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Quinze són quinze

Gegants i gegantes del PSC

Va ser el gran savi Isaac Newton qui va dir “Si he pogut veure-hi més lluny 
que els altres, només és perquè m’he enfilat sobre les espatlles de gegants”. 
Succeeix així en tots els camps del coneixement i de l’experiència humana. 
Es repeteix en totes les èpoques. Podem veure-hi més lluny, podem anar 
més enllà, podem innovar, podem crear realitats noves, podem inventar nous 
enginys, podem progressar…, perquè hi ha hagut homes i dones que han 
sabut fer seves les cotes assolides anteriorment, n’han sabut guanyar de 
noves i han sabut fer-ne llegat, posició avançada, torre de guaita, trampolí des 
d’on agafar un nou impuls, al servei de les joves generacions. 

No han estat poques les persones que han posat a la nostra disposició 
les seves “espatlles de gegant” on hem pogut enfilar-nos. Ho sabem. Tots 
tenim noms a remarcar, en el terreny personal o col·lectiu. La llista podria ser 
nombrosa, sobretot si mirem al vast i divers trajecte del socialisme català, del 
republicanisme federal, del catalanisme popular, des del segle XIX fins ara. 

Aquí, però, ens limitarem a uns pocs noms: als quinze primers noms que va 
donar una consulta aleatòria (2016) a militants socialistes, partint del record viu 
dels qui van ser referents emblemàtics al voltant de la unitat dels socialisme 
català i que ja ens havien deixat (és a dir, deixant de banda els que vivien). 
Aquests són els quinze noms que van resultar en primera posició: 

Joan Reventós, primer dirigent del Partit dels Socialistes de Catalunya, artífex 
de la unitat socialista. Anteriorment, impulsor de la unitat democràtica catalana 
contra el franquisme. 

Marta Mata, impulsora de la renovació pedagògica de postguerra i, després, 
formuladora i defensora de l’escola comuna, sense separació per raó de 
llengua, com a matriu de la igualtat d’oportunitats i de la unitat civil del poble 
de Catalunya.

Josep Pallach, dirigent de la tradició més obertament socialdemòcrata del 
socialisme català.

Paco Ramos, empresonat amb el president Companys al vaixell “Uruguai”, 
comandant del XVIII Cos de l’Exèrcit Republicà, exiliat a l’URSS, condemnat a 
deu anys de treballs forçats a Sibèria.

Ma Aurèlia Capmany, escriptora, pedagoga, defensora de la llengua 
catalana, pionera del feminisme català de postguerra.
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Carlos Barral, escriptor i editor innovador, un dels impulsors del “boom 
llatinoamericà” des de Barcelona.

Alexandre Cirici Pellicer, crític artístic, promotor de les joves generacions 
de l’art d’avantguarda. Impulsor de l’Assemblea d’Intel·lectuals de Montserrat i 
senador per l’Entesa dels Catalans.

Oriol Martorell, músic, impulsor del moviment coral català de postguerra, 
director de la Coral Sant Jordi.

Enric Adroher Gironella, un dels fundadors del Moviment Europeu i 
organitzador del “Contubernio de Munic”.  

Juli Busquets, militar, comandant de l’Exèrcit espanyol, un dels fundadors de 
la clandestina Unió de Militars Demòcrates.

Pep Jai, condemnat a treballs forçats al Valle de los Caídos, fundador de la 
Unió de Pagesos.  

Ernest Lluch, ministre de Sanitat que va assolir la universalització de 
l’assistència sanitària. Membre d’Elkarri. Assassinat per ETA.

Ramon Fernández Jurado, heroi del 19 de juliol de 1936, en el combat 
victoriós contra els militars sollevats a Catalunya i, després, comandant de 
l’Exèrcit de la República.

Jordi Solé Tura, locutor de la clandestina “Ràdio Pirenaica”, dirigent 
eurocomunista. Un dels “pares de la Constitució” i ministre de Cultura. 

Jordi Llimona, teòleg, caputxí del convent de Sarrià, un dels impulsors de “La 
Caputxinada” i de la desfilada de capellans a la Via Laietana contra la tortura 

Aquests quinze no són tots els nostres gegants i gegantes. En tenim bastants 
més. I falten dones, en som conscients. Aquest és només un primer volum. 
Però no hi ha dubte que tots quinze en són, de gegants i de gegantes, sense  
excepció. Les seves envergadures s’alcen davant nostre i ens ofereixen unes 
espatlles amples, perquè ens hi puguem enfilar i perquè, des de dalt, puguem 
albirar l’horitzó i orientar el nostre rumb.

Miquel Iceta i Llorens
Abril de 2018
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— Gegants del PSC —

Enric Adroher, Gironella

l’europeisme socialista  

Per Lluís Maria de Puig

Enric Adroher i Pascual, conegut des dels anys de la República pel seu 
pseudònim Gironella, nasqué a Girona el 10 de juny de 1908. Fou el 
segon de set germans d’una família menestral, on sobre tot per influèn-
cia de la mare es vivien propers els problemes socials d’aquell temps, 
que ja de nen, el van interessar. Va ser un estudiant aplicat que de l’any 
1924 al 1928 cursà Magisteri a l’Escola Normal de Girona. Entusias-
mat pels estudis i seguidor d’algun dels seus mestres, grans pedagogs 
i futurs polítics republicans com Cassia Costal i Miquel Santaló que 
li obriren l’interès per la política i la renovació pedagògica, va acabar 
orientant els seus estudis vers l’educació. De molt jove inicià el seu ac-
tivisme polític de simpaties llibertàries; conduït per joves amics del món 
obrer de Girona de tendència anarco-sindicalista i militants de la CNT, 
ben aviat començà a fer proselitisme amb un to radical revolucionari. 
El 1928 s’afilià a la FAI i publicà els seus primers articles a “Solidaridad 
Obrera”. Aquell any va traslladar-se a Madrid per a realitzar la llicencia-
tura de Pedagogia, que acabaria el 1932.

A Madrid es va convertir en un estudiant contestatari que participà en el 
moviment universitari i polític tan efervescent en aquells moments. Se-
guia entusiasmat per la renovació pedagògica i es preparava per ser un 
bon professor, alhora que s’implicava cada vegada més en la política. 
Fou llavors quan després de moltes lectures i constants debats passà 
de l’acràcia al marxisme i l’any 1930 ja es considerava un comunista 
i milità en la Agrupación Comunista de Madrid, nucli més tard dissi-
dent de la Internacional Comunista i del PCE. Durant unes vacances a 
Barcelona conegué a Joaquim Maurín, personalitat que el fascinà i es 
convertí a partir d’aquell moment en un fidel seguidor seu, primer de la 
Federació Comunista Catalano-Balear entorn al setmanari “La Batalla”, 
i després del Bloc Obrer i Camperol, bé i que ell continuava a Madrid, 
això sí, conspirant sense parar.
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— Enric Adroher, Gironella —

A finals de 1930, informat de l’intent d’alçament de Galán i García Her-
nández a Jaca, el jove revolucionari se n’hi anà des de Madrid per par-
ticipar en el que havia de ser la insurrecció militar i obrera que tothom 
seguiria dels Pirineus avall. El fracàs va ser total, no passaren d’Osca 
on van ser durament reprimits per l’exèrcit i la guàrdia civil. Escapà com 
pogué i es va amagar durant un temps. Retornat a Madrid, continuà els 
estudis i tornà a l’activisme. Per haver penjat un bust del rei a l’Escola 
Superior de Magisteri acabà a la presó uns dies; on hi tornà també 
altres vegades acusat de participar en rebomboris polítics. Era temps 
d’aprenentatge i de canvis.

Així, el jove anarquista acabà apuntant-se al socialisme revolucionari. 
De la CNT va passar a la UGT dins la qual el 1932, amb un grup de 
professors van fundar la Federación Española de Trabajadores de la 
Enseñanza (FETE) a la que es dedicà amb intensitat mentre acabava la 
carrera. El mateix 1932 tornà a Catalunya on exercí de mestre al Grup 
Escolar “Pi i Margall” de Sarrià fins a la guerra civil. Escrivia sovint sobre 
els esdeveniments polítics, educació i ensenyament. El 1933 va ser 
candidat del Bloc Obrer i Camperol per la circumscripció de Girona 
amb un programa radical que va obtenir pocs vots. Era ja un dirigent 
del partit i va ser present a totes les lluites, vagues i manifestacions del 
moment. El 1934 va participar en les protestes en defensa de la Llei de 
Contractes de Conreu i també en l’aixecament del 6 d’Octubre en què 
exigien armes per anar més enllà de Companys i d’Esquerra Republica-
na i iniciar una revolució. En matèria nacional l’Enric aleshores tenia les 
coses molt clares: partint de l’acceptació del dret a l’autodeterminació, 
tant ell com el seu partit defensaven una República Catalana dins de la 
Unió de les Repúbliques Socialistes Ibèriques, que veien indissoluble-
ment lligada a l’emancipació de classe.

El 1935, quan es creà el Partit Obrer d’Unificació Marxista, dirigit per 
Joaquim Maurín i Andreu Nin, és elegit membre del Comitè Executiu. 
El 1936 combat per aturar la sublevació militar i representa el POUM 
al Comitè Central de Milícies Antifeixistes. Esclatada la guerra es mobi-
litzarà i de setembre a novembre és Comissari General de Transports 
de Guerra de la Generalitat. Participa en els fets de Maig de 1937, fou 
detingut, passà una setmana en una txeca i després fou processat 
amb d’altres dirigents del POUM acusat primer de col·laboració amb 
els feixistes, en què se li demana pena de mort; finalment és exonerat 
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— Gegants del PSC —

d’aquell càrrec, però és condemnat a 15 anys de presó per revolucio-
nari.

Evadit de la presó, arran de l’entrada dels militars a Barcelona, passà 
la frontera i inicià el seu exili. Detingut a França, fou internat al camp de 
concentració de Vernet d’Ariege; davant del perill dels nazis aconse-
guí d’escapar- se i marxa cap a Amèrica desembarcant a Mèxic. Entre 
els anys 1941 i 1947 treballà per sobreviure, tot i que segueix en la 
permanent conspiració política. Participà en el moviment “Socialismo 
y Libertad”, fundà i dirigeix la revista “Mundo”, una publicació de certa 
transcendència, del 1943 a 1945, entre els intel·lectuals d’esquerra, 
que fou una obra molt personal de Gironella i que mostra la seva cons-
tant activitat cercant respostes als grans interrogants del moment, el 
feixisme, la revolució, el socialisme... “Mundo” fou una revista socialista 
però frontalment oposada al comunisme oficial, antisoviètica.

En el seu temps a Amèrica entre d’altres activitats polítiques participà 
en la Comissió Socialista Internacional. Passà un any a Nova York per 
aconseguir un visat per Europa i tornà a França el 1947. Com que havia 
mantingut molts contactes amb Europa, de seguida trobà amics que 
compartien les seves inquietuds, cada vegada més convençut que tota 
gran transformació o revolució havia de ser internacional i es manifestà 
partidari de crear un gran moviment europeu de les esquerres. Així, 
pel febrer assisteix a Londres a la primera Conferència Socialista Eu-
ropea on es creà el “Moviment pels Estat Units Socialistes d’Europa”; 
i immediatament organitzà un 2on. Congrés del MEUSE a Montrouge 
del qual surt elegit Secretari General. Aquest grup format més per in-
tel·lectuals que per una base obrera va ser molt actiu. El 1948 passà 
a anomenar-se “Moviment Socialista pels Estat Units d’Europa”, com 
canvi evidentment significatiu; més endavant prengué el nom de Movi-
ment Esquerra Europea, ja que el seu òrgan portant veu era la revista 
“Gauche européene” que dirigia personalment Gironella i que es publi-
cà entre 1948 i 1958.

El 1948 a La Haia participà en el congrés de creació del Moviment 
Europeu i després formà part del Consejo Federal Espanyol del Movi-
miento Europeo. Durant aquells anys es dedicà a organitzar diferents 
congressos europeus i socialistes: Puteaux, Estrasbourg, Frankfurt, 
Lieja, Mila, París. Són anys de dedicació absoluta a l’agitació europeista 
des de la vessant socialista en paral·lel a la construcció de les primeres 
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— Enric Adroher, Gironella —

institucions europees. Són també anys de vida precària, amb greus 
problemes de salut (li diagnostiquen un càncer) que després de mesos 
hospitalitzat pogué superar. El 1956 es traslladà a Brussel·les on es 
creà el Centre Europeu de l’Empresa Pública, una plataforma alternativa 
a l’economia privada, de la qual va esdevenir Secretari General fins a 
1976.

L’any 1962 culminà una llarga trajectòria d’activitats contra el règim de 
Franco participant decisivament en un dels actes que més durament 
pertorbà al franquisme. Amb el Moviment Europeu és un dels organit-
zadors materials de la trobada de personalitats demòcrates de l’exili i de 
l’oposició interior, anomenat “Contubernio de Munich” per tal de parlar 
de com es pot democratitzar Espanya. De fet la lluita antifranquista era 
una obsessió permanent. A tots els congressos i reunions feia aprovar, 
quan en Franco encara vivia, manifestos contra el regim. I això fins el 
final: el 1975 organitza a Brussel·les un col·loqui sobre Espanya “Rea-
lidades europeas del presente” en el que hi participen molts dels que 
seran protagonistes de la transició espanyola.

L’any 1976 torna a Barcelona, reorganitzà els militants del POUM que 
en una bona part decideixen integrar- se en el PSC. El 1977 participa 
activament en el procés d’unitat socialista a Catalunya i és elegit Secre-
tari de Relacions Internacionals del PSC(C), des d’on viurà el procés de 
creació del Partit dels Socialistes de Catalunya. L’any següent, el 1978, 
és elegit President del Consell Català del Moviment Europeu. Del 1979 
al 1983 serà assessor de Asuntos Europeos e Internacionales a l’Exe-
cutiva Federal del PSOE, i el 1983 Consejero de Asuntos Europeos en 
la Secretaria d’Estat per les Comunitats Europees. En reconeixement 
a la seva trajectòria en aquell mateix any 1983 fou nomenat President 
d’Honor del Consell Català del Moviment Europeu; el 1985 rebé la Gran 
Cruz de Isabel la Catòlica i el 1986 la Creu de Sant Jordi. L’any 1986 va 
ser candidat al Parlament Europeu, si bé no sortí elegit. Morí a Barcelo-
na el 10 de desembre de 1987.



“Advoco per un estat federal 
o confederal. Catalunya forma 

part del conjunt espanyol. 
La transformació del vell 

estat franquista centralista i 
unitari en un conjunt d’estats 
autonòmics pot permetre la 

reconciliació de les comunitats 
històriques i regions, 

articulant-se fraternalment en 
un Estat federal.”
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Carlos Barral

l’escriptor, l’editor, el polític  

Per Joan Francesc Marco

Carlos Barral va ser un intel·lectual imprescindible per entendre la Bar-
celona i la Catalunya que van del tardofranquisme a la transició demo-
cràtica. Fill d’una família de la burgesia barcelonina, va formar part del 
que ha vingut a anomenar-se l’escola poètica de Barcelona, aquella 
part de la generació literària dels 50 formada en la seva part essencial 
per Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, com 
a poetes, i Josep Maria Castellet, com a crític literari. La seva obra va 
suposar una alenada d’aire fresc en el resclosit ambient social i intel·lec-
tual de l’època. 

Però la importància de Barral com a intel·lectual no es limita a la seva 
feina d’escriptor. Va ser molt important també la seva feina com a editor 
a l’empresa familiar Seix Barral: des d’allà va introduir a Espanya l’obra 
d’una considerable quantitat d’escriptors i pensadors europeus, la qual 
cosa contribuí de manera notable a nodrir, intel·lectualment parlant, el 
moviment antifranquista, del qual ell mateix en formà part. Des de la 
seva editorial es publiquen per primera vegada a Espanya autors com 
Marguerite Duras, T. S. Eliot, Max Frisch, Cesare Pavese, Italo Svevo o 
Virginia Woolf. Va contribuir decisivament també al boom llatinoamericà, 
publicant autors com Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o Alfredo Bryce 
Echenique. Com a polític cal destacar la seva feina com a senador per 
Tarragona pel PSC i com a europarlamentari. Cal subratllar que la seva 
feina com a polític no es pot entendre deslligada de la seva obra com 
a escriptor o com a editor. 

Efectivament, l’escriptor, l’editor i el polític formen un tot indestriable en 
la figura de Carlos Barral, com posa de manifest la seva correspon-
dència amb Giulio Einaudi o l’organització de les mítiques Trobades de 
Formentor, on el mateix Einaudi i altres editors -com Claude Gallimard i 
Elio Vittorini- i escriptors europeus -com Robert Graves, Alberto Moravia 
o Italo Calvino- van participar amb la intenció de començar a trencar l’aï-
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— Carlos Barral —

llament intel·lectual de l’Espanya franquista. És difícil, per tant, destacar 
cap d’aquestes tres facetes sense tenir en compte les altres. Va ser un 
polític que feia d’editor quan va contribuir a perfilar, junt amb en Josep 
Maria Castellet, el panorama de les lletres espanyoles dels anys seixan-
ta i setanta? Va ser un editor que feia de polític quan va participar en la 
Caputxinada o quan va acceptar ser senador pel PSC? Barral encarna 
un valor polític essencial per entendre la seva època: la coherència que 
fa que el compromís polític estructuri tota l’activitat privada i pública 
d’una persona. Des de la seva editorial, per exemple, Barral va apostar 
per un conjunt d’escriptors contraris al franquisme que anys després 
canviarien la narrativa de la seva generació, com Marsé i Mendoza, i 
els va combinar amb altres que configurarien “el boom llatinoamericà”, 
com Vargas Llosa, i figures consagrades de la narrativa espanyola com 
Camilo José Cela. Amb això va aconseguir construir un paisatge literari 
amb l’objectiu de demostrar que, “a pesar del franquismo, de aquella 
sordidez, de aquella persecución, existía una literatura, que no era la 
mía, pero sí la de mi generación”. 

Pot semblar, des del nostre tombant de segle, que la seva poesia, de 
reflexió íntima i personal, no forma part de la unitat d’acció abans es-
mentada, però escriure als anys seixanta del segle passat aquest tipus 
de poesia, com la que escrivia Angel González o José Agustín Goyti-
solo o Cesare Pavese, era en aquells temps també una opció política, 
perquè contribuïa a configurar un imaginari col·lectiu, una militància cí-
vica contra el franquisme. La mateixa militància cívica que li fa escriure, 
parlant dels pescadors de Calafell:

Porque entendía de nudos y de velas
y del modo de armar los aparejos,
me llevaban con ellos muchas veces;
me regalaban el quehacer de un hombre.

Tanmateix, i sense ser contradictori amb el que dèiem abans, si hi ha 
un vers que ajuda a entendre i a definir Carlos Barral, des del poeta 
intimista a l’home públic i, especialment, l’últim Carlos Barral, el que es 
refugia a Calafell per escriure les memòries, és aquest de Rilke que va 
traduir el mateix Barral: 

¿Quién habla de victoria? Sobreponerse es todo.



“Extranjero en las puertas, 
no estás solo, mi apurada 

tristeza te acompaña.”
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Juli Busquets

militar demòcrata, socialista i professor

Per Vicenç Sanclemente

Juli Busquets Bragulat va néixer a Barcelona el 16 de maig de 1932. Va 
compaginar les carreres militar, universitària i política. Aplicar-se en les 
dues primeres a l’hora, en ple franquisme, podia ser considerat tota una 
contradicció. Des de molt jove havia adquirit aquelles dues condicions, 
de militar i de sociòleg i intentava de combinar-les amb una insatisfacció 
innata contra les injustícies, que van portar-lo a conèixer i a declarar-se 
a favor dels drets democràtics. Com a fill d’un metge de la guàrdia civil 
i net d’un general, va elegir de primer la milícia i ingressa a l’Acadèmia 
Militar el 1949.

El mateix Juli Busquets comentava que, de jove, els barris de barraques 
dels afores de les ciutats espanyoles li oferien un espectacle esfereïdor, 
que van convèncer-lo, com a moltes persones de la seva generació, 
a rebutjar la dictadura. El 1954 era ja tinent d’enginyers i aleshores va 
compaginar els estudis de l’Escola d’Estat Major, amb els de Ciències 
Polítiques, i molt aviat va esdevenir professor universitari. Des de 1951, 
dins de l’exercit mateix, forma part del grup Forja, una associació catòli-
ca inspirada pel capità Luís Pinilla i pel jesuïta José María Llanos, -que 
més endavant seria conegut pel seu treball al barri del Pozo del Tío Rai-
mundo-. Partint del falangisme social volien formar una nova generació 
d’oficials de carrera, amb el desig d’actuar, dins dels marges oficials, 
amb “professionalitat” davant d’una majoria de càrrecs que eren militars 
de la guerra i que de manera permanent recordaven el passat. Van ser 
dissolts. Busquets va començar a publicar a la revista “Pensamiento y 
Acción”, que va ser clausurada.
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Molt aviat, el 1966 va doctorar-se en sociologia i publicà la seva tesi, El 
militar de carrera en España en 1967. Aquesta va ser una obra absolu-
tament innovadora perquè, a part d’algunes biografies, no es publicava 
cap llibre a Espanya que estudiés l’exèrcit, un tema que era “tabú”. Ell 
va voler furgar sota la pell de la institució, estudiar com la formació dels 
militars, l’estratificació dins d’ella, com la geografia i la història, l’espai 
i el temps, l’ecologia i les generacions, van influir en la composició, 
la vivència i les creences d’aquell conjunt d’homes que formaven la 
col·lectivitat militar de l’Espanya de la postguerra. El tema i el llenguatge 
trencaven motllos. Van segrestar-li el llibre i va ser processat per “injúries 
a l’Exèrcit”, i després absolt.

El 1970, va enviar amb altres oficials, una carta al Príncep Joan Carles i 
al tinent general Manuel Díez Alegría, demanant obertura. El 23 d’abril de 
1973, la Revolució dels Clavells a Portugal, on els militars van prendre 
la davantera per provocar un canvi de règim al país veí, va suposar un 
punt d’inflexió per Busquets. Amb un altre company militar, van decidir 
anar a veure al president Saraiva de Carvalho, que va decidir rebre’ls. 
Tot i ser una visita privada, van presentar-se com a militars espanyols 
i van tenir un ensurt amb el servei de seguretat portuguès, perquè els 
van confondre amb enviats de Franco.

El 31 d agost de 1974 Juli Busquets va fundar a Barcelona, amb onze 
companys més, la Unió Militar Democràtica (UMD). Tenien previst ma-
nifestar-se durant la Pasqua Militar, però van ser delatats. Busquets fou 
detingut i ingressat primer al castell de Figueres. Hi ha l’anècdota que 
el seu fill amb dotze anys li prepara un pla per escapar, i ell va explicar-li 
que per ‘”honor militar” es negava en qualsevol cas. Més tard fou tras-
lladat a la presó del Hacho a Ceuta.

La UMD va durar poc temps, des de l’1 de setembre de 1974 fins a 
la seva autodissolució el 27 de juny de 1977. En un principi, va ser 
formada per oficials de l’Exèrcit de Terra; en pocs mesos eren vàries 
dotzenes, i en tres anys comptava amb un centenar llarg de caps, ofi-
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cials i suboficials. El seu naixement va ser simbòlic, però important en el 
context d’un exèrcit nascut des d’un dels bàndols de la guerra civil, i en 
especial en aquella etapa de la transició en què el “búnker” immobilista 
tractava d’evitar les reformes. Més que una posició colpista, allò que 
pretenien era neutralitzar les possibles accions del sector més reac-
cionari, que volia evitar una transició pacífica. La societat civil, els alts 
comandaments, la premsa nacional i internacional van poder veure que 
hi havia una fissura en el “monolític” exercit franquista. Els alts càrrecs 
de la dictadura podien entendre que potser les Forces Armades no 
serien un bloc unidireccional que podrien instrumentalitzar segons els 
seus desitjos, i les forces socials, els incipients partits polítics van poder 
veure que també que hi havia militars a favor de la democràcia.

Amb les eleccions de 1977 la UMD va auto dissoldre’s, i Juli Busquets 
deixa l’exèrcit per dedicar-se a la docència i presentar-se com a in-
dependent a les llistes de diputats dels Socialistes de Catalunya que 
encapçalava el seu amic Joan Reventós. El 1977 mateix ingressa a la 
Federació Catalana del PSOE i en 1978 s’incorpora al Partit dels Socia-
listes de Catalunya. Va esdevenir un dels “valors segurs” de les llistes al 
Congrés dels Diputats. Fidel, treballador i sempre disposat, demostra 
els seus principis quan no va votar la Llei d’Amnistia perquè no havia 
inclòs els militars de la UMD. En l’intent de cop d’estat del 23 de febrer 
hauria estat un dels objectius dels rebels i després comentava que, 
estratègicament, el muntatge del cop havia estat un “bunyol”. Des de 
1977 fins a 1989 va repetir escó al Congrés dels Diputats. Especialit-
zat en temes de defensa, molta gent el recorda per haver lluitat sense 
treva per assolir una fita històrica: l’equiparació dels drets dels militars 
de la República amb tots altres membres de les Forces Armades i que 
poguessin arribar a cobrar les seves pensions. El 1987 va obtenir la 
càtedra de Sociologia en la Universitat Autònoma de Barcelona.

El 1993 va deixar la primera fila de la política, però seguí com activista 
en el partit fundant el grup de debats “Fòrum Socialista” i lluitant per la 
seva reforma i regeneració. Per a Juli Busquets el “socialisme, a més 
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d’una forma de pensar, ha de ser una forma de fer política, en la que el 
rigor ètic i l’austeritat vagin units a una conducta clara, lleial i honesta, 
contrària al desmesurat afany de càrrecs i poder”. Morí a Barcelona el 
21 de juliol del 2001.



“El socialisme, a més 
d’una forma de pensar, ha 

de ser una forma de fer 
política, en la que el rigor 

ètic i l’austeritat vagin 
units a una conducta clara, 
lleial i honesta, contrària 
al desmesurat afany de 

càrrecs i poder.”
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Ciutadana Maria Aurèlia Capmany

escriptora i dona d’acció

Per Jordi Font

Com més t’endinses en els paratges de Maria Aurèlia Capmany, més 
tens la impressió d’estar trepitjant un continent ignot. El caràcter poliè-
dric de la seva personalitat i de la seva producció et porta de sorpresa 
en sorpresa.

Obra literària: el gran iceberg

La seva obra literària va haver de superar una autèntica carrera d’obs-
tacles i, encara avui, és un descomunal iceberg, conegut només per 
alguna de les seves puntes. Va anar publicant-se primer de manera 
discontínua i amb molt de retard a causa de la censura franquista. Des-
prés, va haver de lidiar una segona batalla desigual, amb el cànon he-
gemònic del moment i els corresponents paràmetres analític, els de 
l’”evangeli segons Sant Lukacs” (en paraules de Joan Fuster), en els 
quals la seva obra no acabava d’encaixar. Tot plegat en va dificultar i 
retardar molt el coneixement.

Finalment, una novel·la seva —“Un lloc entre els morts”—, publicada 
després de vuit anys d’incomprensible espera, obtindria el Premi Sant 
Jordi i, més endavant, seria reconeguda entre les “MOLC” (les millors 
obres de la literatura catalana). Sobre el conjunt de la seva obra. però, 
hi pesa encara massa desconeixement i un greu dèficit de recerca uni-
versitària, tot just iniciada per la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.

Totes les tecles i més encara

A part la seva prolífica obra escrita, que abasta des de la novel·la fins al 
teatre, passant per l’assaig, l’articulisme, el guionisme, la cançó..., és 
també impressionant l’enormitat de facetes que Maria Aurèlia Capmany 
va desenvolupar durant la seva vida, en un autèntic esclat de passió 
i d’intel·ligència, en una aposta optimista i esperançada pel gènere 
humà, sempre des d’un compromís radical amb la llibertat i la justícia, 
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amb el seu país i la seva llengua:

– Va optar de seguida per una vida autònoma i arriscada, abandonant 
el clos universitari, on exercia de jove i prometedora professora de 
filosofia, i orientant-se cap a la literatura, cap a l’ofici d’escriptora, en 
una llengua condemnada.

– Va formar entre els primers a les catacumbes de la resistència cultu-
ral i política, des del precursor Grup Miramar fins a les successives 
edicions del Congrés Mundial de la Pau, a països diversos, en les 
quals ostentaria la representació de Catalunya; des del primer recer 
de l’Institut Francès fins a “la Caputxinada”, l’Assemblea d’Intel·lec-
tuals i el Congrés de Cultura Catalana.

– Va edificar, en solitari. en els profunds cinquanta, un model de dona 
diferent, a contracorrent dels valors i l’estètica de “la feminitat” en 
boga, escandalós per als benpensants i observat com una autèn-
tica revelació per les joves generacions. fins a esdevenir la pionera 
del feminisme de postguerra, l’exponent català de la “segona onada 
feminista” representada per Simone Beauvoir a França i per Betty 
Friedan als EEUU.

– Va tractar de reeditar d’alguna manera, a l’Escola Isabel de Villena 
i a l’Institut Albéniz de Badalona, el projecte pedagògic que havia 
viscut com a alumne a l’Institut-Escola de la Generalitat republicana i 
que l’havia transformada de manera tan decisiva, en una descoberta 
joiosa d’ella mateixa i dels diversos camins del coneixement i la sen-
sibilitat.

– Va posar en peu, en els seixanta, juntament amb Ricard Salvat, la 
innovadora Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual —dins de l’ambiciós 
projecte de “Bauhaus” català impulsat per Alexandre Cirici Pellicer-, 
on va exercir de professora, d’autora, de directora teatral. d’adapta-
dora, d’actriu, d’animadora principal, en una experiència col·lectiva 
que acabaria comportant una autèntica refundació del teatre català.

– Va reivindicar i actualitzar la memòria del catalanisme popular i d’es-
querres, particularment al voltant de la figura de Francesc Layret i 
del seu projecte de creació d’un partit laborista català frustrat per 
les bales del pistolerisme blanc, una tasca memorialista que tindria 
un efecte decisiu entre la jove generació de l’activisme polític. en fer 
front a la confusió imperant en alguns ambients d’esquerra a propò-
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sit del catalanisme i la seva naturalesa.

– Va tenir un extraordinari ascendent en els joves escriptor de “la Ge-
neració dels Setanta” (Terenci Moix, Montserrat Roig, Joan Fuster, 
Ma. Antònia Oliver…), fills del maig-68, que la van adoptar com a 
mestressa generacional, tot acabant amb les ortodòxies vigents fins 
aleshores; la seva novel·la “Un lloc entre els morts” va fer escola 
entre ells i va esdevenir una obra de culte.

– Va exercir un magisteri potent i generós en moltes direccions, de 
portes obertes, igualitari, a peu de carrer, en forma de tertúlia espur-
nejant fins a altes hores de la matinada, que esdevindria orientació 
i ajuda valuosa per a la gent jove de totes les dèries: escriptors, 
actors, cantants, activistes, periodistes, estudiosos…

– Va crear, amb Jaume Vidal, una nova versió del teatre de caba-
ret, fent-ne instrument de combat cultural i polític, codi comunicatiu 
implícit i especialment audaç en temps de censura i de contenció 
obligada.

– Va publicar milers i milers d’articles periodístics, en una vasta gamma 
de diaris i revistes, en català i en castellà, i es va prodigar com a con-
ferenciant per tot el país, en una autèntica campanya de proximitat 
al servei dels valors de la resistència democràtica, del catalanisme 
d’esquerres, del feminisme.

– Va fer ràdio i va fer televisió, com a guionista, com a editora, com a 
locutora, generant productes de vasta audiència.

– Va fer d’actriu cinematogràfica, dirigida entre altres per Martín Patino, 
per Ventura Pons…

Socialista convençuda

L’any 1976, s’incorporava als rengles socialistes, en ocasió del Congrés 
Constituent del Partit Socialista de Catalunya (posteriorment adjectivat 
“Congrés”), dins del Grup d’Independents pel Socialisme (GIS) impulsat 
per Alexandre Cirici Pellicer. Es tancava així el cercle que s’havia obert 
amb l’influx determinant que la política havia exercit sobre ella des de la 
infantesa: principalment, per compte de l’avi Sebastià Farnés, estudiós 
del llenguatge, federalista, esquerranós, ideòleg del primer catalanisme, 
de la colla de Valentí Almirall i de Roca Farreras; i també per compte de 
la seva mare i del seu pare, Maria Farnés i Aureli Capmany, gent culta, 
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enquadrada en els valors i l’estètica del Modernisme i del catalanisme 
d’esquerres.

Maria Aurèlia tindria un paper especialment destacat en el famós míting 
socialista del Blau-grana, el primer gran míting democràtic, en el fron-
tispici del qual s’hi reproduïa una frase del seu “Layret”: “Vindrà aquell 
dia que el treball vencerà”. Hi va fer un discurs vibrant i inoblidable, que 
aixecava les pedres. També s’hi cantaria per primer cop l’actualització 
expressa que Maria Aurèlia havia fet de “La Internacional” (“... la força 
pel dret és vençuda, s’acosta el bell temps de la pau”...).

Viuria convençuda el procés d’unificació del socialisme català i de pacte 
d’aquest amb el socialisme espanyol. Malgrat les dificultats del procés 
i les contradiccions que comportava, en seria sempre una gran defen-
sora. Sabia que era la garantia de la unitat civil del poble de Catalunya 
i, de manera immediata, l’aposta més clara pel retorn de la Generali-
tat. D’altra banda, s’identificava plenament amb l’opció reformadora i 
la ideologia oberta —contra tota concepció absoluta— que defineix el 
socialisme democràtic.

Amb l’alcalde Pasqual Maragall, esdevindria regidora de cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona, funció des de la qual deixaria un vast Ilegat: 
el Mercat de les Flors i les seves impactants programacions primeres 
(la Carmen de Peter Brook, el Mahabarata, la Pina Baush...); el Pla de 
Museus, amb l’encàrrec a Gae Aulenti pcr fer, del vell Palau Nacional, 
el futur Museu Nacional d’Art de Catalunya; l’intent meritori, significatiu 
i no reeixit de fer sarsuela al Liceu; la restauració i reforma del Palau de 
la Virreina per situar-hi la regidoria i fer-ne un espai viu i de grans exposi-
cions; l’exposició “Homenatge a Barcelona”, que després circularia per 
mig món; la col·lecció de llibres “Diàlegs a Barcelona”, ric patrimoni de 
la memòria contemporània de la ciutat...

Conclusió

Si hagués de resumir en dos conceptes allò que Maria Aurèlia repre-
senta, ho faria amb les paraules de Montserrat Roig: “Maria Aurèlia va 
ser, per a mi, la terra i les ànsies de volar”, és a dir, va ser realitat i 
imaginació, tradició i innovació, memòria i inconformisme, patriotisme i 
universalitat.

Això és el que vaig tractar d’explicar i reivindicar a l’exposició “Ciutadana 
Maria Aurèlia Capmany escriptora i dona d’acció”, que m’encarregava 
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“Mai no seré prou vella ni 
prou covarda per no tornar 
a començar de cap i de nou 

i amb les mans buides.”

de comissariar la Fundació Capmany de la UGT de Catalunya, amb el 
patrocini de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Generalitat. S’in-
augurava la tardor del 2002. Imaginar-la i fabricar-la va ser una aventura 
a voltes excessiva, en la qual els implicats sovint ens vam sentir supe-
rats pel personatge i per la impossibilitat d’abastar-lo i d’explicar-lo en 
la seva complexitat. Finalment, ens en vam sortir de manera raonable. 
Caldrà, però tornar-hi en el futur. Caldrà sobretot que les universitats s’hi 
posin. Maria Aurèlia Capmany i la seva obra constitueixen un continent 
vast i ple de secrets que, com dèiem al començament, continua as-
semblant-se massa a un continent ignot.
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Alexandre Cirici, 

socialista català

Per Lluís Maria de Puig

Alexandre Cirici i Pellicer, socialista català, intel·lectual compromès, 
savi, polígraf infatigable, company recordat i enyorat, forma part de la 
nostra història col·lectiva, de la dels socialistes i la dels catalans. Cirici, 
nascut el 1914 i mort el gener de 1983, va ser una de les personalitats 
més destacades de la cultura catalana d’ aquest segle i un exemple de 
compromís nacional i social, en els temps tràgics que li tocà viure. A 
més d’excel·lir com intel·lectual i escriptor ( la seva bibliografia passa de 
700 títols, entre ells una cinquantena de llibres propis), amb aportacions 
molt específiques com a crític i estudiós de la l’art i la cultura, fou un re-
sistent polític que des de les hores més fosques esdevingué un activis-
ta cultural i polític contra la dictadura. La llista d’entitats que fundà o que 
animà personalment són una llarga tirallonga, com també ho són les 
conferències, accions, manifestos i protestes que protagonitzà, en una 
sistemàtica i generosa dedicació a què el portava el compromís cívic 
pel seu país i la seva gent. A la clandestinitat formà part d’organitzacions 
socialistes i a l’hora de superar la dictadura, ell fou un dels homes clau 
en la consecució de la unitat socialista a Catalunya. Els darrers anys de 
la seva vida realitzà un treball polític institucional de primer ordre com a 
Senador i com a parlamentari de l’assemblea del Consell d’Europa, que 
culminaren una vida de brillantor intel·lectual reconeguda per a tothom, i 
de defensa de les causes que orientaren la seva lluita política: els drets 
de les minories, la llibertat, la democràcia, la pau i la cultura. 

La seva formació fou especialment sòlida, com no podia ser menys 
amb la conjunció d’un talent innat i un mestratge extraordinari, el de la 
doctoressa Montessori primer, el d’Alexandre Galí després a l’ Escola 
Graduada de la Mancomunitat i a la Mútua Escolar Blanquerna, se-
guint ja a Narcís Masó, professor que l’impactà fortament a l’Acadèmia 
Monturiol des d’on farà el batxillerat i on iniciarà les seves aventures de 
redacció de revistes, dibuix i decoració. Aquesta formació el féu interes-
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sar-se tant per la cultura, l’art i l’arquitectura com per Catalunya, la seva 
història i la seva llengua. Esdevé un catalanista. Neix, molt aviat, l’any 
1931, el seu primer compromís polític organitzatiu: forma part de l’As-
sociació d’Estudiants d’ Esquerra i participa en la fundació de la Federa-
ció Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC). A la Universitat, estudia 
arquitectura i una mica de tot. El 1933 va a Montpeller representant els 
estudiants catalans per a constituir la Confederació d’Estudiants d’Oc-
citània. A València, l’any següent, participa en la creació de la federació 
Nacional d’Estudiants de Llengua Catalana i esdevé Cap de Facultat 
així com membre del Consell Consultiu del Bloc Escolar Nacionalista. 
És llavors que ingressa a les Joventuts d’Esquerra Republicana Estat 
Català (JEREC). El 1935 ingressa a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 
mentre és elegit Secretari General de la FNEC i més tard Secretari del 
Consell directiu de l’Associació d’Estudiants d’Esquerres. Així, a mitja 
carrera, entusiasmat per l’art i embrancat ja en la política, l’agafa la gue-
rra. Immediatament forma part del Comitè Revolucionari d’Estudiants 
d’Arquitectura i amb les milícies anti-feixistes va al front d’Aragó on ro-
man mig any. Torna a Barcelona i treballa en les indústries de guerra. 

L’abril del 1938 es casa amb Carme Alomar i treballa per la Generalitat, 
a les indústries de guerra. L’any següent, dos dies després del naixe-
ment de la seva primera filla marxa a l’exili, on després de passar un 
temps en el camp de concentració de Prats de Molló va a Montpeller. 
Tornarà a Catalunya el 1941 i mentrestant haurà treballat de delineant, 
haurà llegit, escrit i estudiat art i arquitectura a Montpeller i Tolosa, i 
haurà fet vida de català a l’exili, intentant refer-se de l’ esclafada. 

Pel seu passat polític no pot reprendre els estudis d’arquitectura. Tre-
balla a editorials i per arquitectes. Comença a escriure llibres d’art. Es 
guanya la vida com pot, car la família augmenta i a voltes la situació 
econòmica és estreta. Però amb tot, aquells anys de franquisme dur, 
no es queda quiet, políticament parlant. Entra en contacte amb el FUC 
(Front Universitari de Catalunya) que vol ser un grup de resistència on 
serà prou actiu. Treballa per a la creació de l’esbart Verdaguer, intervé 
en l’arrancada de Miramar, eina de difusió cultural,. Amb altres amics 
fundà també la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Per aquell temps escriu sobre el gòtic, sobre l’arqui-
tectura del ferro, sobre Picasso, sobre el noucentisme, sobre Botticelli, 
sense que tot això el privi de produir una certa obra artística, fent, per 
exemple les pintures al fresc a Santa Maria del Taulat. 
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I pel gener del 1947 participa en el Primer Congrés del Moviment So-
cialista de Catalunya (MSC). Serà membre del seu Consell. Alexan-
dre Cirici era un treballador incansable. A la feinada que li suposà el 
guanyar-se la vida, donant classes, fent publicitat (creà varies empreses 
Zen i Espira, en altres treballà: Pan) dibuixant per arquitectes, treballant 
per editorials... es passà la vida escrivint articles i llibres, donant con-
ferències i desplegant una activitat social i cultural extraordinària. Es el 
director artístic d’ un llarg metratge de dibuixos animats que es premiat 
a la Biennal de Venècia, col·labora a Dau al Set. El trobarem a la Co-
missió Abat Oliva, a l’ Associació d’ Artistes Actuals, de la qual en serà 
president, de Director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, de 
l’Associació Internacional de Crítics d’Art, fundant l’Associació Catalana 
del Sindicat Democràtic, l’Escola Eina, en el Jurat dels Premis d’ Honor 
de les lletres catalanes…i des del 1970 serà professor a la Universitat 
de Barcelona, on es doctorà amb una tesi sobre l’arquitecte Elies Ro-
gent.. Sempre que pot viatja i llegeix els autors més avançats en un 
permanent aprenentatge que el permetrà escriure un munt d’ articles de 
gran novetat, a destacar els que publicà sistemàticament a Serra d’Or 
amb una col·laboració ininterrompuda des del 1960, i una bona llista 
de llibres que constituiran una aportació extraordinaria a la cultura i l’art 
català: Arte Gótico, Picasso antes de Picasso, Miró y la imaginación, 
Arquitectura del siglo XX, El arte modernista catalán, Barcelona pam a 
pam, Nen no t’enfilis, Art i Societat L’Aquitectura catalana, L’esculptu-
ra catalana, La pintura catalana, Temps barrat, Barcelona tendra, Miró 
mirall, Botigues de Barcelona, A cor batent, La estética del franquismo,  
Picasso, su vida y su obra, Museus d’Art catalans, Les hores clares, per 
citar-ne alguns. Aquesta obra té un reconeixement clar en l’opinió que 
s’expressa amb un seguit de guardons i homenatges: Premi crítica Se-
rra d’Or dos anys, Lletra d’Or, i Premi Josep Pla de narrativa, la medalla 
FAD, entre d’ altres. Tota aquesta feinada intel·lectual i cultural és pa-
ral·lela al seu compromís social i polític. Es a la tancada de Montserrat 
de l’Assemblea d’Intel·lectuals contra el consell de guerra de Burgos. El 
trobem a la creació de l’Assemblea de Catalunya, que li costarà alguns 
dies de presó. A les acaballes del franquisme, impulsarà el Grup d’In-
dependents pel Socialisme que treballarà per a la unitat dels socialistes 
catalans. Serà un dels oradors del famós míting “Guanyem la llibertat”. 
Guanya, mentrestant, les oposicions d’Agregat d’Història d’Art a la Uni-
versitat de Barcelona, de la qual més tard serà Catedràtic. A finals de 
1976 participa en el Congrés constituent del Partit Socialista de Cata-
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lunya i formarà part de la direcció del nou partit. Dedicat cada vegada 
més a la política en aquells moments decisius de la transició, va ser uns 
dels promotor del pacte entre el PSC i el PSOE, per presentar una can-
didatura única a les primeres eleccions democràtiques del 17 de Juny 
de 1977, en les quals Cirici serà elegit Senador per Barcelona (tornarà 
a ser elegit el 1979 i el 1982) iniciant la seva tasca parlamentària, que el 
portarà a important intervencions a la Comissió Constitucional del Senat 
i a formar part de la Delegació espanyola a l’Assemblea Parlamentària 
del Consell d’ Europa. 

En ambdues institucions Cirici farà aportacions d’importància, assenyala-
dament en defensa dels drets culturals i polítics de les minories i dels 
drets fonamentals de la persona. A destacar, la intervenció al Senat 
contra la pena de mort en el debat constitucional i l’informe sobre les 
llengües minoritàries que aconseguí fer aprovar al Consell d’Europa. 

A les eleccions del 28 d’octubre de 1982, de la gran victòria socialista, 
sortí novament elegit i fou el senador més votat de tot l’estat espanyol. 
Però just al cap de poc de posar-se en marxa el nou govern la mort, 
implacable, se l’emporta el dia 10 de gener de 1983. Desapareixia, 
com hem vist, un extraordinari home de cultura, i un patriota català, 
un catalanista de pedra picada que defensà el seu país amb coratge 
intel·ligència i passió. I ens deixava un socialista, un home compromès 
des de jove en el combat pels més febles, un home d’esquerra clàs-
sica, obert, lliure, socialista d’idees i de cor, que no només somnià en 
una Catalunya socialista, si no que treballà intensament per a arribar-hi. 
Alexandre Cirici i Pellicer representa una de les figures més destacades 
de la segona meitat del segle vint a Catalunya, un dels intel·lectuals més 
brillants, un defensor del país i un exemple de compromís social i polític.



“Estimo la meva terra i el 
meu temps, i no em canso 
de voler comprendre’ls.”
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Ramón Fernández Jurado, 

un militant obrer

Per Jordi García-Soler

La nostra historiografia més recent continua tenint un dèficit considera-
ble quant a l’estudi del moviment obrer de Catalunya, a causa de l’es-
càs nombre de biografies i memòries dels militants obrers catalans. Su-
perada ja l’obligada sequera absoluta imposada pel llarg parèntesi del 
franquisme, ara sortosament disposem d’alguns treballs sobre alguns 
dels més importants líders del nostre moviment obrer, però a penes 
ens queda algun testimoni sobre els militants obrers més anònims, uns 
lluitadors quasi sempre molt poc i sobretot molt mal coneguts. 

Aquest és, sens dubte, el cas de Ramón Fernández Jurado, nascut 
a Almeria el sis de gener de l’any 1914 i mort setanta anys després a 
Barcelona, l’any 1984, després de més de mig segle de combat polític 
i sindical constant. Tot i l’edició de les seves “Memòries d’un militant 
obrer (1930-1942)”, publicades l’any 1987 amb pròlegs de Víctor Alba 
i Manel Alberich, Ramón Fernández Jurado continua essent un perso-
natge molt poc conegut i estudiat, malgrat el treball Ramón Fernández 
Jurado o la epopeya de la inmigración, publicat també l’any 1987 per 
Jacint Reventós, o la part del llibre L’aventura del militant, editat l’any 
1994 per Ignacio Iglesias i Víctor Alba, que li està dedicada.

Malgrat el seu naixement a Almeria, Ramón Fernández Jurado va viu-
re la major part de la seva vida a Catalunya, menys els quinze anys 
d’exili que va haver de viure, primer a França i posteriorment i sobretot 
a Xile, de 1949 a 1964. Va arribar d’Andalusia a Barcelona amb els 
seus pares, quan ell només tenia 4 anys, i va integrar-se en la societat 
catalana molt aviat. Ebenista de professió ja des de molt jove, va militar 
sindicalment ja a finals de la dictadura del general Primo de Rivera, a 
partir de l’any 1930. Ho va fer inicialment a la CNT, quan només tenia 
15 anys d’edat, però molt aviat es va afiliar ja a la UGT, sindicat en el 
qual va militar des de llavors i fins a la seva mort, més de cinquanta 
anys després. Molt aviat ja no en va tenir prou amb aquella militància 
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sindical i, coincidint amb la proclamació de la II República, s’afilià al Bloc 
Obrer i Camperol (BOC), formant part de la Joventut Comunista Ibèrica 
i també, home fonamentalment d’acció com era, s’integrà en els grups 
d’acció d’aquella formació d’esquerres, des de la qual es va integrar en 
el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), en el qual va militar fins a 
la seva integració definitiva en el Partit Socialista de Catalunya-Congrés, 
una de les forces que donà origen a l’actual PSC, del qual fou militant 
fins a la seva mort.

Ramón Fernández Jurado va ser un militant obrer molt típic dels seus 
temps. El seu antic company polític Víctor Alba el va definir com “un 
militant típic de la seva època, com ho fou el creure en la força de les 
idees, en el poder de l’exemple personal, en no considerar com a sa-
crifici allò que donava –en temps, diner, llibertat-- a la seva causa. I en 
no voler passar factura”. En puc donar testimoni personal, ja que vaig 
conèixer Fernández Jurado ja a les acaballes del franquisme i en els ini-
cis de la transició de la dictadura a la democràcia, i el seu capteniment 
personal va ser en tot moment el d’un militant obrer auster i modest, 
senzill i planer en el seu tracte personal i a la vegada extremadament 
rigorós tant en la defensa de les seves idees com en l’exigència ètica 
permanent, tant la pròpia com l’aliena.

Com tants altres militants obrers anònims del nostre país de comença-
ments del segle XX, Ramón Fernández Jurado va ser un home de for-
mació exclusivament autodidacta. Ho va ser òbviament per necessitat, 
en uns temps en què gairebé cap obrer no podia accedir a l’ensenya-
ment secundari i s’havia de formar, per tant, en algun dels nombrosos 
ateneus i centres obrers existents llavors en el nostre país, aquelles 
autèntiques “universitats del poble” que maldaven per estendre la cultu-
ra entre la classe obrera, a desgrat de la persecució implacable a què 
estaven sotmesos gairebé sempre, amb tancaments freqüents i reite-
rats de les seves seus. L’afany cultural de Ramón Fernández Jurado 
es va fer palès al llarg de tota la seva vida, fins al punt que, l’any 1977 
i ja definitivament jubilat com ebenista, va rebre el títol de professor 
de llengua catalana, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquell 
mateix afany cultural li havia fet interessar-se tant en l’esperanto com 
en el naturisme, com tants altres militants obrers de la seva època, així 
com tenir una intensa activitat de difusió i divulgació, a través de tota 
mena d’escrits i col·laboracions amb diversos mitjans de comunicació 
catalans i estrangers, d’aquells i altres moviments renovadors, entre els 
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quals cal destacar sobretot el cooperativisme. 

Políticament enquadrat en l’Aliança Obrera, de la qual el BOC era l’eix 
principal, Ramón Fernández Jurado ja llavors va destacar com un im-
portant home d’acció en les seves primeres lluites sindicals i polítiques, 
en els inicis de la nostra II República. Va tenir una participació perso-
nal destacada en els fets del 6 d’octubre de 1934 i en la subsegüent 
acció clandestina. L’any 1935, quan feia el seu servei militar, va entrar 
en la Unió Militar Republicana Antifeixista (UMRA), motiu pel qual va 
ser detingut i va patir presó per primera vegada. Ja com a militant del 
POUM va participar en els combats que van tenir lloc a carrers i pla-
ces de Barcelona el 19 de juliol de 1936, com a resultat dels quals va 
fracassar a Catalunya el cop d’Estat feixista que va donar lloc a la més 
incivil de totes les guerres civils que hem tingut en el nostre país. Imme-
diatament després va marxar al front d’Aragó amb les primeres milícies 
organitzades pel seu partit, en les quals va arribar a ser cap de centúria 
de la columna Joaquim Maurín, assolint així el càrrec de comandant de 
l’Exèrcit de la República.

Va caure ferit al front de Llevant el maig de 1938 –amb una ferida a la 
cama que el va fer caminar ja tota la vida amb una lleugera coixesa–, 
i llavors Ramón Fernández Jurado va ser fet presoner per les tropes 
franquistes i  –després d’un llarg i penós recorregut que el va dur des 
de prop de Terol i tot passant per Saragossa, Bilbao i novament a Sa-
ragossa fins arribar finalment a Barcelona– va ser jutjat i condemnat a 
trenta anys de presó. Ja a la presó Model barcelonina, on va restar tan-
cat durant més de tres anys en la més immediata postguerra, va ser un 
dels impulsors de les primeres activitats antifranquistes i de resistència 
fetes en aquell sinistre centre penitenciari, en concret col·laborant en 
la difusió del document que, mitjançant rudimentàries fotocòpies, va 
denunciar l’afusellament del president Lluís Companys a través de la 
seva distribució en fulls volants que van circular clandestinament arreu 
de Catalunya. 

Immediatament després de la seva sortida de la presó, l’any 1942, 
Ramón Fernández Jurado va reprendre la seva militància política en el 
POUM, evidentment aleshores clandestina i en unes condicions molt 
difícils a causa de la terrible repressió desfermada arreu del país per la 
policia política de la dictadura. Tot i amb això, també des de la clandes-
tinitat i com a membre del comitè executiu del seu partit, va dur a ter-
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me una intensa acció política, tant a través del maneig d’una impremta 
clandestina com donant suport logístic a la guerrilla urbana o facilitant el 
pas clandestí de fronteres.

La implacable persecució policial va obligar Ramón Fernández Jurado a 
exiliar-se l’any 1948, passant primer a França i poc després, el 1949, a 
Xile, país en el qual va viure durant els quinze anys següents, fins al seu 
retorn a Barcelona, ja l’any 1964. Durant el seu exili xilè, sense perdre 
mai el contacte amb els seus companys poumistes i ugetistes tant de 
l’interior com de l’exterior, es va vincular també amb algunes organit-
zacions polítiques i sindicals d’aquell país, on va dur a terme una molt 
intensa tasca com a publicista i col·laborador de diversos mitjans de 
comunicació, tant a la premsa escrita com sobretot a la ràdio. 

Al seu retorn a Catalunya, vint-i-cinc anys després del final de la guerra 
civil i quasi coincidint amb la celebració franquista dels “25 años de paz”, 
Ramon Fernández Jurado ben aviat va reprendre la seva activitat anti-
franquista. Ho va fer sobretot des del barri de Bellvitge, a L’Hospitalet de 
Llobregat, on es va instal·lar, però no va trigar a recuperar les seves an-
tigues arrels barcelonines a l’ex-vil·la de Gràcia, on havia viscut abans. 
Va esdevenir un dels principals animadors i activistes de la Cooperativa 
de Teixidors a Mà d’aquell barri, sobretot amb les seves col·laboracions 
a La Llançadora. També es va vincular a altres associacions cíviques i 
culturals, com l’Associació de Veïns de Bellvitge, el Grup Esperantista 
Paco kaj Amo, els Amics del Sol i d’altres. A més, va continuar tenint 
contacte amb els seus amics i companys xilens, amb els quals va viure 
tant totes les esperances i il·lusions desvetllades en aquell país amb el 
triomf de la Unitat Popular encapçalada pel socialista Salvador Allende 
com l’immens drama col·lectiu que va representar el cop d’Estat feixista 
del general Pinochet i tota la seva repressió subsegüent.

Ja a les acaballes del franquisme, quan era ja un actiu membre de l’As-
semblea de Catalunya com a plataforma unitària contra la dictadura, va 
participar junt amb alguns dels seus antics companys en alguns intents 
de reorganització del POUM. Mort ja el general Franco, Ramón Fernán-
dez Jurado, amb molts altres antics militants poumistes com ara Enric 
Adroher “Gironella” o Manuel Alberich, entre molts més, s’integrà ja en 
el recentment creat PSC-Congrés, del consell general del qual va ser 
elegit membre i des del qual va viure amb interès i passió tot el procés 
d’unitat socialista a Catalunya que va donar definitivament origen a l’ac-
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tual PSC, en el qual es van integrar totes les grans corrents socialistes 
del nostre país en un únic partit, superant amb generositat i compren-
sió molts dels enfrontaments més durs que alguns d’ells havien tingut 
sobretot durant però també després de la guerra civil, i reconciliant-se 
també amb altres sectors culturals i socials.

Quan Ramón Fernández Jurado ja era greument malalt, es va presentar 
com a candidat socialista a les segones eleccions municipals demo-
cràtiques, l’any 1983, i com a tal va elegit regidor de l’Ajuntament de 
Castelldefels. També va ser elegit diputat socialista al Parlament de Ca-
talunya, l’any 1984, però per poder prendre possessió d’aquell càrrec ja 
va haver d’anar-hi en cadira de rodes i en un estat físic molt deteriorat. 
Ho va haver de fer des de l’Hospital de Bellvitge, on va morir molt po-
ques setmanes després, el 26 de juny d’aquell any, víctima d’un càncer 
gàstric que el va consumir amb molt poc temps.

El seu vell amic Manuel Alberich, un altre gran exemple de militant obrer 
que és testimoni encara d’una esplèndida generació de lluitadors po-
lítics i sindicals, va definir el seu company Ramón Fernández Jurado 
com “enemic acèrrim de l’opressió i de la injustícia per damunt de tota 
altra consideració”, “un idealista”, “un defensor de la causa dels humils, 
dels damnats de la terra, combatent per la llibertat dels homes i dels 
pobles amb el fusell a la mà quan fou necessari i combatent a tothora 
amb la seva ploma punyent i infatigable”. 

Els qui, com jo mateix, vam tenir el goig i el privilegi immens de poder 
compartir amb Ramón Fernández Jurado, almenys durant els seus úl-
tims anys de vida, les grans il·lusions desvetllades per la llibertat i la de-
mocràcia finalment recuperades en el nostre país, recordarem sempre 
la seva experimentada lucidesa de company veterà i a la vegada el seu 
inesgotable entusiasme juvenil, gairebé d’adolescent, així com la seva 
capacitat simultània per a fer alhora les anàlisis més acurades i rigo-
roses de qualsevol fet polític nacional o internacional –relacionant-los 
quasi sempre amb algunes de les seves moltes experiències perso-
nals–, i alhora d’esclatar en grans manifestacions d’alegria o d’indigna-
ció, únicament temperades pel seu propi capteniment personal, amb 
aquella actitud pulcre i educada que sempre el va caracteritzar. Les 
seves classes de llengua catalana a molts dels seus companys de 
militància política o sindical, un molt bon testimoni de la seva profunda 
catalanitat, són recordades encara amb gran enyorança i gratitud per 
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molts dels seus antics deixebles, sobretot per les moltes anècdotes 
personals amb què les solia allargar. 

El seu enterrament, aquella trista tarda de finals de juny de 1984 en què 
el vam acomiadar al cementiri de Castelldefels, va ser l’homenatge sin-
cer i senzill retut a “un combatiu home del poble”, com Ramón Fernán-
dez Jurado va ser definit pel seu gran amic i company Manuel Alberich. 
Va ser el molt merescut homenatge a “un militant obrer”, com el mateix 
Ramón Fernández Jurado es va voler definir a les seves memòries, 
un petit gran llibre que ha de ser tingut molt en compte en els treballs 
dedicats a historiar el moviment obrer a Catalunya durant el segle XX.



“La unitat és una gran 
força i ho és més si està 

basada en l’honest exercici 
de la democràcia interna, 
màxim exponent, davant 

la classe treballadora 
de Catalunya, de la 

que formem part, de la 
llibertat i la justícia que 

tots defensem.”
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Pep Jai, 

fidel al socialisme i a la terra

Per Fundació Rafael Campalans

Pagès, sindicalista i polític. Entusiasta, tenaç, honest i senzill, amb ca-
pacitat oratòria i de conversa fàcil, va destacar fonamentalment per la 
seva lluita en favor de la terra i la pagesia, tant per una qüestió de lliber-
tat i justícia, com també per creure’ls pilars fonamentals de l’economia 
de Catalunya i d’Espanya. La seva doble condició de pagès i polític, el 
feren un personatge pont clau per a la vinculació de dos món aliens.

De família camperola, anà compaginant les feines del camp amb els 
estudis primaris als “Hermanos Carmelitas” fins acabar l’educació obli-
gatòria, data a partir de la qual es dedicà plenament a les obligacions 
agrícoles familiars. Des d’aleshores, la formació que rebé fou de caire 
esporàdic, com les classes d’esperanto a la Cooperativa Obrera del 
Vendrell, on conegué futurs companys de militància. 

Les conviccions republicanes sostingudes fonamentalment per la seva 
mare i el seu oncle, Josep Rimbau, alimentaren el seu neguit polític 
des de ben jove i anaren cristal·litzant durant els anys trenta amb una 
incipient militància política. Conegué Andreu Nin en una visita llampec 
d’aquest al Vendrell, així com també Lluís Companys en motiu de la pro-
moció de la Unió de Rabassaires. Ambdós personatges serien els seus 
polítics de referència. Ingressà el 1932 a les Joventuts del Bloc Obrer i 
Camperol de Joaquim Maurín, i seguint l’estela dels militants del BOC 
al Penedès, s’incorporà al POUM en el moment de la seva fundació, 
el 1935, en el Comitè Local de les Joventuts del POUM, on rebé una 
formació teòrica més sòlida. 

Durant la guerra exercí primer com a Secretari d’Organització en el Co-
mitè Local de les Milícies Antifeixistes i després com a sergent de la 29ª 
Divisió al Front d’Aragó, divisió integrada en la seva totalitat per poumis-
tes, on farà amistat amb Fernández Jurado i Pané. Després d’un breu 
parèntesi arrel de la dissolució de la 29ª Divisió com a conseqüència 
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dels Fets de Maig de 1937, tornà al front fins acabar la guerra. S’exi-
lià durant un curt període de temps al camp de refugiats francès de 
Saint-Cyprien, i veient com la seva situació arran de l’ocupació nazi de 
França empitjorava, emprengué el seu retorn a Catalunya. Fou detingut, 
passant per distints camps de concentració, condemnes i batallons 
disciplinaris.

A punt d’acabar-se la Segona Guerra Mundial tornà al Vendrell on re-
prengué la seva ocupació agrícola i treballà clandestinament des del 
1945 per a la creació de l’Aliança Nacional de Forces Democràtiques, 
un front unitari de múltiples formacions sindicals i polítiques unides per 
la lluita contra la dictadura franquista. De majoria poumista i tarragonina, 
acabà integrant-se com a grup organitzat de Tarragona a la xarxa nou-
nada del Moviment Socialista de Catalunya (MSC). Arran d’una delació 
de la qual se’n salvà atzarosament, la seva militància féu un parèntesi 
que s’allargà durant tota la dècada dels cinquanta; aïllat i desvinculat de 
tota xarxa clandestina, se centrà sobretot en l’activitat social i cultural 
a la seva població, activitat que no abandonaria mai més, evitant tota 
implicació política directa en la resistència.

S’integrà aleshores a les activitats de “La Lira”, una de les associa-
cions vendrellenques més antigues, participant en actuacions corals i 
teatrals. També s’implicà en el grup casteller dels “Nens del Vendrell”. 
Contràriament al que algunes veus semblaven donar a entendre, lluny 
d’actituds col·laboracionistes amb les autoritats locals, aquestes activi-
tats lúdiques li serviren per anar estrenyent els llaços amb el seu entorn 
proper, així com poder esplaiar-se amb més llibertat en els únics espais 
associacionistes permesos. A més, la campanya de divulgació del món 
casteller en la que participà activament li serví com a plataforma de 
conscienciació social amb gent afí.

Aquests temptejos dugueren a finals dels cinquanta Joan Reventós a 
contactar amb en Jai i així restablir el contacte d’aquest amb el Mo-
viment Socialista de Catalunya. Jai s’encarregà principalment de la 
reorganització del nucli tarragoní integrant-lo en la xarxa clandestina 
d’aquest moviment, juntament amb Jaume Casanovas i Fèlix Sogas. 

És també en aquesta època quan entrà a treballar com a responsable 
executiu comercial i administratiu a la Cooperativa Agrícola del Vendrell, 
amb l’objectiu de redreçar-la i d’usar-la com a plataforma per difondre la 
necessitat d’una reforma integral del món camperol. La situació estratè-
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gica i nodal en el marc de la Cooperativa li permeté fer una diagnosi del 
món camperol que el dugué a iniciar una de les línies més fructíferes de 
la seva militància: treballar per la unió del món dispers i descoordinat de 
la pagesia, promocionant aquest aglutinament primer en el Front Pagès 
dels socialistes i culminant aquesta tasca amb la creació el 1974 de 
l’organització sindical Unió de Pagesos. Hi treballà activament fins a la 
seva elecció com a diputat el 1977 i hi seguí vinculat en segon terme 
al llarg de la seva vida, jugant sovint un rol de mediació i entesa entre la 
política i el món camperol i de representació d’aquest darrer en aquell 
primer. 

En el vessant polític, la seva trajectòria anà configurant-se al costat 
de Joan Reventós: després dels primers contactes per reconstruir la 
cèl·lula del MSC a les terres del Vendrell, seguí treballant en les seves 
files en la tendència més radical quan aquest moviment s’escindí, però 
sempre amb un talant conciliador i promovent la convergència entre 
les diferents famílies i moviments socialistes. En aquest sentit, facilità el 
procés d’acostament que permeté la creació de Convergència Socia-
lista de Catalunya (CSC) el 1974, i que donà lloc al Partit Socialista de 
Catalunya–Congrés el 1976. Finalment, també col·laborà en la creació 
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) el 1978. L’aporta-
ció de Pep Jai a tot aquest procés no només fou de conciliació i de fa-
cilitació per a una entesa difícil entre forces històricament dividides, sinó 
que la seva participació en les files socialistes arrossegaren gran part 
de món 4 camperol sota aquestes sigles polítiques. Se li atribueix així 
part del fort arrelament del PSC en les comarques del Penedès, alhora 
com també la implantació de l’Assemblea de Catalunya al Penedès i al 
Garraf. 

Participà en el conegut “Míting per la Llibertat”, acte fundacional del PSC 
Congrés, el 22 de juny de 1976, el primer autoritzat des del final de la 
guerra civil, on deixà palès el seu carisma i la seva passió per la demo-
cràcia i, alhora, per la justícia en el món camperol. Després de certs 
dubtes per la seva vinculació amb la Unió de Pagesos i el recel amb 
el que veia la transició, acceptà d’encapçalar les llistes de les primeres 
eleccions democràtiques per a la demarcació de Tarragona, tasca que 
féu que la dedicació al sindicat passés a un segon ordre, malgrat que 
mai es desvinculà del tot. Així, fou diputat per Tarragona en la legislatura 
constituent a l’empara de la candidatura “Socialistes per Catalunya”, i 
tornà a ser elegit a la primera legislatura ja sota les sigles del PSC. Des-
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prés fou senador per Tarragona. En ambdues cambres, tingué un rol 
rellevant en les comissions d’agricultura respectives, fent més properes 
les necessitats de la pagesia i erigint-se com un autèntic representant 
d’aquesta en la política. En aquest sentit defensà la necessitat d’unes 
lleis descentralitzades i adaptades a les particularitats del món pagès a 
cada Comunitat Autònoma, la modernització de les lleis d’arrendaments 
i de parceria, la igualació de les condicions laborals i de seguretat social 
entre els pagesos i la resta de treballadors, la modernització i tecnifica-
ció de les estructures del camp, la promoció del cooperativisme agrari 
per al control directe dels pagesos sobre la seva feina, la revisió de les 
lleis d’importació i exportació dels productes agraris, etc. 

Deixà la política el 1986, any en què se li feu un emotiu homenatge per 
atorgar-li l’Escut d’or de la Vila, tant per la seva tasca cultural com per 
la seva lluita política i sindical. Morí a la seva ciutat natal el 4 de juliol de 
1989.



“El fer pàtria no és parlar 
d’història, de les banderes, 
dels himnes. El fer pàtria 
és el present i el futur del 

nostre poble.”
 — Pep Jai —
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Jordi Llimona, 

un exemple de llibertat

Per Josep Maria Carbonell

En Jordi Llimona va néixer a la ciutat de Barcelona el 20 de maig de 
1924 en el sí d’una família catalanista, culta, artística, plena de pintors, 
escultors, poetes, forjada en I’humanisme més universal. Una família 
noucentista. El seu pare, Rafael Llimona (1896-1957), fou un reconegut 
pintor; l’avi patern, Josep Llimona (1864-1934), un escultor acreditat; i 
l’oncle Joan, germà del seu avi, pintor renovador de la temàtica religiosa 
mural a Catalunya.

Als dinou anys, després de frustrar-se un viatge a peu a Terra Santa que 
tenia previst dur a terme i havent dedicat un temps a reflexionar sobre 
les diferents espiritualitats cristianes, va ingressar a l’Ordre Caputxí de 
Catalunya. Era l’1 de novembre de 1943. Posteriorment, va entrar al 
noviciat d’Arenys de Mar, on va rebre el nom de Jordi de Barcelona. El 
29 de gener de 1950 rebia la consagració sacerdotal, tenia 25 anys.

A finals del 1951 va ser nomenat Director del Centre Filosòfic d’Olot, 
càrrec que va ocupar fins que es va traslladar a Roma per llicenciar-se 
en teologia a la Universitat Gregoriana. Jordi Llimona va viure apassio-
nadament aquella estada a la capital italiana, i sempre fou comentada 
la seva primera visita al Museo Nazionale Romano. on s’agenollà davant 
l’estàtua de la Venus de Cirene, fascinat per la bellesa d’aquesta.

Retornat a Barcelona el nomenaren director del Teologat de Sarrià. 
Emergiren aleshores amb força les seves idees, la seva visió teolò-
gica, eclesiàstica, política i social, que després es concretaria al seu 
llibre “Pensament i Compromís” (1972). Professor a la Facultat de Teo-
logia de Catalunya, al 1970 va ser forçat a abandonar la docència per 
I’Episcopat, que considerava que les seves idees eren poc ortodoxes. 
Aleshores, l’antic professor de filosofia, teologia i franciscanisme, va de-
dicar-se plenament a l’escriptura, com ho demostra la dotzena llarga de 
llibres que va publicar. 
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Durant més de tres dècades en Jordi Llimona va viure al Convent de 
Sarrià, fent cada diumenge l’eucaristia de dos quarts de dotze del mig-
dia i implicat en molts projectes socials i polítics. Cal recordar el seu 
paper actiu a la famosa “Caputxinada”, protagonitzada pels estudiants 
del Sindicat Democràtic d’Estudiants de Barcelona i que va representar 
un moment important en la lluita contra el franquisme. Les repetides 
sancions que li caigueren al damunt provinents de les cúries del poder 
polític i eclesiàstic, i el mateix empresonament durant la dictadura fran-
quista. no van aconseguir mai barrar-li el pas ni fer-lo defallir.

Al 1999, any en que es va posar malalt, Ii van concedir la Creu de 
Sant Jordi en reconeixement a “la singularitat del seu pensament i la 
seva acció religiosa centrada en una cosmovisió positiva i dinàmica 
de l’existència, i com a exponent d’un cristianisme tothora compromès 
amb els valors de la llibertat, la solidaritat i el progrés, com tanmateix la 
seva llarga fidelitat a la Llengua, la cultura i la nació catalana”. Durant els 
mesos de la llarga malaltia, el Pare Llimona va donar testimoni viscut del 
missatge que va voler transmetre, anys abans, al llibre “Per una mort 
més humana”.

La mort li arribà l’11de setembre d’aquell mateix any. Un dia emblemàtic 
pel nostre país i ple de significació per un home que estimava tant la 
terra i la cultura catalanes.

En Jordi Llimona i el PSC

En Jordi Llimona fou un dels fundadors del PSC. I en concret d’aquell 
PSC-Congrés que varen impulsar Convergència Socialista de Catalun-
ya i el GIS (Grups d’Independents pel Socialisme). El Pare Llimona for-
mava part d’aquest grup, juntament amb Alexandre Cirici Pellicer, Maria 
Aurèlia Campmany i Joan Manuel Serrat, entre d’altres.

Fundador, referent, en Jordi Llimona va ser durant quasi vint-i-cinc anys 
un militant de base a la seva Agrupació de Sarrià del PSC. Els seus 
moments públics més visibles de compromís amb el PSC foren als 
inicis fundacionals del Partit, en ple procés de fusió dels diversos grups 
socialistes i en plena transició democràtica. Recordem la seva famosa 
intervenció al míting “Guanyem la Llibertat” del Palau Blau-grana a l’any 
1975 i, vint anys després, en moments també difícils pel Partit, les se-
ves paraules a la presentació de la candidatura de Joaquim Nadal a les 
eleccions autonòmiques de 1995.
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La seva militància política al PSC responia a la ferma convicció ca-
talanista, social, progressista i humanista que posseïa. Militància que 
va viure en alguns moments de manera radical, tossuda, amb idees 
pròpies, agosarades, enèrgiques, defensades amb convicció. Enca-
ra avui són recordades les seves intervencions ais Consells Nacionals 
del PSC dels primers anys, o la seva participació en la Comissió de la 
Dona, accions que van sobtar alguns. La seva disposició, però, era 
congruent amb les causes més avançades.

Tanmateix, les seves posicions no eren sempre previsibles, ans al con-
trari, responien a una reflexió molt personal i fruit de decisions preses 
tocant de peus a terra. Un exemple n’és el cas del sí rotund a la dis-
cutida i polèmica entrada d’Espanya a l’OTAN, que és una posició ple-
nament coherent amb la seva ferma convicció europeista. En aquest 
mateix sentit, recordo vivament una visita que vàrem fer-li a l’Hospital de 
Barcelona en Josep Maria Sala i jo mateix. Ell, força malalt, ens agafà 
el braç i ens digué: “Sobretot, que la tercera pista de l’aeroport es faci 
bé i amb les mides corresponents” (ens trobàvem en ple debat ciutadà 
sobre les conseqüències ecologistes de l’ampliació de l’aeroport amb 
la tercera pista).

La seva manera de ser, senzilla i lliure, molt pròpia i propera a la gent, va 
fer que la seva presència al PSC fos respectada i, sobretot, molt esti-
mada per tothom. El seu ideal el podem trobar en la seva intervenció al 
Palau Blau-grana: “Anem a estructurar una societat igualitària. anem a 
establir les condicions que facin possible que els béns i la cultura siguin 
per a tothom, anem a fer una societat fraternal d’homes i dones, anem 
a construir la llibertat, anem a afermar la justícia. En una paraula: anem 
a canviar la vida”.

Per ell hi havia una relació entre la seva condició de cristià i la seva 
militància socialista: “No pensem caure en el parany d’afirmar que l’úni-
ca manera de ser cristià és ser socialista. Però sí creiem, i això ho 
afirmo com a creient i amb tota la ciència que conec dels evangelis, 
que la dialèctica cristiana porta a una societat sense classes, a una 
societat igualitària, fraternal, lliure i justa”, i afegia: “El socialisme ofereix 
una resposta per a fer reals i presents, ara i aquí, aquestes exigències 
cristianes i humanes de construir un món fraternal. I és des d’aquesta 
resposta socialista que nosaltres volem construir una nova terra en el 
nostre país”.
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En Jordi Llimona acabava la seva intervenció fent una crida als cristians 
de Catalunya: “Uniu-vos a la lluita socialista per fer reals les exigències 
cristianes i humanes d’un món fraternal, igualitari i sense classes!”. Des 
del míting de la Llibertat fins ara han passat vint-i-vuit anys, i han passat 
moltes coses, i el país, el PSC i en general el socialisme han anat evo-
lucionant a posicions més pragmàtiques. De tota manera, les paraules 
de Jordi Llimona resten per a molts de nosaltres com l’horitzó moral i 
utòpic, aquell que dóna sentit i raó a una militància i a un projecte.

La Germana mort es va endur ja fa cinc anys un home lliure i un referent 
per a molts. I els seu traspàs ens deixarà sense una veu que tant en 
la política com en l’Església, dos móns massa vegades sotmesos als 
silencis, als temors, a les jerarquies i els aparells, havia estat sempre 
lliure i pròpia, arrelada i utòpica.



“Sigues lliure,

i si no n’ets,

obre’t.”
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Ernest Lluch, 

professor i polític català

Per Lluís Maria de Puig

Quan el dia 21 de novembre de l’any 2000 Ernest Lluch fou assassinat 
per ETA la societat catalana i espanyola van quedar sotragades amb la 
notícia i es va produir una reacció multitudinària de commoció general. 
Lluch era una personalitat molt coneguda i apreciada: catedràtic uni-
versitari que havia fet escola, historiador de Catalunya i Espanya, es-
pecialista en la història del pensament econòmic, d’obra prou extensa 
i divulgada, present a tertúlies i programes radiofònics i televisius, si bé 
allò que el feu una persona generalment coneguda va ser la seva con-
dició de dirigent polític socialista que va ser diputat a Corts i més tard 
Ministre de Sanitat. En cada una d’aquestes activitats i responsabilitats 
havia tingut una actuació rellevant de manera que havia aconseguit un 
prestigi, un respecte i una popularitat remarcables.

Ernest Lluch havia nascut a Vilassar de Mar (Maresme) el dia 21 de 
gener de 1937. A Barcelona va cursar estudis al centre La Salle-Jose-
pets de Gràcia on cursà el batxillerat els anys 1947-1955. Els darrers 
anys de batxillerat simultaniejà l’estudi amb el treball en el negoci familiar 
(fabricació de cinturons, corretges, elàstics, tractament del cuiro) fent 
de viatjant de comerç per a vendre aquells productes a tota Espanya. 
Al mateix temps que feia el servei militar a Barcelona i no volent seguir 
l’empresa del seu pare, començà, el 1956, la llicenciatura en Ciències 
Polítiques, Econòmiques i Comercials a la UB que va obtenir el 1961, 
amb Premi extraordinari. Mentre feia els cursos de doctorat el 1962 anà 
a completar els estudis a París amb el professor Pierre Vilar a l’École 
des Hautes Etudes de La Sorbona, i al seu retorn inicià la docència 
primer amb el professor Ramon Trias Fargas en les classes practiques 
de política econòmica i després com ajudant del professor Fabià Esta-
pé, a qui considerà sempre el seu mestre, fins que va ser expedientat 
i posteriorment expulsat de la universitat l’any 1966 per accions univer-
sitàries inacceptables pel regim. A partir d’aquest moment treballà un 
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temps a la Universidad Complutense de Madrid i els anys 1968-69 a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la Comissió d’Urbanisme. El 1970 
presentà la seva tesi doctoral i s’incorporà a la Universitat de València, 
on passà deu anys de docència, recerca i política. El 1974 obtingué la 
placa d’Agregat de la Universitat de Valencia, facultat de la qual va ser 
també vicedegà.

Es va casar amb Dolors Bramón l’any 1966, amb qui tingué tres filles, 
Eulàlia, Rosa i Mireia, matrimoni que es mantingué unit fins el 1982. Més 
tard es vinculà sentimentalment amb Ana Jiménez i des del 1996 havia 
establert una relació estable amb Montserrat Lamarca.

L’aportació de Lluch als estudis econòmics, i a la divulgació de la teo-
ria econòmica i de l’economia en general (en particular la keynesiana 
de la que era un seguidor i un propagandista), començà des de molt 
jove, mitjançant treballs a les facultats i també en la promoció editorial. 
El seus estudis, alguns pioners, sobre la realitat econòmica catalana i 
valenciana, que van des dels monogràfics d’indústries o altres sectors 
econòmics (el suro, el turisme, el tèxtil o la immigració) fins a la ba-
lança comercial, l’exportació, els preus, el territori, els bancs i caixes, 
o l’estructura econòmica van ser molt valorats i apreciats. Ultra això, va 
ser l’introductor a Espanya de Piero Sraffa i els corrents neoricardians 
i des de l’editorial Oikos- Tau va fer publicar una llista d’autors solids i 
innovadors de tots els corrents: Piero Caregnani, A. Shumpeter, Paolo 
Sylos Labini, Maurice Dobb, Claudio Napoleoni, E.Liberman, John K. 
Galbraith, Branko Horvat, Bertil Gotthard Ohlin, Ben Seligman, Michio 
Morishima, Edward J. Mishan entre molts d’altres, autors que consti-
tuïren la primera obertura envers importants teòrics de l’economia més 
aviat poc coneguts en el nostre país.

Particularment la seva principal contribució va ser a la història del pensa-
ment econòmic, el tema de la seva tesi doctoral El pensament econò-
mic a Catalunya (1760-1840), la qual obria un munt de vies de recerca 
històrica. Un fil que Ernest Lluch ja no deixà mai i que l’acabà convertint 
en un dels millors coneixedors del segle XVIII català i espanyol i que li 
permeté deixar-nos un seguit de treballs sobre l’aparició del liberalisme 
i el mercantilisme industrial, la fisiocràcia, el jansenisme, el foralisme, el 
cameralisme, el partit austriacista i el seu programa, la il·lustració així 
com el redescobriment de Roma i Rossell, d’Antoni de Capmany, els 
Amat i Torres Amat, Ramon Llatzer de Dou, Antoni Bonaventura Gassó, 
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Guillem Oliver, Eudald Jaumeandreu, Manuel Belgrano, Juan López de 
Peñalver, Juan Amor de Soria... a més de les incursions tangencials 
sobre Mayans, Campomanes, Flórez Estrada i tants altres.

A més de la seva aportació intel-lectual i dedicació acadèmica, va des-
plegar al llarg de la seva vida una amplíssima activitat ciutadana i cultural. 
Practicà l’esport i fins i tot va ser Campió de la Categoria Junior en els 
10.000 metres de marxa atlètica. Gran afeccionat al futbol, barcelonista 
de pedra picada i soci del Barca, arribà a formar part del Consell Social 
d’una candidatura a la Junta Directiva del FC Barcelona i fou també ac-
cionista de la Reial Societat de Sant Sebastià. Des de molt jove tingué 
inquietuds cíviques i públiques, entre d’altres assenyalem que va ser el 
primer secretari del Cercle d’Economia, ja el 1958. Durant els seus anys 
universitaris ja va manifestar la seva oposició al regim: el 1960 va ser 
elegit democràticament delegat dels estudiants de la Facultat d’Econòmi-
ques de la UB. Des de 1960 mantingué una fidel vinculació amb Montse-
rrat i sobretot amb la revista Serra d’Or. Es mogué també pels seminaris 
universitaris de Política Econòmica de Barcelona i Valencia, que gene-
raren noves visions i publicacions. A sumar els treballs amb els serveis 
d’estudis bancaris, també a Barcelona i València, Banca Catalana i el 
Banco Urquijo. La seva activitat intensa en el camp de les publicacions 
i les editorials, a Edicions 62, a Oikos-Tau, a Salvat, i a l’Enciclopèdia 
Catalana. Fou membre del jurat de nombrosos premis i ell mateix en rebé 
algun de destacat.

Com tants de la seva generació, Lluch, davant la dictadura s’implicà en 
la política. El trobem ben aviat en l’embrió de les organitzacions unitàries 
catalanes com ara la Taula Rodona de Forces Polítiques, predecessora 
de la Coordinadora de Forces Polítiques i de l’Assemblea de Catalunya. 
Integrat a Convergència Socialista, participà en la creació del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), així com fou un dels promotors 
a València del grup dels Socialistes Valencians Independents, el que li 
costa una famosa detenció a Alaquas el 1975, i més tard va ajudar a 
fundar el PSPV. En les primeres hores de la transició va ser diputat per 
Girona el 1977 i repetí el 1979 desenvolupant una tasca intensa i brillant 
com a parlamentari. El 1980 esdevingué portantveu del Grup Parlamen-
tari “Socialistes de Catalunya” i va participar en els debats econòmics 
del moment formant part del grup d’experts que gesten els Pactes de la 
Moncloa així com va ser actiu en l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. Tingué una actuació controvertida i malentesa per a molts 
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amb la llei anomenada LOAPA. El 1982 és diputat per Barcelona i és 
nomenat Ministre de Sanitat en el primer govern de Felipe González. 
Una vegada ministre realitza una feina absolutament remarcable: fou el 
ministre de la universalització de la seguretat social, fou l’impulsor de 
la reforma farmacèutica, i fou el primer en establir un departament per 
la defensa dels Consumidors, així com d’iniciar estructuralment la lluita 
contra la SIDA i el tractament sanitari del problema de la droga. Tingué 
l’ocasió d’actuar com un perfecte socialdemòcrata i no la desaprofita.

Va ser un dels socialistes catalans més coneguts i valorats aportant 
al partit el seu bagatge teòric i la seva interpretació pragmàtica de la 
socialdemocràcia no excessivament limitada per la ideologia. Va ser 
sense cap mena de dubte una destacada personalitat política catalana 
del període de la transició. I un parlamentari actiu, brillant i eficaç a la 
tribuna malgrat la seva accentuada oratòria catalana.

Quan deixà els càrrecs polítics tornà a la Universitat, la seva gran vo-
cació, a la Càtedra de les Doctrines Econòmiques de la Universitat de 
Barcelona. Passa també una temporada a l’Institut d’Estudis Avançats 
de Paterson (Princeton, EE.UU.) on treballa sobre l’origen de l’econo-
mia matemàtica. Des de 1989 fins el 1996 fou Rector de la Universitat 
d’estiu Menéndez y Pelayo, a la que donà un impuls i una elevació de 
nivell reconeguda per tothom.

És evident que va ser conegut sobretot com a polític, puix que la seva 
militància i els càrrecs institucionals li aportaren una presència freqüent 
i continuada en els mitjans de comunicació. Però l’aportació tal vegada 
més remarcable de Lluch fou en l’àmbit intel·lectual. Estem parlant d’un 
investigador i publicista amb una de les bibliografies més impressio-
nants del nostre temps. Autor de més de dos mil títols, dels quals més 
de tres-cents es podem considerar textos acadèmics.

Lluch tingué quatre àmbits vitals que el marcaren: Catalunya, València, 
Madrid i el País Basc. Catalunya, per a la qual mantingué una preocupa-
ció constant, per la seva historia, la seva cultura, el seu futur. Però expul-
sat de la UB se n’anà a València on s’implicà amb la societat valenciana 
en tots els aspectes: els acadèmics, els polítics. Ho feu a la seva manera, 
estudiant el país i elaborant un llibre de referència La via valenciana, així 
com ajudant als moviments polítics previs a la transició, grups socialistes 
assenyaladament. Madrid com a diputat i ministre va ser l’espai de la seva 
màxima realització política, fonamental en la seva biografia i especialment 
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en aquella etapa tan delicada i intensa de la transició. També Madrid va 
ser per ell un espai privilegiat d’estudi amb els seus arxius i biblioteques, 
que freqüenta gairebé obsessivament.

Quan entrà en contacte amb Euzkadi, quedà impressionat, fascinat. Va 
voler conèixer-lo bé i l’estudià i el visqué. Es comprà un pis a Donosti, 
fet de gran significació en un home d’austeritat provada i proverbial. 
D’una manera cada vegada més involucrat, s’enfrontà al problema cen-
tral d’Euskadi, el terrorisme. Escriví, reflexionà i expressà la seva idea de 
la necessitat de trobar una sortida constitucional, política i pacífica, con-
tra tota imposició. Combaté als assassins i també critica als antinacio-
nalistes, amb arguments i propostes raonables, sensates. Segurament, 
aquesta actitud resolta i valenta va ser el que li costà la vida. Paradoxa 
infinita ja que era un defensor acèrrim de la no violència i el diàleg per 
damunt de tot.

“El socialisme és portar 
la màxima llibertat, 
la màxima igualtat i 

la màxima fraternitat 
possibles a les persones 
que viuen en societat.”
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Oriol Martorell

músic, educador, polític

Per Raimon Obiols

L’adscripció i l’activitat d’Oriol Martorell en el camp del socialisme català 
no poden ser explicades si no es fa referència, d’una banda, a una 
seqüència històrica (de caràcter personal, col·lectiu i generacional), i, 
de l’altra, a les característiques del procés de la unitat socialista a Cata-
lunya i de la pròpia constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Des de la seva constitució, el PSC va tenir la sort de veure que un 
nombre important i qualificat d’homes i dones del món de la cultura 
catalana s’oferien a incorporar-se al partit o a col·laborar-hi. Això, en un 
primer moment va sorprendre, perquè en el tardo-franquisme el PSUC 
havia desenvolupat una política molt activa entre els intel·lectuals i havia 
assolit posicions molt hegemòniques entre allò que anomenaven les 
“forces de la cultura”.

Però, en els anys finals del franquisme i de la transició, una majoria de 
persones independents del món de la cultura que havien participat en 
els moviments unitaris contra la dictadura van veure en el procés cons-
tituent del PSC una referència que inspirava confiança pel tarannà de la 
seva gent, desenvolupava una política oberta i unitària i representava, 
per la seva composició, una catalanitat real que s’expressava en un 
catalanisme social i ciutadà, allunyat de les retòriques identitaristes i 
excloents. A més a més oferia la possibilitat de protagonitzar en peu 
d’igualtat un procés de debat i de construcció d’un partit de nou tipus: 
obert, descentralitzat (ara diríem “en xarxa”, aleshores en dèiem “auto-
gestionat”), amb una veritable direcció col·lectiva i, en general, amb un 
tarannà molt participatiu, igualitari i antijeràrquic. Crec que per a Oriol 
Martorell, com per a molts altres, aquestes foren característiques que 
motivaren la seva incorporació al procés socialista; ho féu sense reser-
ves.

Recordo les converses amb l’Oriol en el període de la constitució i 
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arrencada del PSC, sobretot a l’entorn de la qüestió més difícil que es 
plantejà, que fou la forma d’articulació amb el PSOE, que des de bon 
començament donà peu a duríssimes campanyes de desqualificació 
contra els socialistes catalans, als qui alguns acusaven poc menys que 
de traïdors a Catalunya. Jo estava convençut de l’absoluta convenièn-
cia de la unitat socialista a Catalunya, no sols per raons defensives 
(impedir el lerrouxisme), sinó també de futur (la construcció d’una unitat 
civil nacional de base catalanista), però no podia deixar de tenir les 
meves preocupacions pel que fa a les contradiccions inevitables del 
nostre procés. Haig de dir, amb tota rotunditat, que l’Oriol no em mostrà 
mai la menor objecció, la menor temença, la menor crítica (un comentari 
similar, però potser sense una rotunditat tan absoluta, el podria fer de 
Maria Aurèlia Capmany o d’Alexandre Cirici). El cert és que a tots ells 
els relliscava bastant la campanya orquestrada per la dreta nacionalista 
sobre un eventual “socialisme botifler”. Qui se’n reia més era l’Oriol, que 
s’esforçava visiblement, en les nostres converses, per esvair les nos-
tres temences que estigués afectat en el més mínim.

Aquesta actitud, que Oriol mantingué en tot moment, tingué un gran 
valor per a nosaltres, perquè només un ingenu podria pensar que no 
implicava cap mena de cost humà o sentimental. Cristià, líder actiu del 
món coral, home provinent de l’escoltisme catòlic, a Oriol Martorell li 
“tocava”, des d’un punt de vista convencional, ser d’una altra adscripció 
i concretament de la que pretenia de posar aquests ambients rere un 
determinat projecte polític i personal. Era, a més, un home molt conegut 
i apreciat, simpàtic, popular. La seva imatge dirigint el cant d’“Els Sega-
dors” a Sant Boi o al Nou Camp havia esdevingut una icona inoblidable.

És evident que a molts els dolia la seva adscripció al socialisme; de fet 
m’arribaren, a l’època, els ecos de sarcasmes adreçats al “sociata”’ 
Oriol Martorell en els seus entorns culturals, socials i professionals més 
immediats. Per a alguns l’adscripció socialista de l’Oriol tenia, en aquells 
anys, un punt d’“escàndol”.

Oriol Martorell tenia els seus motius per mantenir la seva fidelitat al pro-
jecte socialista català. Derivaven, em sembla, de la seva experiència 
personal i de la maduració del seu pensament d’arrels essencialment 
cristianes: “vull ser recordat com un bon cristià i com un bon català”, 
diuen que havia comentat a la seva família. La biografia comptà també 
molt: el seu pare, Artur Martorell, havia pagat a Pompas fúnebres de 
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l’Ajuntament (franquista) de Barcelona els seus “pecats” d’impulsió del 
Patronat Escolar municipal; però també comptà l’experiència col·lectiva 
del país ferit de guerra, una Catalunya ocupada per la dictadura, amb la 
seva cultura i la seva llengua malferides i perseguides.

Cal dir a més a més que, en aquest panorama, l’existència d’una àmplia 
“zona grisa” d’una burgesia indiferent i acomodatícia era un element 
essencial que provocava en les noves generacions una reacció i una 
presa de consciència; no parlo de por; parlo d’indiferència i de còmoda 
passivitat. Sense ésser franquistes (per bé que de burgesos catalans 
franquistes n’hi  va haver bastants), aquells sectors no es trobaren mas-
sa malament sota la dictadura, i per descomptat no estaven disposats 
a aixecar un dit per a oposar-s’hi. Crec que en aquest element de di-
missió, i d’escàndol, hi hagué un motiu de la presa de posició de gent 
com l’Oriol.

Oriol Martorell tingué un paper protagonista destacat en algunes inicia-
tives polítiques, en particular en la Convenció per una majoria nacional 
i de progrés l’any 1988; i també en una altra iniciativa (que no reeixí a 
causa dels canvis interns produïts pel congrés de Sitges del PSC): la 
constitució de la Fundació Imaginàrium, de la que ell fou president i que 
dirigí Quico Trillas; tenia com a objectiu la celebració d’un festival anual 
amb debats i concerts adreçats a la gent jove (del qual només se’n 
celebrà una primera edició en uns espais poliesportius a Horta l’any 
1994). L’evolució posterior de les JSC, seguint la del PSC, interrompé 
una iniciativa que ara enyorem.

Des del 1992 fins al 1996 fou diputat al Parlament de Catalunya. La 
seva presència a la llista era, clarament, un factor important de prestigi; 
però la seva tasca parlamentària no fou només la d’una figura de presti-
gi, sinó la d’un diputat actiu, treballador i amb iniciatives (entre elles una 
de simbòlica però important: fer d’”Els Segadors” l’himne de Catalunya). 
“Amb aquesta llei’, digué aleshores des de la tribuna de l’hemicicle, “es 
formalitza la lliure i centenària decisió del poble de Catalunya que, des 
de diversos camps del catalanisme, ha assumit ‘Els segadors’ com 
l’himne nacional català”. 

Deixà el Parlament, l’any 1996, a contracor, però sense queixar-se, 
quan els resultats del congrés de Sitges es feren sentir en la composi-
ció de la nova llista electoral, de la qual l’Oriol va desaparèixer amb d’al-
tres diputats i diputades. Després continuà participant en les nostres 
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activitats, fins al final: el recordo especialment en la seva darrera reunió 
amb amics i amigues socialistes, celebrada en un centre cívic de Sant 
Andreu, pocs mesos abans de la seva mort. Hi assistí ja molt malalt, 
carretejant un aparell d’oxigen, en unes condicions que l’obligaven a 
deixar de tant en tant la sala on debatíem per tal de sortir a l’aire obert 
a reposar.

Oriol Martorell i Codina, que havia nascut a Barcelona el 10 de no-
vembre de 1927 i que hi morí el 24 d’agost de 1996, fou un músic i 
un musicòleg de talent, i d’una gran tenacitat: durant més de quaranta 
anys dirigí la Coral Sant Jordi, que havia fundat en 1947, i fou líder evi-
dent del moviment coral de Catalunya, però fou també un educador (un 
educador dels gustos i dels valors del poble) i un polític en el sentit més 
autèntic de l’expressió. En totes les dimensions de la seva trajectòria 
humana estigué sempre al servei d’una idea de Catalunya, que identifi-
cava el nostre país amb un ideal de llibertat, justícia i solidaritat.



“La lliure i centenària 
decisió del poble de 
Catalunya, des dels 
diversos camps del 

catalanisme, és assumir 
Els segadors com l’himne 

nacional català.”
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Marta Mata

Pedagogia vol dir Política

Per Joan Fuster Sobrepere i Maria Josep Udina

1. El marc familiar: una família de mestres

Marta Mata va néixer a Barcelona el 22 de juny de 1926. Era la segona 
de quatre germans: un noi i tres noies, fills de Josep Mata, químic, i 
d’Àngels Garriga, mestra.

El pare va morir d’accident laboral quan la Marta tenia sis anys. El seu 
germà gran en tenia set. La mort del pare i la professió de mestra de la 
mare, van marcar la seva vida.

Si diem que la Marta Mata pertanyia a una família de mestres, és per-
què a més de la seva mare, hi ha un conjunt de mestres de qui ella va 
heretar la passió per l’educació i la manera de fer educació. En el llibret 
que va dedicar a la seva mare amb motiu del centenari del naixement, 
explica: La generació de mestres contemporanis d’Àngels Garriga. for-
mada per unes poques promocions en les primeres dècades del segle 
XX, és la generació que fa l’escola catalana. La formen mestres més 
coneguts per la seva obra de fundació o direcció, com Manuel Ainaud, 
Josep Estalella, Angeleta Ferrer, Alexandre Galí, Eladi Homs, Artur Mar-
torell, Rosa Sensat, Pau Vila; altres que podem conèixer gràcies als 
seus escrits com Anicet Villar, la mateixa Àngels Garriga, Anna Rubiés, i 
molts el nom dels quals no coneixem, però que, treballant en aquestes 
primeres dècades van fer realitat el primer model d’escola catalana als 
anys trenta, i que per això cal reconèixer com a generació (…).

2. Una nena de la República: el Pere Vila i l’Institut-Escola

Quan la Marta tenia cinc anys es va inaugurar el Grup Escolar Pere Vila 
del Patronat Escolar de Barcelona, on la seva mare era mestra i on ella 
va començar l’escolaritat. Recordava amb tot detall l’escola, per fora i 
per dins: les aules, les gardènies del parterre, la biblioteca...



— 68 —

— Marta Mata —

El 1937, Marta Mata va començar el batxillerat a l’Institut Escola, se-
gons ella la millor institució escolar d’Espanya, contra la qual la guerra 
no va poder fer res. Allà, al Parc de la Ciutadella, Josep Estalella rebia 
els alumnes, els explicava com hi conviurien, com haurien de tenir cura 
de dues plantes de gardènies que podrien olorar però no tocar, i els 
presentava els professors. Amb Angeleta Ferrer feien ciències naturals 
observant les plantes i els animals del parc, els dibuixaven i en parlaven. 
I abans de parlar de la història de Grècia, llegien el fragment dels regals 
d’Aquil·les a la Ilíada ¡ consultaven els llibres a la Biblioteca. Als 11 anys, 
la Marta va fer la seva primera conferència sobre Egipte.

Al seu darrer escrit, una conferència que preparava per la Biblioteca 
Nacional el 7 de juny. quan Ii va sobrevenir l’infart del qual ja no es re-
cuperaria, i que va acabar de dictar mentre era a urgències de l’hospital 
i a la UVI, es referia així al seu ja inexistent Institut Escola el 1939. Es 
deia Instituto Femenino Verdaguer, havien mort les gardènies, havien 
canviat els professors i la biblioteca estava tancada (...) El currículum 
de la República s’havia dut a terme en cinc anys de pau, gràcies a les 
arrels de cinquanta anys de la Institución Libre de Enseñanza, més de 
trenta anys d’arrels amb el Moviment Pedagògic Català i una conjunció 
astral entre tots dos.

3. Els anys de plom

La Marta va acabar el batxillerat el 1943, d’una manera molt diferent a 
com l’havia començat.

Va començar la carrera de Biologia a la Universitat de Barcelona. Però 
les misèries de la guerra, des de la manca d’una alimentació adequada 
fins la constatació de la repressió i el dogmatisme en l’educació i en tota 
la societat, la van fer caure en una tuberculosi que la va apartar de les 
aules per anar a recuperar-se a Cal Mata de Saifores —Baix Penedès— 
a la casa pairal del pare, on va viure de 1944 a 1965.

Però la Marta va tenir sempre la virtut d’aprofitar tot allò bo i tot allò 
dolent per treure’n conseqüències positives. I la malaltia li va permetre 
llegir i estudiar, reflexionar i parlar molt amb la seva mare, amb qui vivia 
en aquell temps. I es va adonar que calia fer alguna cosa per no perdre 
generacions de nois i noies que no podrien tenir una escola com la que 
va tenir ella.

Una vegada recuperada de la tuberculosi, va començar per treballar 
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en el que ara en diem temps extraescolar, amb els nens i les nenes de 
Saifores, després de l’horari escolar: coneixien l’entorn, llegien en ca-
talà, explicaven contes, parlaven, i van arribar a arreglar el poble: plantar 
arbres. delimitar carrers i fer un rètol per l’entrada.

4. Fundació de l’Escola de Mestres Rosa. La gestació d’un idea

A partir de 1954, any del reinici de l’especialitat de Pedagogia a Bar-
celona, la Marta fa la carrera —esotèrica, diu— sense deixar de tenir 
cura dels infants de Saifores i de la seva mare i es relaciona amb antics 
professors companys d’Àngels Garriga, com Alexandre Galí, Artur Mar-
torell i Pau Vila, i des de la Universitat coneix mestres interessats en la 
renovació, com Maria Teresa Codina. Col·labora amb ella en els inicis 
de l’escola Talitha, i en les diverses activitats de renovació pedagògica 
que aquesta escola i d’altres fan amb l’orientació dels vells professors. 
A partir d’aquest treball ¡ activitats es posa en contacte amb els mestres 
que el 1965 iniciaran l’Escola de Mestres Rosa Sensat, que són, a més 
d’ella mateixa: M. Antònia Canals, M. Teresa Codina, Jordi Cots, Pere 
Darder, Enric Lluch i Anna M. Roig.

Al voltant de Rosa Sensat, a més de molts mestres que s’hi van anar 
afegint. hi havia també intel·lectuals, professionals i inclús empresaris 
que veien en la idea un camí per fer front al règim. Molts d’ells van par-
ticipar, més endavant, en la creació de la Fundació Artur Martorell, que 
feia que Rosa Sensat fos reconeguda a nivell ciutadà i en canalitzava 
els recursos econòmics privats i inclús alguns de públics.

Durant el curs 1965-66, el de la seva fundació, Rosa Sensat va fer el 
seu Primer Curs de Tarda, amb mestres joves que treballaven a l’escola 
al matí i el mes de juny del mateix 1966, va organitzar la primera Escola 
d’Estiu de desprès de la guerra, al Col·legí de les monges Filipenses de 
la Via Augusta, en la practica clandestinitat.

Les Escoles d’Estiu es van qualificar com a illes de llibertat. Eren molt 
més que cursos de formació de mestres: s’hi feien debats de política 
educativa, de política general, es parlava de la història de l’educació i hi 
participaven i s’hi reunien, a més dels mestres, intel·lectuals, líders de 
l’oposició i tot tipus de persones contraries al règim, que ajudaven a tirar 
endavant amb les seves accions i els seus discursos.

L’any 1980, en què es va restaurar la Generalitat de Catalunya, l’Escola 
de Mestres Rosa Sensat, va convertir-se en Associació de Mestres. La 
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formació dels mestres ja havia canviat i el que calia no era tant una es-
cola com un espai on intercanviar experiències. S’hi van continuar fent 
cursos, seminaris, grups de treball i Escoles d’Estiu, l’edició mensual de 
la revista Perspectiva Escolar —que havia començat el 1974— i l’inici 
de la revista Infància, dedicada a l’educació de l’infant des del naixe-
ment als 6 anys.

El 1984. la Marta va crear la Fundació Àngels Garriga de Mata, a la 
qual va dotar de l’antiga casa familiar. Cal Mata de Saifores com a seu, 
convertida ara en lloc d’acolliment d’escoles i activitats educatives i cul-
turals. L’ha presidit fins a la seva mort.

5. Pedagogia vol dir Política: militància i elecció

Si Rafael Campalans pensava que Política vol dir Pedagogia. la Marta 
Mata, reblant el clau, girava la frase i deia que Pedagogia és Política, 
i ho explicava dient que en els anys 30 la política s ‘havia d’explicar 
bé. En els 70, mestres i professors vam haver de reconèixer que una 
bona educació, una bona escola, només s‘aconseguiria amb una bona 
política educativa en democràcia. Ara sabem que una bona educació, 
una bona, ha de tenir el seu vessant de formació política, de la respon-
sabilitat política de cada qual, de la pluralitat de respostes en política. 

De manera que el 1976 es va afiliar a Convergència Socialista de Ca-
talunya. El 22 de juny, dia en què complia 50 anys, va ser present a 
l’emblemàtic Míting de la Llibertat. Va participar al Congrés de la unitat 
del PSC amb la Federació Catalana del PSOE, de la qual en va sortir el 
Partit dels Socialistes de Catalunya, que la va situar a les llistes al Con-
grés de Diputats el 1977.

A les eleccions de 1980 al Parlament de Catalunya va sortir elegida 
com a diputada i va ser senadora com a representant del Parlament. 
La seva participació als debats sobre política educativa va ser clau en 
la recuperació democràtica. Entre les moltes actuacions, citarem la Llei 
de Política Lingüística, que contemplava el tractament del català a l’es-
cola, sense separar mai els infants per la llengua que parlen, i la Llei deI 
CEPEPC, per la qual les escoles d’aquest col·lectiu que volien passar a 
ser públiques podien fer-ho.

Com a senadora va participar de manera molt activa en l’elaboració de 
la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LOGSE), que indubtable-
ment va enriquir amb la seva sensibilitat i el seu pensament renovador. 
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Moltes de les seves aportacions es van incloure en la llei, i podríem 
assenyalar d’una manera especial que la idea que ella tenia de la par-
ticipació de tots els sectors implicats en l’educació va veure la llum 
oficialment en l’article de la llei que ordenava la creació dels Consells 
Escolars de Centre, Locals, Autonòmics i de l’Estat.

6. Ajuntament i Diputació de Barcelona

De 1987 a 1995 va ser regidora a l’Ajuntament de Barcelona i Diputada 
a la Diputació de Barcelona. A l’Ajuntament, entre moltes altres realitza-
cions pedagògiques i polítiques, va acollir les escoles del CEPEPC que 
passaven a públiques a Barcelona; va crear el Consell Escolar de Bar-
celona i els deu Consells Escolars de Districte; va ordenar les Escotes 
Bressol Municipals i hi va incorporar les que l’Ajuntament tenia concer-
tades; va fer de l’Institut Municipal d’Educació, una entitat amb caràcter 
propi i semblant al Patronat Escolar del temps de la República; va idear 
i portar a terme el Pla de Formació Institucional dels Mestres Munici-
pals; va impulsar l’organització a Barcelona del I Congrés Internacional 
de Ciutats Educadores, l’any 1990, que va aprovar la carta de Ciutats 
Educadores i va acordar la constitució de l’Associació Internacional del 
mateix nom, que ella va presidir. que presideix encara l’Ajuntament de 
Barcelona i que ha anat celebrant un congrés cada dos anys en dife-
rents ciutats del món.

7.  El Consejo Escolar del Estado

El Ministeri l’havia inclòs al Consejo Escolar del Estado des del moment 
de la seva constitució com a experta. En va ser vice-presidenta, fins 
que al 2002, amb el govern del PP, va dimitir pel tractament que s’hi feia 
de la LOCE. Finalment, pensava, es podria dedicar de ple a la Fundació 
Àngels Garriga, on vivia des que havia deixat l’Ajuntament de Barcelo-
na. Però no va ser així, perquè el mateix any 2002, el Fòrum Barcelona 
2004 Ii va demanar que ideés i coordinés la participació dels centres 
educatius a l’esdeveniment. Just en plena realització del Fòrum, al maig 
de 2004, el Consell de Ministres del govern socialista la va nomenar 
presidenta del Consejo Escolar del Estado, càrrec que ha exercit amb 
totes les conseqüències, fins al moment de la seva mort.

8. La seva pensonalitat

Les persones que la vam conèixer i que. amb major o menor intensitat 
vam treballar al seu costat, admirem la seva intel·ligència, la seva ca-
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pacitat de treball que Ii permetia estar a sobre de tres o quatre temes 
alhora. la ràbia que Ii feia el verb impartir que per a ella era sinònim de 
imposar, la passió que posava en tot allò que se Ii presentava, la seva 
memòria prodigiosa, la seva amabilitat, la seva entrega a la família i els 
amics, la claredat de les idees, la coherència. la infinita curiositat que 
la portava a assabentar-se de tot i a relacionar-ho tot; el seu afany per 
sumar, sobretot en el terreny educatiu, que la impulsava a aprofitar les 
idees de les altres persones per afegir-¬les, millorades, a una actuació 
o un projecte; la seva dèria per les noves tecnologies, que utilitzava i 
feia utilitzar tant com era possible; la seva fixació pel llenguatge, que 
estudiava i analitzava del dret i del revés i que la va portar a encarregar 
un programa informàtic per estudiar-lo més a fons, sobretot en el cas 
dels infants; la seva obsessió de no separar els nens a l’escola sota 
cap concepte: ni d’origen, de creences, de cultures, de llengua; la seva 
dedicació a l’educació dels nens més petits com a clau del seu futur; 
la seva pràctica de treballar en equip; l’afirmació que l’escola no pot 
educar bé si no està oberta a la societat, si no és permeable amb la 
societat que l’envolta.

9. El seu pensament

Per acabar, podríem resumir el seu pensament en aquestes paraules 
del discurs que va fer en l’acte de nomenament de Doctora Honoris 
Causa de la UAB: La lliçó de política educativa, d’educació i escala 
pública que ens donen els pedagogs al llarg de la història ens proposa 
unes orientacions: la del somni, la de la tensió per l’educació, la de la 
ràbia, la de la justícia per acomplir un dret, la del treball i la il·lusió, la de 
l‘atenta observació, la de la imaginació, la de la col·laboració i la de la 
bonhomia i el bon humor, la del sentinella del deure envers l’educació 
de cada infant en la perspectiva de la realització de la persona, de la 
comunitat!, de la humanitat. (...) La consecució de l‘escala pública ne-
cessita la feina de cada dia, en tots i cada un dels llocs on som, a l’es-
cola, a la universitat, a l’administració, però sobretot necessita horitzons 
conceptuals i geogràfics tan amples com ens sigui possible abastar i 
fins la humilitat i certesa de saber que n’hi ha que no abastem i l’espe-
rança que segurament altres hi arribaran.



“El socialisme és una 
concepció de l’home, 

membre de la seva 
comunitat, que forma i el 
forma com a tal home.”
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Josep Pallach

un lluitador socialista per Catalunya

Per Glòria Rubiol

L’onze de gener del 2002 es van complir vint-i-cinc anys de la sobtada 
i prematura mort de Josep Pallach ocorreguda quan, per atendre’l d’un 
problema de cor, era traslladat des de la seva casa d’Esclanyà –un po-
ble situat entre Begur i Palafrugell- cap a l’hospital de Bellvitge a l’Hos-
pitalet de Llobregat. Tenia 56 anys.

Josep Pallach va ser un polític destacat en una etapa obscura i ex-
tremadament dura per al nostre país, la que s’inicià l’any 1939 amb la 
derrota de la República i la dictadura franquista i acabà amb les prime-
res eleccions democràtiques del juny de 1977, pocs mesos després 
de la seva mort. Pallach no va poder tenir mai accés a la televisió i ben 
difícilment als diaris del nostre país; va poder gaudir de pocs mesos de 
llibertat i democràcia a Catalunya i en conseqüència d’uns medis de 
comunicació lliures. Per això, malgrat el seu carisma, no va ser gaire 
conegut en vida, apart dels cercles polítics i sectors polititzats. Amb tot, 
deixà escrits abundants articles apareguts durant el seu exili a la publi-
cació Endavant a França i interessants llibres de temes pedagògics i 
polític.

Josep Pallach i Carolà va néixer a Figueres (Alt Empordà) el 10 de febrer 
de 1920 al si d’ una família modesta, d’arrels pageses. Als catorze anys, 
en l’ambient de radicalització propiciat per l’ascens del feixisme a Euro-
pa i pel bienni negre a Espanya, s’afilià a les joventuts del Bloc Obrer i 
Camperol, un partit creat a Catalunya el 1930 d’ideologia marxista-leni-
nista. El 1935 per la seva fusió amb l’Esquerra Comunista d’Andreu Nin, 
el BOC es convertí en el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) amb 
l’aspiració a actuar a tot l’Estat espanyol. Pallach, encara un adolescent, 
se’n va fer membre i participà en diversos actes públics en nom de les 
joventuts del partit, al costat de Nin. El 1936 Pallach era el secretari de 
les Joventuts del POUM a Figueres.
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En esclatar la guerra civil, s’apuntà com voluntari però, reclamat pel seu 
pare ja que només tenia setze anys, retornà a Figueres. El 1938 fou 
mobilitzat i pel fet d’haver estat afiliat al POUM va ser enviat a un batalló 
disciplinari i posteriorment detingut. Així Pallach ja de molt jove va patir 
persecució per raons ideològiques. El POUM havia estat dissolt arran 
dels fets de maig de 1937, i Nin havia estat detingut i posteriorment as-
sassinat per elements que obeïen ordres soviètiques. Al jove Pallach li 
causaren un fort impacte la desaparició del líder del seu partit, l’admirat 
Andreu Nin –alhora marxista i nacionalista català– i la violenta campanya 
dels comunistes contra els anarquistes i els poumistes. 

Després de la guerra civil va venir l’exili. A l’inici, uns internaments breus 
en dos camps de concentració en el sud de França i la valenta col·la-
boració de Pallach amb la resistència francesa. S’incorporà al Front 
de la Llibertat fundat per Josep Rovira, membre destacat del POUM i 
perseguits per la Gestapo quan els alemanys van entrar a la zona dita 
lliure, Pallach va tornar a creuar la frontera en l’altre sentit. A Catalunya, 
amb el nom de Recasens, continuà la tasca clandestina i a la vegada 
propugnava, amb altres companys, una revisió de les posicions pou-
mistes i proposava l’abandonament de les tesis leninistes per formar un 
moviment socialista català obert als diversos corrents del socialisme, 
d’acord amb les propostes que a França estava fent Josep Rovira.

Detingut per la policia a Barcelona la vigília de Nadal del 1944, Pallach 
va estar catorze mesos a la presó de Girona. El 1946, juntament amb 
altres presos polítics, protagonitzà una novel·lesca evasió de la presó 
que ha estat relatada per Joan Reventós en un dels seus llibres. Mentre 
Pallach estava empresonat, membres del POUM i diverses persones 
procedents de Unió Socialista de Catalunya, de la federació catalana 
del PSOE i d’altres formacions polítiques fundaven el gener de 1945 a 
Tolosa de Llenguadoc, en la França ja alliberada dels nazis, el Moviment 
Socialista de Catalunya (MSC). En el document de constitució del nou 
moviment, que adoptà el lema “Federació, Democràcia i Socialisme”, 
hi figuren com idees fonamentals gairebé les mateixes que trenta anys 
més tard es retroben en la constitució del partit fundat per Pallach, el 
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya. En síntesi aques-
tes idees eren: la voluntat de reagrupar les disperses forces socialistes, 
crear un partit de masses (no un partit només de classe obrera), fer 
inseparable la consecució del socialisme de la democràcia, aconseguir 
la unitat sindical, afirmació de la personalitat de Catalunya, estructura 



— 77 —

— Gegants del PSC —

— 77 —

federal de l’Estat espanyol, relacions amb el socialisme espanyol sobre 
una base de federació.

Quan després de la fugida de la presó Pallach va tornar a França s’in-
corporà al MSC. Instal·lat a París i donant classes en l’Escola de Pe-
riodisme, es diplomà en Pedagogia i Psicologia a la Universitat de la 
Sorbona. Pallach mai abandonaria la seva tasca pedagògica que, d’al-
tra banda, seria sempre el seu mitjà de vida. A l’octubre de 1948 es 
casà a França amb Teresa Juvé, filla de refugiats espanyols, que havia 
pertangut a les Joventuts Socialistes i també havia format part d’un grup 
francès de resistència. 

Entre els anys 1946-1948 mentre encara duraven les esperances d’un 
imminent canvi de règim a Espanya, Pallach realitzà un parell de viatges 
clandestins a Catalunya. Un d’ells fou el novembre del 1946 i aleshores 
col·laborà en l’organització del primer congrés nacional del MSC de 
l’”interior”, és a dir del grup clandestí de Catalunya. Uns anys més tard, 
el 1951, el Consell de Coordinació del MSC acordà estructurar-lo com 
a partit polític. Triomfava així la línia de Manuel Serra i Moret, Pallach i 
d’altres en contra de l’opinió de Rovira que preferia mantenir-lo com 
un front. Pallach va treballar durant els seus vint-i-quatre anys d’exili a 
França incansablement en la lluita política des de la direcció del Movi-
ment Socialista de Catalunya i del seu òrgan d’expressió l’Endavant.

En el context de la creació de l’Aliança Sindical Obrera (ASO), Pallach 
viatjà novament de forma clandestina a Catalunya l’any 1962. Partidari 
de la unitat sindical lliurement pactada, posà la seva tenacitat al servei 
de fer avançar l’ASO i dedicà molts esforços a coordinar el MSC i l’ASO 
amb organismes internacionals socialistes amb els que ell estava ben 
relacionat. Després de la mort de Serra i Moret el 1963, Pallach agafà 
del tot el relleu en el lideratge del MSC de l’anomenat “exterior”, és a dir 
la branca del Moviment constituïda pels militants que estaven a l’exili. 

L’any 1966 es produí la ruptura del MSC com a conseqüència de la 
desavinença entre dues tendències que s’havien anat consolidant en 
el seu si. Entre altres diferències ideològiques i estratègiques, va ser 
determinant que una part dels afiliats fora partidària d’una aliança amb el 
partit comunista mentre que la línia pallaquista en fos totalment contrària 
i més decididament socialdemòcrata. Josep Pallach i la direcció de 
l’exterior propugnaven un gran partit socialista interclassista, amb ten-
dències, i en el qual podessin confluir també  sectors liberals d’esque-
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rra. Pallach afirmava que el moviment obrer en una societat moderna 
s’havia de canalitzar a través del moviment sindical, mentre que el gran 
partit socialista necessitava per arribar a governar el suport d’àmplies 
capes de la societat. Aquesta concepció es recolzava en el programa 
del Partit Socialdemòcrata Alemany, SPD, a Bad Godesberg i era pre-
sent en el laborisme britànic. En canvi la direcció de l’interior mantenia 
la concepció d’un partit basat en el marxisme. 

Pallach va tornar definitivament a Catalunya la tardor de 1970 i enca-
ra va ser novament detingut tot i que durant poc temps. En aquells 
anys finals del franquisme, va continuar compaginant l’activitat política 
clandestina amb la seva carrera acadèmica i es doctorà en Ciències 
de l’Educació. Amb l’inici d’obertura que s’esdevingué amb la mort de 
Franco, va intensificar fins al límit la seva activitat política sense deixar 
de banda la seva tasca com a professor, i amb tot plegat potser obli-
dant tenir prou cura de la pròpia salut. Pallach feia de la docència un 
projecte de vida i seguia l’afirmació de Rafael Campalans de considerar 
la política com pedagogia.

Una fita culminat en la seva trajectòria política va ser la fundació del Re-
agrupament Socialista i Democràtic de Catalunya el 10 de novembre de 
1974 a Montserrat, en la mateixa etapa en què es fundaren Convergèn-
cia Socialista de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. 
El Reagrupament fou el resultat de la unió de quatre grups polítics: el 
sector d’Esquerra Republicana liderat per Heribert Barrera, el proce-
dent del MSC que havia seguit a Pallach, el grup d’orientació cristiana 
dels Socialistes Demòcrates Catalans i el Bloc Popular de les Terres 
de Lleida. Algunes de les persones d’aquests grups, des de diverses 
plataformes antifranquistes, havien intentat aprofitar l a minsa obertura 
del règim per introduir elements democràtics als ajuntaments catalans i 
a altres espais polítics. Pallach havia estat d’acord amb aquesta arrisca-
da estratègia, en considerar que la tàctica del “canvi per dalt” del règim 
franquista havia fracassat.

Ja en plena transició política i amb les eleccions generals en un horitzó 
pròxim, el Reagrupament canvià el seu nom pel de Partit Socialista de 
Catalunya l’any 1976, en el context d’un intens conflicte per fer-se amb 
l’espai i la imatge socialista. Adoptà poc temps després el nom de Partit 
Socialista de Catalunya-Reagrupament per distingir-se del Partit Socia-
lista de Catalunya-Congrés, el partit liderat per Joan Reventós. Aquests 
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dos partits conjuntament amb la Federació Catalana del PSOE el juliol 
de 1978 s’unificaren per constituir el Partit dels Socialistes de Catalun-
ya. Pallach havia mort un any i mig abans. 

Pallach fou el factor decisiu en la configuració del Reagrupament i com 
a líder d’aquest partit era indiscutit, el que no vol dir que no es discu-
tissin les seves propostes. Va ser un dels conferenciants en el famós 
cicle de conferències “Les terceres vies a Europa” (primavera del 1975) 
i participà en la creació del Consell de Forces Polítiques de Catalunya 
(desembre de 1975) on Pallach va plantejar com a punt de partida a 
l es reivindicacions catalanes l’exigència del retorn del president de la 
Generalitat a l’exili, Josep Tarradellas. 

Durant els primers temps, el Reagrupament va ser codirigit per Barrera, 
Josep Verde Aldea i Pallach fins que al III Congrés del partit (gener de  
1977) Pallach en fou elegit secretari general. Pallach va morir la nit se-
güent a la clausura d’aquest Congrés.

El Reagrupament, l’obra política més important de Pallach, fou una peça 
destacada per a l’alternativa Tarradellas des del 1975 fins al retorn del 
president. Adherit a la II Internacional Socialista, el Reagrupament man-
tingué la bandera del socialisme democràtic i reformista en uns anys 
(1974-1978) en què no era l’opció preferent de l’esquerra i fins i tot era 
rebutjada amb duresa i menyspreu. Amb tot, aquest opció s’imposà en 
el socialisme català però no de la mà del Reagrupament sinó de la del 
PSOE i pel progressiu atansament d’Espanya a l’Europa occidental que 
s’esdevingué amb la democràcia.

Pallach renuncià a accedir a altes responsabilitats en el socialisme es-
panyol, que li havien estat ofertes a través de les seves relacions amb 
els dirigents de la II Internacional Socialista i del SPD, perquè la seva 
prioritat era la construcció d’un partit socialista català autònom. Succes-
sives influències havien anat modulant el pensament polític de Pallach: 
el catalanisme i republicanisme del seu pare membre d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, l’ambient federalista de Figueres, el marxisme 
revolucionari del BOC i el POUM temperat posteriorment per la influèn-
cia del fabianisme i del laborisme britànic a través del seu amic Serra i 
Moret, i el coneixement profund de la realitat política europea viscuda a 
través del seu llarg exili a un país lliure.

Finalitzada la seva etapa revolucionària en el BOC i el POUM, l’ideari 
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polític de Pallach mostrà una notable coherència al llarg de més de 
trenta anys (1944 -1977): foren els seus anys de socialisme demo-
cràtic. El seu pensament polític gira entorn d’unes idees bàsiques: el 
socialisme democràtic com a via per aconseguir gradualment  una so-
cietat igualitària i justa; una Europa unida i socialista; Catalunya com a 
nació te dret al seu propi autogovern i a pactar amb els altres pobles 
peninsulars la formació d’un estat federal; l’instrument per aconseguir 
aquests objectius ha de ser un gran partit socialista català autònom que 
accepti diverses corrents tant les marxistes com les llibertàries, huma-
nistes i cristianes. Front a posicions marxistes dogmàtiques va defensar 
que els objectius del socialisme no poden convertir-se en realitat sense 
llibertats democràtiques que eren considerades per Pallach com es-
sencials i innegociables. 

Pallach es definia com a “català, socialista i demòcrata”. Els seus deixe-
bles han dit d’ell, entre altres innumerables elogis, que era una persona 
absolutament transparent que sempre defensava el que pensava i que 
era un home valent com va demostrar tot al llarg de la seva vida. Les 
seves conviccions ètiques eren indestructibles i les defensava amb una 
passió contagiosa. En commemorar  l’aniversari del seu traspàs, nom-
brosos articles a la premsa han recordat que el socialisme espanyol 
ha anat adoptant les posicions que ell va preconitzar: entre altres, un 
socialisme homologat a nivell internacional proper al dels països euro-
peus i no tercermundista, vehiculat per uns partits socialistes d’ampli 
espectre i allunyats de fronts unitaris. 

Josep Pallach fou un pedagog excel·lent i en política, al nostre país, 
va ser un precursor i un dels socialistes més clarividents del segle XX.



“Cal refer la gran 
empresa de la convivència 
peninsular. És Catalunya 
la que haurà d’emprendre 

aquesta gran feina del 
present. A tot Espanya hi 

tenim debats.”
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Paco Ramos

la lleialtat al socialisme

Per Luiza Iordache

Francisco Ramos Molins va ser un convençut que el socialisme era el 
millor camí per lluitar contra tota mena d’injustícies socials. Durant tota 
la vida, en circumstàncies adverses i favorables, mantingué aquesta 
convicció amb tenacitat, en una trajectòria política de més de setanta 
anys. Nascut el 19 d’agost de 1910 a Alacant, s’afilià a les Joventuts 
Socialistes en 1930. Amb 19 anys ja era a Barcelona on estudià engin-
yeria i el 10 d’octubre de 1933 obtingué el títol de pilot d’aviació. Va ser 
detingut en dues ocasions: el 8 de gener de 1931, durant una revolta 
anarquista a la qual es sumà més per “entusiasmos revolucionarios que 
ideológicos”, i a l’octubre de 1934, en que fou empresonat en les bo-
degues del vaixell Uruguay amb Companys i el seu govern; sortí en lli-
bertat vigilada el 6 de gener de 1935. Aquest any col·laborà amb Antoni 
López Raimundo en l’edició del periòdic Iskra, òrgan de les Joventuts; 
en 1936, com la resta dels socialistes, s’integrà al PSUC. 

El 19 de juliol de 1936 lluità en les Drassanes, on una granada el ferí en 
una cama. Companys el retrobà en la seva visita als ferits de l’Hospital 
de Sant Pau i li digué: “Noi, sempre som els mateixos”. Quan abandonà 
l’hospital s’incorporà a la guerra, ja que faltaven pilots per als avions de 
reconeixement. Però la seva participació més destacada començà en 
el Front d’Aragó, en la Divisió Carles Marx, sota les ordres de Josep del 
Barrio. El General Pozas, cap de l’Exèrcit de l’Est, el nomenà el seu Aju-
dant de Camp i, amb el General Rojo, l’enviaren a fer el curs d’Estat Ma-
jor, titulant-se a l’Escola Popular d’Estat Major el 19 de març de 1938, 
d’on retornà a la seva antiga Divisió, integrada en el XVIIIè Cos d’Exèrcit, 
amb el grau de comandant i fou Cap d’Estat Major fins al final de la 
guerra. L’última ordre, ja de retirada, la signà el 8 de febrer de 1939: 
“Con esta última orden, y un accidentado camino hacia la frontera, por 
un sendero entre montañas ya ocupadas por patrullas enemigas, en la 
noche de 9 al 10 de febrero, acabó para mi la Guerra Civil”. 
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A França, fou internat al camp de Saint-Cyprien fins al mes de maig, 
quan rebé l’ordre de sortir cap a la URSS amb Joan Comorera, per 
tal d’assessorar-lo sobre el Front de l’Est en els diàlegs amb el PCE i 
la Internacional Comunista sobre la pèrdua de la guerra; destinat a la 
casa de repòs de Zanki, no participà en les reunions. Del Barrio i Serra 
Pamiès, que van arribar a l’agost, foren acusats respectivament per 
la cúpula del PCE de “nacionalista trotskista” i “d’agent dels serveis 
secrets francesos”; sobre Ramos es va dir que la seva família “era de 
coneguts industrials catalans que treballaven ja per al feixisme”. Des 
d’aquell moment fou considerat com un “dissident” per Dolores Ibárruri, 
ja que sembla que creia que Josep del Barrio, en sortir de la URSS, li 
havia lliurat alguns informes sobre les reunions a Moscou. 

El 28 d’agost de 1939 començà el seu llarg exili a la Unió Soviètica, i 
entrà a treballar com a mestre a la Casa de Nens núm. 2 d’Odessa. 
Durant la Segona Guerra Mundial fou evacuat a Saratov i treballà en una 
fàbrica de Tbilisi. Frustrada tota esperança de retrobar-se amb Carme 
Carol, que havia estat la seva xicota, i també la de sortir, al cap d’uns 
anys, en 1945, es casà amb la “nena de la guerra” Carmen Soler i 
l’octubre de 1946 va néixer Natasha. Treballava a la fàbrica 456 de 
Jimki, “una chatarrería con la que hacer maravillas”, quan Antonio Freire, 
que també hi treballava, el denuncià com el capitost de “l’esperit anti-
soviètic” dels joves del col·lectiu espanyol, al costat dels seus amics, 
el metge Julián Fuster Ribó i el capità d’aviació, José Tuñón Albertos. 
El 1946 amb altres exiliats va tramitar la seva sortida del país a través 
de l’Ambaixada mexicana a Moscou, iniciativa que fou mal vista pels 
dirigents comunistes espanyols: “La opinión del Partido es que los es-
pañoles no deben abandonar la URSS; ahora bien, si alguno insiste 
en hacerlo, nosotros no nos opondremos”. Els únics que podrien sor-
tir, segons Ibárruri, eren els que tenien “un expedient polític positiu”, i 
Ramos i el seu grup no entraven en aquella categoria. Expulsats del 
partit, José Tuñón i Pedro Cepeda intentaren de fugir en els baguls de 
dos diplomàtics argentins el 2 de gener de 1948 i foren detinguts amb 
Fuster per la NKVD; el 28 de febrer seria detingut Ramos, que fou dut 
a Lubianka, on va ser sotmès diàriament a llargs interrogatoris violents. 
Al cap de sis mesos fou condemnat a deu anys de camps per “agitació 
antisoviètica”. 

Ramos va ser un antiestalinista, era contrari a Ibárruri i a la política del 
PCE, sempre sotmès a les ordres del PCUS; però no fou un antisoviè-
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tic, ja que malgrat les privacions afirmava que havien viscut “un ambien-
te ideológicamente afín, rodeados de camaradería”. El fet d’haver de-
nunciat la difícil situació dels nens a Saratov, la indiferència i arbitrarietat 
de les autoritats comunistes, la “política” d’alguns exiliats immersos en 
un “pugilat” per a ocupar bones posicions i els seus intents frustrats de 
sortir de la URSS foren elements que determinaren la seva detenció. 
Com ell mateix va escriure: “No está de más recordarles que si Nikita 
Jruschov, después de colaborar toda su vida con Stalin, dijo lo que 
dijo en el XX Congreso del PCUS, yo, Francisco Ramos Molins, que 
fui condenado a casi diez años de reclusión por no haber ocultado en 
Moscú mis opiniones sobre la realidad soviética, no tengo ni una tenue 
obligación moral de callarme”. Ramos complí la condemna al camp de 
Potma i a l’Institut de Tècnica Operativa de Moscou. 

Quan fou alliberat a la primavera de 1956, començà a gestionar la seva 
repatriació. Com que seguia essent considerat “socialment perillós”, les 
autoritats soviètiques li impedien la sortida, però finalment aconseguí de 
retornar a Espanya el 22 de gener de 1957, en la 5ª expedició del vaixell 
Krym. L’arribada no fou fàcil perquè, degut als seus antecedents polí-
tics “rojos”, cap empresa estava disposada a contractar-lo. Finalment el 
1960 va ser contractat pels Tallers Blanch, on va conèixer a Josep M. 
Triginer. En 1962 s’afilià a la clandestina Federació Socialista de Cata-
lunya del PSOE, de la qual seria un dels dirigents més destacats amb 
Triginer i Joaquim Jou. 

En la Transició Ramos contribuí a l’esforç per a restablir la Generali-
tat i participà en les converses amb Tarradellas a França. Partidari del 
Pacte d’Abril i integrant del comitè d’enllaç de la FSC amb el PSC, fou 
elegit diputat per Barcelona en la constituent del 1977 i el 25 de juny 
del mateix any formà part de la Comissió Permanent de l’Assemblea 
de Parlamentaris de Catalunya. Sempre respectat i valorat, participà 
d’una manera decisiva en el procés d’unitat dels socialistes catalans. 
En el Congrés de la Unitat Socialista celebrat a Barcelona el 15 i 16 de 
juliol del 1978, que acabà amb la formació del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE), Ramos estigué present en la taula d’honor 
amb Miquel Gayolà, Joan Cornudella, Josep Vidal i Crispín Martínez. El 
Congrés l’elegí membre del Consell Nacional del Partit, el qual en 1980 
faria una importat intervenció en defensa de l’aliança del govern amb 
CiU. El 9 de desembre de 1978 fou iniciat en la Lògia Minerva Lleialtat, 
manifestant “la seva alegria per estar entre maçons, desig llargament 
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anhelat” ja que el seu pare també havia estat maçó. El 1979 i el 1982, 
fou novament diputat per Barcelona. Aquest mateix any viatjà a la URSS 
en una delegació oficial amb l’ocasió del 60 aniversari del Estat soviètic i 
allà pronuncià un discurs en nom del PSOE. Era el seu el segon viatge; 
en el primer (desembre de 1977) havia acompanyat a Felipe Gonzá-
lez, Alfonso Guerra i Miguel Boyer quan el PSOE encara es trobava a 
l’oposició. Morí a Barcelona el 28 de desembre de 1983. En paraules 
de Joan Reventós: “Ramos fue un hombre que se distinguió siempre 
por su gran modestia. Era un hombre leal, incapaz de una mala jugada. 
Defendía siempre sus posiciones con firmeza. Se fijaba siempre en la 
esencia de los problemas, dejando de lado los aspectos accesorios. 
No se imponía con su presencia, ni tuvo nunca ambición de honores. 
Aparecía siempre en el momento oportuno o en las horas difíciles, con 
actitudes positivas, serenas, reflexivamente pensadas que defendía con 
su lenguaje sencillo y de fuerte convicción”.



“Hem de defensar els 
interessos de Catalunya i 
del socialisme a tot arreu 
on puguin ser atacats.”
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Joan Reventós

l’idealisme intel·ligent

Per Joan Fuster Sobrepere

Joan Reventós i Carner ha estat per sobre de tot un home pont orientat 
a sumar esforços col·lectius. Compromès amb la lluita unitària contra la 
dictadura, ningú com ell encarna l’esforç constant i sostingut per assolir 
la unitat socialista.

Va néixer a Barcelona el 26 de juliol de 1927 en una família  republica-
na i catalanista. El seu pare, l’economista Manuel Réventós i Bordoy 
(1989-1942)  va ser director general de Comerç i Política Aranzelària en 
el primer govern de la República essent ministre Lluís Nicolau d’Olwer, 
que el va definir com un “liberal tenyit de laborista”.  A ell devem el 
primer estudi modern sobre el moviment obrer català: Els moviments 
socials a Barcelona durant el segle XIX (1925). El seu avi matern Jaume 
Carner i Romeu (1867-1934) va ser una de les figures més presents del 
catalanisme republicà del primer terç de segle des de la seva elecció 
com a diputat solidari pel Vendrell el 1907, fins a ser elegit diputat a les 
Corts Constituents de la República (1931), esdevenint més tard Minis-
tre d’Hisenda en el segon govern Azaña. 

Formació i primers compromisos polítics

Sens dubte aquest antecedents van pesar en la vocació política i les 
idees de Joan Reventós, tot i la mort prematura del seu pare. A la Uni-
versitat, on Reventós va estudiar dret, construiria un ampli ventall de 
relacions i complicitats que el convertirien en una peça clau de la seva 
generació entre els sectors culturals i polítics del país. La seva capaci-
tat de generar confiança i lleialtats de llarg recorregut seria una de les 
seves característiques més constants.

En els darrers anys de carrera Reventós assisteix al seminari d’història 
del Dret de Luis García de Valdevellano, un institucionalista supervivent 
de la purga franquista. Allí coneixerà entre d’altres a Pierre Vilar i de-
cantarà una vocació universitària, va ser professor a la Universitat de 
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Barcelona des del final de la seva carrera fins a 1966, essent expulsat 
de la docència en dues ocasions a causa de la seva activitat política. 
Aquesta vocació universitària el portarà l’any 1960 a dedicar la seva tesi 
doctoral a l’estudi del cooperativisme a Espanya. 

En aquests anys universitaris es va desvetllar la consciència política de 
Reventós. Va participar en el grup informal Torres i Bages, juntament 
amb Jordi Pujol i Anton Cañelles entre d’altres i, ja de forma més com-
promesa, en el grup d’acció de Pere Figuera, que es caracteritzaria 
per la realització d’espectaculars accions de propaganda catalanista, la 
més coneguda el desplegament d’una gegantina bandera catalana a la 
falda del Carmel el dia de la cloenda del Congrés Eucarístic davant les 
mateixes barbes de Franco.

Influït per les lectures de la biblioteca del seu pare, les discussions al 
seminari d’Història del Dret, i de la mà del seu company Edmund Va-
llés, l’any 1949, ingressa al MSC. El Moviment Socialista de Catalunya 
s’havia fundat l’any 1945 a Tolosa a partir d’una majoria de militants del 
POUM encapçalats pe Josep Rovira i l’adhesió d’altres socialistes de 
diversa procedència. El projecte del MSC era construir un ampli movi-
ment que desemboqués en la construcció del Partit Socialista de Ca-
talunya. Amb el lema Federació, Democràcia, Socialisme, quedava ben 
establert el seu ideari: construir el partit socialista català federat amb el 
socialisme espanyol, i restablir la democràcia a Espanya i l’autogovern 
a Catalunya sota la fórmula federal.

Compromís socialista

Acabada la carrera, Reventós comença una activitat professional doble, 
en el camp universitari i empresarial, i es casa amb Maria Josepa Rovira 
amb qui tindrà cinc fills. Paral·lelament en el MSC comença a relacio-
nar-se amb vells poumistes com Miquel Utges, Teresa Poca, Josep 
Pané, o Josep Pallach –ja a l’exili-, i joves socialistes com Ramon Por-
queres, Francesc Casares, Alexandre Cirici, o Pau Verrié. L’any 1953, 
arran de la detenció i assassinat de Tomàs Centeno (dirigent del PSOE 
i la UGT) a Madrid, Porqueres i la major part de la direcció del MSC fou 
detinguda. Reventós i Miquel Casablanques emprengueren la tasca de 
reconstrucció a l’interior. A la direcció del Moviment, Reventós es farà 
càrrec de les relacions polítiques. Des d’aquesta posició començarà a 
treballar en les dues grans orientacions que marcaran la seva trajec-
tòria: la unitat dels socialistes catalans i la coordinació amb els de la res-
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ta d’Espanya, i la unitat de les forces antifranquistes contra la dictadura.

L’organització del MSC creixerà en la dècada següent amb la incorpora-
ció d’una generació que ja no va conèixer la guerra. Els esforços per la 
unitat antifranquista estaran encara molt condicionats per la guerra freda 
i l’exclusió comunista. Reventós participa en aquests anys en el comitè 
Ametlla sense gaire resultats, i en altres iniciatives com la de Vicens 
Vives arran de la vaga de tramvies de 1957, o el 1958 la constitució 
de Solidaritat Universitària que serà l’embrió del Comitè de Coordinació 
Universitària, la primera instància unitària d’oposició sense exclusions.

Pel que fa a la coordinació amb els socialistes espanyols a partir de 
1954, Reventós, a través de Joan García el paleta, pren contacte amb 
Antonio Amat Gudari, el principal organitzador del PSOE a l’interior. 
També ho farà amb la nova generació madrilenya agrupada a l’ASU, 
i amb els anomenats funcionalistes de Salamanca de Tierno Galván. 
L’any 1958, més de vuitanta socialistes de tota Espanya aniran a la 
presó. A Carabanchel es trobaran gent del MSC, del PSOE i d’altres 
grups socialistes d’arreu d’Espanya, Reventós entre ells. La campanya 
internacional de pressió sobre el règim per tal que alliberi els detinguts, 
on destacarà el pronunciament de seixanta congressistes americans 
mobilitzats per John Brademas –amic de Reventós-, acabarà amb l’al-
liberament de la major part dels empresonats. Reventós, no obstant 
quedarà arrestat a casa seva i patirà la primera expulsió de la Universitat. 

La unitat democràtica a Catalunya 

Els anys seixanta representaran un tomb decisiu en la lluita contra la 
dictadura, una nova generació s’hi incorporarà i la unitat d’acció a l’in-
terior s’anirà construint en la pràctica política. La constitució del Sindi-
cat Democràtic d’Estudiants de Barcelona, serà l’oportunitat per crear 
la Taula de Partits, primera plataforma  unitària de partits a Catalunya. 
La Taula en poc temps es formalitzarà en la Coordinadora de Forces 
Polítiques de Catalunya amb participació de: MSC, PSUC, FNC, ERC 
i UDC. Aquesta política unitària tindrà la seva eclosió el 1971 amb la 
constitució de l’Assemblea de Catalunya, organització que agruparia no 
sols els partits de la Coordinadora, sinó també organitzacions socials, 
sindicals i veïnals. Reventós seria l’encarregat de presentar l’informe 
polític en la sessió constitutiva.

La unitat de les forces democràtiques que s’aconseguí a Catalunya en 



— 92 —

— Joan Reventós —

els darrers anys del franquisme, i la capacitat de mobilització que aquesta 
unitat propiciaria, tindria premi, les forces que més si van comprometre 
(socialistes i comunistes) serien les guanyadores de les eleccions demo-
cràtiques de 1977 i donarien el combustible necessari pel restabliment 
de la Generalitat en la persona del seu president a l’exili Josep Tarradellas. 
En això Reventós també seria decisiu, sacrificant un merescut protago-
nisme guanyat a les urnes, per encapçalar l’Assemblea de Parlamentaris 
que forçaria el retorn del President i la restauració d’un autogovern que 
entroncava amb la legitimitat republicana. 

La unitat socialista: la construcció del Partit dels Socialistes

Tanmateix, la política de unitat sense exclusions que estava obtenint 
notables èxits en la mobilització contra la dictadura seria el desenca-
denant d’una seriosa crisi en el MSC. El 1966 la majoria de l’exterior 
encapçalada per Pallach s’enfrontaria a la majoria de l’interior que lide-
rava Reventós; les discrepàncies se centraven en la política d’unitat an-
tifranquista amb els comunistes, i la política sindical. La disputa portarà 
a l’escissió. Reventós, que admirava Pallach va viure la ruptura com un 
esquinçament personal tot i que ambdós dirigents van mantenir sempre 
la relació personal. 

A partir de 1966 i fins el 1978 el socialisme català quedaria dividit. No 
obstant això la política de reagrupament de forces que Reventós defen-
sava tindria l’any 1974 amb la constitució de Convergència Socialista 
de Catalunya un impuls decisiu. Aquell estiu es llençava la crida “Per 
la unitat dels socialistes de Catalunya”, una proposta d’agrupament de 
baix cap a dalt a través d’un procés inicialment informal de constitu-
ció de nuclis autorganitzats que reuniria l’anhel de centenars de joves 
antifranquistes. Joan Reventós esdevindria la veu pública de CSC. En 
aquestes circumstàncies el tipus de lideratge col·lectiu i gens persona-
lista de Reventós resultaria decisiu per l’èxit de l’empresa. I el juny de 
1976 al Palau Blaugrana, en el primer gran míting organitzat a Espanya 
des de 1939, s’iniciava el procés de constitució del Partit Socialista de 
Catalunya (Congrés). S’adherien al projecte figures veteranes de l’anti-
franquisme com  Andreu i Abelló o Adroher Gironella i alguns dels prin-
cipals exponents de la resistència cultural com Alexandre Cirici, Maria 
Aurèlia Capmany o Marta Mata.

Constituït el PSC (Congrés) el novembre de 1976, s’entrava en la fase 
final de la unitat socialista. Les relacions i complicitats de Reventós amb 
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el socialisme espanyol travades al llarg dels vint anys anteriors resulta-
ren decisives en diverses iniciatives: primer la creació de la Federación 
de Partidos Socialistas  (FPS) que agrupava la major part dels grups so-
cialistes regionals al marge del PSOE, també la constitució de la Confe-
rencia Socialista Ibérica (aquesta amb participació del PSOE) i finalment 
el Pacte d’abril de 1977 per constituir la candidatura “Socialistes de Ca-
talunya” que col·ligava el PSC(C)  i la Federació Socialista Catalana del 
PSOE, dirigida Josep Maria Triginer, i que tingué correspondència amb 
la incorporació de la majoria de la FPS en el PSOE de Felipe González.

El resultat electoral avalaria l’aposta, la coalició socialista esdevenia la 
primera força política de Catalunya. Dos anys més tard, el 1978, la 
constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya completaria el pro-
cés. Amb la incorporació del PSC (Reagrupament), dirigit per Verde 
Aldea després de la sobtada mort de Pallach, a l’acord entre PSC (C) 
i FSC del PSOE, el socialisme català es constituïa en una sola organit-
zació. Joan Reventós era elegit primer secretari. Ningú havia treballat 
tant per aquesta unitat que era també el ferment de la unitat civil de 
Catalunya.  

Ambaixador a París i president del Parlament

Les eleccions de 1980, una vegada aprovat l’Estatut, no van fer a Re-
ventós president de la Generalitat tal com es podia esperar. La vic-
tòria nacionalista conservadora –fruit de l’extrema bel·ligerància patronal 
contra la possibilitat d’un govern d’esquerres-, va arribar per sorpresa i 
va venir seguida en poc temps per la formació del govern socialista de 
Felipe González a Madrid amb forta presència catalana. Reventós, una 
vegada consolidat el PSC va acceptar el 1983 l’encàrrec d’ambaixador 
espanyol a París. Abans de fer-ho va proposar Raimon Obiols, el seu 
més estret col·laborador al llarg de més de vint anys, com a primer 
secretari del PSC. A París, la missió de Reventós seria estrènyer els 
vincles amb el govern del president Mitterrand per afavorir la col·labo-
ració d’aquest en la lluita antiterrorista, i l’adhesió d’Espanya a la UE. 
Ho va fer amb èxit fins a 1987. Retornat a Catalunya va ser elegit sena-
dor, i el 1995 fou elegit President del Parlament de Catalunya, lloc que 
ocuparia fins el 1999. Aquell any es retiraria de la seva longeva activitat 
política amb intenció d’escriure les seves memòries, cosa que feu sols 
parcialment. L’any 2001 va patir un ictus que el va deixar seriosament 
incapacitat fins a la seva mort l’any 2004.
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Idealista i pragmàtic, el socialisme era per ell al mateix temps un impe-
ratiu moral profund, i la curta i rassa expressió d’un compromís concret 
i irreductible. Preguntat sobre què era ser socialista, responia rememo-
rant Pablo Iglesias: “socialista és el que paga la quota al partit socialista”.

Vist amb perspectiva l’obra política de Joan Reventós se’ns revela enor-
me en dos sentits: la continuïtat i la unitat. És la baula de la cadena que 
uneix els vells lluitadors resistents derrotats a la guerra civil amb els 
anhels de les joves generacions nascudes sota la dictadura. Una baula 
de resistència titànica,  forjada sobre la fermesa de les conviccions i la 
lleialtat als companys. Jordi Font i Raimon Obiols han resumit eloqüent-
ment el sentit d’aquesta trajectòria: “ens ensenya la definitiva eficàcia de 
la generositat i l’idealisme intel·ligent”. 



“El socialisme, entre 
altres coses, és també 

un sentiment. Sense el 
sentiment que impulsa 

les persones, el socialisme 
no acaba de ser del tot. 
La seva transcendència 

descansa en el sentiment 
que desvetlla.”





— 97 —

— Gegants del PSC —

— 97 —

Jordi Solé Tura, en 10 actes

Per Albert Solé

És difícil sintetitzar en un parell de pàgines la vida i el pensament d’una 
persona tan complexa com la del Jordi, i encara més quan es tracta 
del teu pare. I no un pare qualsevol, sinó el que comparteixo amb 40 i 
escaig milions de ciutadans i ciutadanes en la seva qualitat de pare de 
la Constitució del 78. Per aquesta cosa de la deformació professional, 
m’imagino la seva vida en un seguit de seqüències cinematogràfiques, 
i no només de la vida que vam compartir junts, sinó precisament de la 
que he conegut llegint-lo i aprenent a entendre’l a través de mirades 
alienes: les dels seus amics, els companys de lluites i d’ideals, i molts 
del qui el van seguir com a mestre.

Seqüència 1. Interior. Nit. Mollet del Vallès. Jordi Solé amb 14 anys, 
vestit en calçotets i samarreta i ben brut de farina aprofita una de les 
moltes esperes entre fornada i fornada per devorar, a altes hores de 
la matinada, una més de les seves lectures eclèctiques en les que 
hi caben des dels clàssics fins a cursos d’idiomes a distància. No és 
conscient del cabal que està acumulant malgrat haver hagut de deixar 
l’escola als 12 anys per ajudar sa mare vídua al forn l’Espiga molletana, 
l’únic mitjà de subsistència familiar. Lectures i ràdio: és així com va apre-
nent a connectar amb un món que intueix molt més gran que la grisor 
del nacional catolicisme que s’havia abatut sobre el poble pocs anys 
abans. Al darrere ja hi duu una llarga tradició familiar d’activisme polític 
a Mollet i, sobretot, l’experiència dolorosa d’haver passat per l’escola 
franquista. 

Seqüència 2. Exterior. Dia. 14 anys més tard, als 28, Jordi Solé recull el 
premi extraordinari de final de la carrera de Dret de la Universitat de Bar-
celona, on ha arribat després d’una cursa contra el temps per recuperar 
els anys sense escolaritzar. S’havia hagut de treure tota la secundària 
i el batxillerat en 2 cursos gràcies al sacrifici de la seva mare Vicenta 
i el seu germà Joan, decidits a que, com a mínim, un membre de la 
família intentés sortir d’aquella misèria. Amb aquest expedient acadè-
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mic, el Jordi hauria pogut escollir la vida còmoda d’un advocat o d’un 
catedràtic aixoplugat sota el franquisme, però resulta que el 1956 havia 
començat a militar clandestinament en les primeres cèl·lules del PSUC 
reconstituïdes a la universitat de la mà de Manuel Sacristán i Miguel 
Núñez. Ràpidament haurà de marxar a l’exili. 

Seqüència 3. Exterior. Dia. Bucarest. Després d’haver prioritzat la seva 
militància antifranquista malgrat seguir en la pobresa, neix el seu únic 
fill, és a dir un servidor, en un trist Bucarest on en en Jordi fa de locutor 
en català a l’emissora del Partit Comunista d’Espanya, Ràdio Espanya 
Independiente, popularment coneguda com La Pirenaica. Sortosament 
la seva dona Anny, filla d’exiliats republicans catalans de la guerra civil, 
decideix que allò no te res a veure amb el paradís socialista tan anhelat 
i decideix tornar a Paris amb el seu fill sota el braç. El Jordi els seguirà 
uns mesos després. 

Seqüència 4. Exterior. París. Any 1964. El PCE i el PSUC expulsen els 
“intelectuales con cabeza de chorlito”, segons els defineix la Pasiona-
ria, gent com Fernando Claudín, Jorge Semprún o el propi Jordi, que 
plantegen obertament que l’Espanya dels anys 60 no té ja res a veure 
amb el discurs nostàlgic, poc realista i encara massa lligat a la URSS, 
de la direcció del partit a l’exili. La família torna doncs a una Barcelona 
on l’oposició política comença a organitzar-se en diversos fronts mal-
grat la repressió encara salvatge del règim franquista. Tot i treballar en 
precari com a traductor o professor, el Jordi comença a significar-se 
com a Intel·lectual i publica la seva tesi doctoral “Catalanisme i revolució 
burgesa”, que li costarà l’odi “in eternum” del nacionalisme català con-
servador i, en particular, de Jordi Pujol, acompanyat de Josep Benet.

Seqüència 5. Interior presó. La Model. Barcelona. Anny i el petit Albert, 
de 7 anys d’edat, visiten el Jordi tancat des de fa mesos i sense càrrecs 
a la presó central de Barcelona en virtut de l’aplicació de la llei d’Excep-
ció de l’any 69, un cop de puny sobre la taula del règim per intentar 
aturar la hiperactivitat de partits i grups opositors de tots els colors, però 
bàsicament tot allò que soni a comunisme.  

Seqüència 6. Interior pis. Barcelona. 1974. El Jordi i la direcció de 
Bandera Roja, un partit d’inspiració formalment maoista però molt prag-
màtic creat a finals dels 60 juntament amb Jordi Borja, Alfonso Carlos 
Comín i un grup d’universitaris molt actius en centres d’ensenyament 
i en el teixit associatiu, decideix reintegrar-se al PSUC mirant d’enfortir 
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l’espai comunista de cara a la nova fase de lluita política que s’enceta 
amb la mort imminent del dictador. Aquell any també vaig veure plorar 
desconsoladament per primera i darrera vegada el meu pare el dia que 
van matar Puig Antich.

Seqüència 7. Interior. Congrés del Diputats. Madrid. 1978. El Jordi, 
elegit diputat pel PSUC a les eleccions constituents del 77, és ano-
menat membre en representació dels comunistes de la ponència de 7 
membres que haurà de redactar la nova Constitució democràtica. Els 
esdeveniments polítics se succeeixen a una velocitat de vertigen: la le-
galització del PCE el 1977, el retorn des exiliats i de Tarradellas.  Aquest 
pacta amb el govern d’UCD la reconstitució de l’autonomia arrabassada 
al 1939 i designa un govern amb representants dels principals partits 
de l’oposició donant visibilitat al catalanisme transversal que molts, entre 
ells el Jordi, havien defensat sempre. Els treballs de la ponència seran 
feixucs però acabaran produint una constitució progressista que aporta 
la gran novetat del mapa autonòmic, un sistema obert a una evolució en 
sentit federal que els governs posteriors no han pogut o no han volgut 
completar. Poc després, participa en la redacció de l’Estatut de Sau.

Seqüència 8. Palau de Congressos. Barcelona. 1981. Després d’ha-
ver recollit resultats electorals força decebedors, el PSUC es fa l’ha-
ra-kiri en el Vè congrés, enterrant el projecte eurocomunista que és 
jutjat com a massa tebi i socialdemòcrata per les corrents ortodoxes 
del partit. El Jordi, un dels principals impulsors d’aquest corrent, és vir-
tualment arraconat dins d’un partit que acabarà esclatant, si be encara 
li farà un darrer servei presentant-se com a cap de llista a les municipals 
del 83. Cal recordar que són els anys del 23-F i de la pujada molt forta 
d’un partit socialista que sí ha sabut renovar-se. Poc després, el PCE 
seguirà el mateix camí. El Jordi abandona la militància i se centra en la 
Universitat. 

Seqüència 9. Interior restaurant. Madrid. Després d’haver ingressat al 
PSC l’any 1988, partit en el que romandrà fins a la seva mort, en Jordi 
és nomenat ministre de cultura el 1991 per Felipe González. El Jordi i 
l’Albert, que aleshores viu a Madrid, es troben en un restaurant de la 
capital envoltats ja de l’aparell de l’estat. Se senten gairebé intrusos. Al 
Jordi l’envaeix l’orgull del forner de poble arribat a l’epicentre del poder. 
Aquells any al govern constituiran una dura lliçó de pragmatisme polític 
per a ell, tan acostumat a la llibertat intelectual i a l’acció política des 
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de l’oposició. Son els anys, a més, de conflictes molt punyents per a 
l’executiu com el cas Roldan o el Gal, però son també de glòria com 
el dels JOO o la expo de Sevilla, sens dubte, anys d’una rara intensitat 
per a un polític de raça.

Seqüència 10. Int. Paranimf Universitat de Barcelona. 2002. En un ho-
menatge que li ret la Universitat de Barcelona amb la presència, entre 
altres, de l’expresident Felipe González, es fa palès que el Jordi co-
mença a patir els símptomes de la malaltia d’Alzheimer, la més cruel per 
a un home de memòria prodigiosa com ell.  Encara va poder assistir, 
emocionat, a alguns grans moments històrics: la victòria de les esque-
rres a Catalunya i Espanya, la proclamació del nou Estatut...

2009. El Jordi mor com a conseqüència de la malaltia.  Per la capella 
ardent del Palau de la Generalitat desfilen milers de persones: militants 
d’esquerres de totes les tendències, sindicalistes o gent que simple-
ment volia donar el seu adéu a un home valent, membre d’una genera-
ció que va saber posar per davant els interessos reals de la gent, que 
va saber pactar i renunciar per arribar als grans acords que han permès 
al país gaudir de més de 40 anys d’estabilitat democràtica. Enrere deixa 
milers d’articles, llibres conferències, anys de militància, de dedicació 
parlamentària i viatges  com a membre del Consell d’Europa al que va 
dedicar els darrers anys de la seva vida activa. Deixa també moltes ge-
neracions de deixebles i d’alumnes que el recorden amb un respecte 
enorme, i deixa sobretot una lliçó de compromís i de fidelitat a les seves 
idees: el catalanisme, la consolidació democràtica, el  federalisme, la 
justícia social, la lleialtat personal i institucional… De vegades penso 
que, com a mínim, es va estalviar veure com la pitjor generació de go-
vernants de la història democràtica tant a Catalunya com a Madrid des-
trueix el país a consciència amb els seus jocs de banderes destinats a 
destruir l’esquerra i el debat social.



“Sempre he entès el 
socialisme com una 

passió per la dignitat de 
la persona, és a dir, per la 
igualtat i la solidaritat en 

una societat lliure.”








