun dels quals 

té unes característiques pròpies que estan relacionades 

amb la seva història o el context polític i econòmic que 

viuen actualment. És un fenomen que va des dels Estats 

Units, Regne Unit, Hongria, Itàlia, Alemanya, Àustria, 

Finlàndia i Espanya fins a Nicaragua, Brasil, Veneçuela, 

Rússia, Turquia, l’Índia o les Filipines, per citar alguns 

dels que experimenten aquest creixement de les ten-

dències autoritàries i populistes. Es tracta d’un corrent 

generalitzat, sens dubte, amb una dinàmica d’expansió 

i de conseqüències imprevisibles.  

Aquest col·loqui internacional té com a objectius princi-

pals debatre els conceptes de feixisme, nou reacciona-

risme, autoritarisme i populisme, i presentar, amb les 
intervencions d’especialistes, diversos casos de projec-

tes polítics que incorporen o han incorporat aquests 

corrents. Així mateix, es tractarà de plantejar aquest 

fenomen polític tot relacionant-lo amb el paper que 

poden representar els mitjans de comunicació, les xar-

xes socials, l’educació i les polítiques públiques de me-

mòria. 

Des d’aquestes planes només lamentem que els actes 

varen tenir lloc a l’Auditori del MACBA de Barcelona. A 

Portbou només s'organitzà la Ruta W. Benjamin, l’acte 

de lliurament de la IV Edició del Premi Internacional 

Memorial W. B., 2018-2019 i el concert “L’últim camí 

de Walter Benjamin”, espectacle musical i visual de 

Juliane Heinemann. ◼ 
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(*) 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 

PASSATEMPS 

Actini 

Argent 

Bismut 

Franci 

Lantani 

Luteci 

Magnesi 

Mercuri 

Praseodimi 

Ruteni 

Tàntal 

Titani 

Una vegada hàgiu  

remarcat totes les pa-

raules a l’encasellat, 

amb les restants, llegi-
des correlativament, 

obtindreu la definició 

d’una d’elles. 

Dani Strohecker 
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Podeu enviar els vostres escrits a l’adreça Passeig 
de la Sardana 3, 2n. pis - 17497 Portbou, o bé al 
correu electrònic elfull@wanadoo.es, o al fax (00 
34) 972 390 331, amb una llargada màxima de 
dos fulls DIN A4 a doble espai. 

El Full sempre es reserva el dret de la publicació 
per raons temàtiques o d’extensió. 
S'accepten pseudònims sempre i quan vagin  acom-
panyats de nom i cognoms, núm. document d’identi-
tat, adreça i telèfon de contacte. 
El Full només respon de les seccions Editorial, Calaix 
de sastre, la Fotografia, Documents històrics i Re-

cords del passat. Els altres escrits i ninotalles són 
responsabilitat dels seus propis autors.   

 

EL FULL 
Publicació Catalana, Independent,  

Cultural i Gratuïta. 
 

 
 

EDITA 
Amics de Portbou 
 
 
 

DOMICILI SOCIAL 
Rambla de Catalunya 24 

17497 Portbou  -  Catalunya 
 

 

CONSELL EDITORIAL 
Josep M Loste  i Romero, Maria Juandó i  

Llimona, Fèlix Balanzó i Guerendiain,  

Jordi Banyeres i Barril i Joan Gubert i 

Macias 
 

 

MAQUETACIÓ i FORMAT 
Joan Gubert i Macias 

Amb la col·laboració de 

SUMARI INFORMACIÓ 

El Full s’imprimeix amb paper ecològic lliure de CFC 

Sopa Catalana: Mercuri 

SOLUCIONS 
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Una fotografia de l’any 1971 on podem observar un tren de vapor francès arribant a l’estació de Portbou.  

Fotografia de la família Cuyàs  ◼ 

 

RECORDS DEL PASSAT 
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