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El projecte AEG i la transformació
de Terrassa a cop de POUM 2003
Cesc Cónsola i Álvarez
Antropòleg i filòsof

S

embla ser que tot és a punt per aconseguir l’antic anhel de la “GRAN Terrassa”. No la GRAN Terrassa, tant
desitjada per molts, per la seva comprensió
dels criteris de sostenibilitat mediambiental
(energia verda, sanejament, mobilitat, zones verdes), socials (treballar contra les desigualtats dels barris sotmesos a diferències
de rendes per càpita i culturals... tenint molt
en compte que l’únic raser que ens iguala és
la dignitat) i econòmics (no deixar-ho tot
en mans del sector privat i aprofitar ajuts
europeus). No, no em refereixo a això, sinó
a la “gran Terrassa”, a aquella ciutat que ha
de créixer sigui com sigui per arribar a les
250.000 persones i ara en tenim 224.000.
Algú dirà que podem treballar, les dues
coses, però els projectes que avui ho volen
portar a terme: AEG, Can Colomer, Segle
XX i Rambleta semblen desmentir aquesta
qüestió. No anem cap a la gran Terrassa i sí
cap a la “gran Terrassa”.
L’obsessió pel creixement, sigui econòmic,
de poder..., té a veure amb l’ego i la supervivència, sobretot, dels benestants i del
rèdit electoralista, és a dir, una fugida cap
endavant amb conseqüències negatives,
sobretot, per als més dèbils i la tant desitjada lluita contra les desigualtats. Terrassa
ha de créixer per tots i cadascun d’aquest
motius i arribar als 250.000 habitants per
així aconseguir més diners de l’Estat, per
distanciar-nos de les altres ciutats amb què
sempre competim, per a ser més potents
econòmicament que les altres, en definitiva
per ser més importants. Ja veieu, per a ser
més grans que les altres. I aquest sembla ser
el concepte GRAN que per desgràcia està
triomfant sobre l’altre que esdevenia il·lusionant.
La realitat, doncs, supera tota possible
il·lusió. Terrassa ha decidit créixer encara
sota el POUM del 2003, un POUM que
es fonamenta en criteris obsolets que són
producte d’una mentalitat del segle XX
totalment desfasada. Un POUM que va
generar projectes aprovats a partir del 2005
i som al 2021!, quan els plantejaments i
els criteris han canviat radicalment i ja fa
temps que des d’Europa ens ho estan dient.
No es tracta de créixer per créixer, sinó de
créixer amb unes condicions dignes i saludables amb igualtat de condicions, d’espais
verds naturalitzats, assolellament, sanejament, mobilitat, seguretat, habitatge i tots
barrejats, és a dir, sense guetos, d’exclosos
i excloents, que ens permetran enfortir la

és que ens trobem amb una escola pública,
ja inclosa en el projecte original del 2005,
la qual, després que es realitzi tot el que
està previst, quedarà ensotada amb només
2h30’ de sol els mesos de novembre, desembre i gener (quan més falta fa el sol!)
i, el que és més greu, pel que sembla, no
incompleix cap llei. Una llei més obsoleta
esdevé ja impossible d’imaginar.

▪▪ Terrenys de l’AEG al barri d’Ègara

convivència entre totes les persones que vivim en aquesta ciutat.
Només un creixement sostingut sota
aquests criteris ens permetria dir que estem
construint una cosa gran, una gran ciutat
on ens i es podran emmirallar altres ciutats
i ser un model per a tothom. En definitiva,
Terrassa esdevindrà una ciutat gran quan
la mentalitat dels responsables polítics, dels
prohoms, del món empresarial i de la ciutadania canviï. Però, sobretot, els primers que
han de canviar són aquells que disposen del
poder per a poder-ho fer, de canviar estic
parlant, i no de voler re-emprendre projectes fonamentats en un POUM 2003 ja
desfasat.
I com exemple el Gran Projecte de
l’AEG, projecte aprovat el 2005 i que ara,
16 anys després, volen portar a terme
amb algunes modificacions segons el que
s’observa en la presentació publicada a la
premsa oficial del desembre passat. Moltes són les bestieses que allà es faran, la
primera és la construcció de més de 550
habitatges en 27.000m2, que donaran cabuda, pel capbaix, a 1.700 noves persones
en un barri que en deu tenir la meitat, el
barri d’Ègara. Per poder realitzar tot això,
cal amuntegar les persones en 2 blocs de
pisos de 16 plantes i uns quants blocs de
pisos més. La resta de la propietat, els al-

tres 33.000 m2, és zona pública i inclou
una escola ja construïda (la Nova Electra),
els tres edificis que s’han de rehabilitar de
l’antiga AEG, els carrers, els aparcaments i
la zona verda. Aquesta zona verda es centrarà en una placeta d’uns 3.000 m2 on la
pavimentació serà en gran part no d’herba
sinó de material porós per a la pluja com
permet la llei, i la resta fins arribar al 12%
seran petites zones verdes a les cantonades
i al llarg de les voreres. Tot legal, evidentment, una llei sota criteris obsolets com
ja hem dit. Tot això esdevé més greu si
tenim en compte que aquesta zona té un
dèficit immens de zona verda. Una bestiesa en si mateixa.
Una altra de grossa fa referència al sanejament. Continuem llençant les aigües
pluvials al clavegueram general, que quan
plou molt, aboquen l’aigua a través dels
seus sobreeixidors a la riera de les Arenes,
quan tothom sap que és perillós augmentar el cabal d’aquesta, degut als seu degradat estat i a les construccions d’habitatges
que encara hi ha en zones inundables, segons la mateixa Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Però, aquestes, tot hi sent molt grosses,
no són la més grossa. La més grossa, per a
mi, i estudiant l’esbós del projecte que s’ha
publicat a la premsa el desembre del 2020,

“Moltes són les bestieses
que allà es faran, la
primera és la construcció
de més de 550 habitatges
en 27.000m2, que
donaran cabuda, pel
capbaix, a 1.700 noves
persones en un barri que
en deu tenir la meitat”
Com hem dit, criteris obsolets que no
tenen res a veure amb la qualitat de vida,
de salut mental, física ni de dignitat. Hem
de tenir en compte que ara estem parlant
de jovenalla d’infantil i primària d’un grup
social determinat i evidentment de tot el
professorat. Hauran de fer les classes, tots
plegats, amb llum elèctrica i calefacció,
hauran de sortir a un pati contínuament
ombrívol i gelat... I no són només qüestions físiques, que faran augmentar les
despeses energètiques (que pagarem tots
amb els nostres impostos), sinó que les
qüestions més importants són les psicològiques i els seus efectes en un context que
per definició hauria de ser profundament
saludable.
La gran pregunta és, qui es fa responsable de tot aquest desgavell d’injustícia
contínua? Qui ha posat els criteris per a
què això es pugui fer? Per què els responsables de tot això s’omplen la boca de paraules boniques i construeixen una realitat
que va per un altre costat? A quina escola
portaran els fills d’una classe social i els de
les altres? Té comparació aquest projecte
amb el de la Rambleta pel que fa a la zona
verda, per exemple? On és la tant anhelada
igualtat en la dignitat?

L’exposició ‘Les dones també HI ÉREM’ es podrà veure fins el 14 de març
El Casal de la Dona de Terrassa visibilitza les dones del final del franquisme i la Transició en una exposició al Centre Cultural

E

l Centre Cultural Terrassa
comença el mes de febrer
amb l’obertura d’una nova
exposició a la Sala 5 del Centre
Cultural Terrassa que visibilitza
a les dones de Terrassa que van
destacar pel seu compromís veïnal,
sindical i polític per enderrocar el
franquisme. La mostra ha estat
produïda pel Casal de la Dona de
Terrassa.
L’exposició és fruit del buidatge de
23 entrevistes a dones, anònimes
la majoria, de diferents edats, estudis i procedència però que totes
elles comparteixen la lluita contra
el franquisme des de la militància
clandestina, creant o participant en
associacions veïnals, organitzacions
juvenils, escoles, entitats culturals,
esplais i centres de cultura. I també
des dels seus llocs de treball a la fàbrica, a oficines o hospitals.

‘Som conscients que no hi
són totes les dones que hi
haurien de ser. És clar que hi
falten dones… Amb aquesta
mostra es vol contribuir en
el coneixement de la història
de les dones de Terrassa i
reconeixer’ls-hi a totes elles
la seva lluita per l’assoliment
de la llibertat, la dignitat i els
drets col·lectiu. D’altra banda
es vol donar a conèixer el camí
que van obrir a les futures
generacions i combatre la
desmemòria històrica’.
Casal de la Dona de Terrassa

Les Dones també HI ÉREM. El compromís veïnal, sindical i polític de les dones de Terrassa
des del final del franquisme a la Transició.
Sala 5 de l’1 de febrer el 14 de març. Horari: de dilluns a dissabte de 16h a 21h i festius si hi ha funció.
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Entitats i consistori clamen per revertir el sistema energètic vigent
i evitar la pujada constant de la factura de la llum
La FAVT ha elaborat la següent moció, a la qual s’hi han adherit un seguit d’entitats de la ciutat. El text també va rebre el suport
dels grups polítics municipals presents en el consistori, els quals ho van adoptar com a propis en el Ple del passat 29 de gener.
en aquestes reivindicacions que
presentem en aquesta moció, així
com que s’elevi aquesta a organismes superiors, com les Conselleries corresponents de la Generalitat
de Catalunya, els grups polítics del
Parlament Català i en darrera instància al Govern espanyol. Comptem amb el suport clar i de sobres
expressat de la Confederació de
Federacions Veïnals de Catalunya
(Confavc), i demanem també que
s’elevin a tots els estaments autonòmics i nacionals que calguin.
I també i primordial, demanem
el suport de totes les entitats i del
teixit social de la nostra ciutat,
Terrassa, a aquest document, i
que així consti en document adjunt amb el nom de totes les entitats que s’hi adhereixin. Perquè
aquesta és la lluita de tothom i la
raó de ser de la nostra federació,
no podem ni hem de deixar ningú
enrere.

Moció de la FAVT sobre la pujada
de la factura elèctrica i el sistema
energètic vigent

L

a nostra ciutat ha estat pionera en molts àmbits, tant
a nivell social com polític,
tenim exemples com la creació del
Parlament Ciutadà amb les diferents mocions, el Consell d’Entitats amb l’Espai per la Defensa
dels Drets Humans i Socials de
Terrassa (Espai Drets), nascut per
defensar els drets a la ciutat i basat
en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat,
signada pel nostre ajuntament fa
anys.
Vivim una època dramàtica en
molts sentits, agreujada per la
pandèmia de la Covid i els clars
efectes del canvi climàtic, davant
de tot això no podem ni hem de
quedar impassibles. Des de la Federació d’Associacions Veïnals de
Terrassa i de la mà del teixit social
de la nostra ciutat, per responsabilitat i conviccions, així com part
del nostre compromís vers la ciutadania, volem fer pública aquesta
moció, compartir-la i expandir-la i
demanar també un ferm compromís per totes aquelles entitats que
vetllen pel bé comú dels nostres
conciutadans i conciutadanes, així
com també fer una crida i atenció
a la nostra alcaldia i grups polítics
municipals perquè se sumin a ella
i cerquem solucions de facto i fins
i tot valentes i revolucionàries, per
revertir l’actual sistema energètic,
del tot inassolible i insuportable.
1. La ciutadania, en general, està al
límit pel patiment constant, degut
en aquests moments a l’actual pandèmia i agreujat pels problemes
climàtics que han portat fortes
borrasques de neu, pluja i gelades.

LABLASCOVEGMENU (CC BY 2.0)

2. Als problemes de pujada constant de la factura de la llum ja
habituals, se suma ara els efectes
del temporal de fred i neu que
hem patit i que han provocat,
segons sembla, la pujada i fort
repunt de l’ús d’aquest servei.

en les persones d’edat avançada i
els infants, quan els primers ja estan suportant una dura lluita per
la Covid. Aquesta situació ja és
insostenible i inacceptable i hem
de dir prou i requerir solucions
immediates i un canvi profund en
el sistema energètic global i segu3. El veïnatge està assumint una pu- rament particular, a nivell de ciujada del rebut elèctric en molts ca- tat, amb valentia i lideratge polític.
sos inassolibles, amb mitjans econòmics i materials molt limitats, 5. Reivindiquem que és necessaque porten a l’augment de l’estrès ri i imprescindible una regulació
i la impotència que suposa haver i canvi profund del sector, clar i
de decidir entre comprar per men- transparent on la vida de milions
jar i sobreviure o pagar els rebuts. de persones (inclosos els nostres
més de 220.796 habitants a la
4. Veiem com els controls regu- ciutat) no depenguin dels interesladors no pal·lien de cap manera sos particulars de certes empreels rigors climàtics que pateixen ses, grups de poder i oligopolis.
moltes famílies a les seves llars,
afectant de forma més dura i crua 6. Cal fer que aquest sigui un

servei protegit en la base i altament regulat i controlat, així
com un servei de primera necessitat, bàsic i universal, no
subjecte a obscurs interessos.
7. Per tot això, denunciem la constant pujada dels rebuts i factura
de la llum, així com les polítiques
laxes i poc intervencionistes que
no porten a revertir aquesta situació sinó només a posar pegats.
8. Per la salut de les nostres famílies i la ciutadania en general, demanem un servei universal equitatiu, regulat i accessible segons les
condicions de vida de cada grup
familiar. La FAVT, membre de la
Coordinadora del Moviment Veïnal de Vallès, demana el suport
i l’acord dels grups municipals

Entitats que han donat
suport a la moció de la
FAVT:
AV Segle XX, AV Torre Sana, AV
Ca n’Anglada, AV Egara, AV Antic
Poble de Sant Pere, AV Can Boada
del Pi, AV Can Palet de Vista
Alegre, Casal de la Dona, Taula
de l’Aigua, MAPID (Moviment per
l’Aigua Pública i Democràtica),
Justícia Energètica de Terrassa,
MPDT (Moviment Pensions
Dignes Terrassa), El colectivo
de Parados de Terrassa y los
promotores de la renda garantida,
Consell d’Entitats, Iai@flautesTerrassa.
I també donen el seu suport
membres de la Junta FAVT i altres
entitats veïnals.

Trama, l’”Escola veïnal” de la CONFAVC, estrena nova web

T

RAMA “L’Escola veïnal” de la CONFAVC
estrena nova web (trama.
confavc.cat) amb un variat elenc de
càpsules audiovisuals d’entre 3 a 6
minuts, sobre participació ciutadana i qualitat democràtica, acció
comunitària, incidència política de
les associacions, igualtat i diversitats, i transformació digital, amb la
finalitat de donar formació tant a
la nostra gent del moviment veïnal,
com del teixit associatiu de Catalunya i d’arreu.
Cal destacar que les càpsules formatives estan protagonitzades per
veus reconegudes tant des del món
acadèmic com associatiu. S’ha
comptat amb figures tant expertes
com la de l’advocada Jessica Sala, la
periodista Omaira Beltrán– ambdues figures rellevants en temes
de diversitat i igualtat respectivament- dels sociòlegs Pep Martí,
Ernesto Morales i Oscar Rebollo;
del politòleg Quim Brugué,l’economista i també figura rellevant de
les ciències polítiques, Oriol Barba,
i l’activista i veu reconeguda en el

Trama, aquesta xarxa d’activitats formatives promoguda per
la CONFAVC, ja es va estrenar
a través de quatre webinars el
darrer trimestre de l’any passat.
Taules rodones on-line dedicades a temes relacionats amb el
moviment veïnat i l’acció comunitària, com el paper dels equipaments de gestió comunitària
(11 de novembre), les polítiques
públiques d’urbanisme (25 de
novembre), i d’habitatge (10 de
desembre), i finalment, la trobada
virtual “L’hora violeta: repensant
com construir barris des de la
prespectiva de gènere”, en la qual
es va comptar amb la participació
d’una cinquentena de líders veïnals i feministes.
món dels projectes comunitaris,
Antonio Alcàntara.
Segons el seu director, Fernando Pindado, TRAMA oferirà
“itineraris formatius de forma
variada, flexible i autogestionats
per facilitar l’empoderament de
les persones que formen part

d’associacions veïnal i altres tipus
d’associacions per tal que puguin
ser actives en les seves pròpies organitzacions.També perquè puguin incidir en la dinàmica social,
comunitària i política del territori
o sector de població en el que desenvolupen llurs activitats”.

FE D’ERRATES
En el número de gener núm 70, l’avanttítol de l’article ‘Les rieres i la Terrassa
del futur’, a la pàgina 2, contenia una errada, ja que es donava a entendre que
la Comissió Rieres pertany a la FAVT, quan aquest es tracta d’un organisme
totalment independent.
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El cost humà de la Guerra Civil a Terrassa
El Centre d’Estudis Històrics de Terrassa ha presentat l’estudi “Cost Humà de la Guerra Civil a Terrassa (19361939)”, que inclou la llista de totes les víctimes durant la guerra civil de tots dos bàndols i la nova llista revisada
dels represaliats del conflicte. Aquesta és una síntesi de l’estudi elaborada per l’historiador Josep Lluís Lacueva.

E

l divendres 17 de juliol de
1936 Terrassa, una població de 47.690 habitants rep
rumors d’un aixecament militar
feixista contra la República. Un
grup de militars golpistes s’aixecava
en contra d’una temuda revolució,
i el que veritablement va passar, és
que van provocar una guerra i una
revolució. El fracàs parcial del cop
d’Estat militar provoca una guerra. Les tropes que manava Franco
a les Canàries es declaren rebels al
règim republicà. S’inicia així tot un
pla per a exterminar la república
que no abandonaran els franquistes amb la seva victòria militar. Es
perllongarà més enllà del 1939.
Precisament tal dia com avui,
un 26 de gener de fa 82 anys, al
migdia, el front arriba a Terrassa i
la ciutat es ocupada per les tropes
franquistes. Començava una llarga
negra nit on una justícia arbitraria escamparà molta por entre la
ciutadania. El passat novembre, el
company historiador i amic Manel Màrquez, juntament amb Joan
Soler director de l’AHT, presentaven ací mateix una llista de més
de 3.600 víctimes de la dictadura
franquista. Tot un exercici de dignitat i memòria.
La dignitat i la memòria que mereixen totes les víctimes del passat
no implica per als historiadors la
indiferenciació de les causes, mecanismes i dimensió del procés
repressiu que hi ha darrere de les
seves morts. On triomfa el cop
militar els rectors de la sublevació
apliquen allò que havien programat explícitament: fer-se amb el
poder i l’eliminació de tot allò que
expressi una vida republicana.
El treball que els presentem avui,
correspon a una tasca que, sota el
títol El cost humà de la Guerra Civil
a Terrassa, ha tingut per objectiu
elaborar un llistat que està conformat per quatre vessants d’informació: en primer lloc fa referencia als
milicians i combatents morts en
defensa de la República; en segon
lloc els combatents de l’Exercit
Nacional franquista; un tercer
bloc d’informació fa referència a
les víctimes de bombardejos i accidents derivats de la guerra; i per
últim, una quarta vessant del llistat

integra les persones que van morir
víctimes de la repressió de la rereguarda, de la violència revolucionaria, assassinats per grups d’acció.
Fonts
Es fa difícil fer un llistat exacte,
fidedigne, per raons òbvies. L’any
1939 no va acabar la guerra, va
continuar amb els consells de
guerra, la repressió, el silenci, això
fa que, després de molts anys, es fa
difícil disposar d’una nòmina exacta, per exemple, de combatents
republicans.
El treball que presentem no és un
treball definitiu, tot el contrari resta a rectificacions de possibles erros en algunes dades, ampliacions
de nous registres.... És un treball
que recull totes aquelles dades que
teníem disponibles de recerques
anteriors més les que hem pogut
cercar mitjançant la consulta de
fonts primàries diverses.
Cal subratllar que parlar de la
Guerra Civil avui no és nou. Cal
recordar la tasca d’historiadors locals que a finals dels anys 80 i principis dels noranta estudien aquest
esdeveniment significatiu del segle
XX. Investigadors com ara X. Navarro o Xavier Marcet, per exemple, fan referència a les víctimes de
la repressió a la rereguarda entre
1936 i 1939. L’any 1993 en el treball SEGLE XX (editat pel Diari
de Terrassa), es recull, a partir d’un
treball previ de Francesc Escudé i
Marian Trenchs), un llistat de 215
morts per la repressió revolucionària.
En aquesta llista de 215 víctimes
en la Terrassa republicana, s’hauria
de sumar l’assassinat de 3 membres de la FAI i de 13 terrassencs
que no resideixen a la ciutat (Manresa, Barcelona, Collbató, Tortosa.
Diverses professions i on hi ha un
membre de la CNT). En total 231
persones víctimes de la repressió a
la rereguarda. Avui, aquesta xifra
s’ha ampliat, com els comentaré
després. Beatificacions, Causa General, martirologis... Les víctimes
de la violència revolucionària mai
van ser oblidades. Per les altres víctimes republicanes no va existir un
registre civil, ni làpides, ni martiro-

DADES DEL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL
1936-1939 A TERRASSA
842

71,53%

27

2,3%

2

0,17%

34

2,88%

260

22,10%

ACCIÓ D’EXERCIT REPUBLICÀ

4

0,33%

VICTIMES CIVILS (SENSE DETERMINAR CAUSA)

8

0,68%

MILICIANS I COMBATENTS DE L’EXERCIT DE LA REPÚBLICA
COMBATENTS DE L’EXERCIT NACIONAL
SENSE DEFINIR BÀNDOL
VICTIMES CIVILS DE BOMBARDEIGOS I ACCIDENTS DERIVATS DE
LA GUERRA
ACCIÓ INCONTROLATS - VIOLÈNCIA REVOLUCIONARIA REPRESSIÓ REREGUARDA

TOTAL

d’empreses i gent conservadora en
general. La repressió cau sobre tot
un ventall de persones sospitoses
de poder donar suport als insurgents (molts vinculats al salisme)
o simplement víctimes d’una denuncia.
Una dualitat de poders s’instal·la
a la ciutat: milicians que patrullen
armats d’una banda, i de l’altra un
Ajuntament dirigit per l’Alcalde
Samuel Morera que condemna
actes de violència. Una repressió
que al marge de les institucions
Registre del cost civil
republicanes, algun dissident de la
CNT qualificarà com “l’esgarrifós
A Terrassa i a Catalunya, l’aixeca- devessall de sang”, denunciant “sement militar feixista fracassa i pro- grests i crims que quedaven sota el
voca una revolució social. La ciutat vel de l’ombra i la impunitat”.
no viu de prop la guerra, però durant els primers mesos, patrulles
armades duen a terme una tasca
sistemàtica de detencions i assas“Una dualitat de
sinats de persones considerades
contràries a la revolució. La represpoders s’instal·la a
sió no té un criteri uniforme, depenia de la dinàmica, els interessos o
la ciutat: milicians
les fòbies dels que componien les
patrulles – els anomenats grups que patrullen armats
d’incontrolats-, va permetre l’aflorament d’odis creuats que s’havien
d’una banda, i de
anat acumulant amb el pas dels
anys. Un fil de memòria que no l’altra un Ajuntament
s’havia trencat amb el temps i que
arrossega comptes pendents de
dirigit per l’Alcalde
conflictes socials anteriors, i que
va desfermar una forta repressió Samuel Morera que
contra molts empresaris, directius
logis ni Causa General.
Haurem d’esperar l’any 2003 perquè l’investigador Jordi Serra faci
una recerca sobre els combatents
terrassencs morts en acció de guerra, un llistat nominal que arriba als
528 de morts o desapareguts durant la Guerra Civil. Altres investigadors, com ara Jordi Oliva i Juan
Antonio Olivares, han contribuït
ha enriquir el coneixement del cost
humà de la GC a Terrassa.

condemna actes de
violència”

▪▪ La regidora de
Memòria Històrica
Ona Martínez Vías,
el director de l’Arxiu
Històric, Joan Soler;
i l’historiador Josep
Lluís Lacueva, van
presentar l’estudi el
passat 26 de gener
a l’Ajuntament de
Terrassa

1.177

Dels 306 vivils registrats: 260
morts corresponen als assassinats
comesos per grups d’acció, patrulles
armades, víctimes de la violència
política i la revolució social.
207 morts entre juliol i desembre
de 1936 (78%).
El 19 de juliol es produeix la primera mort, Josep Domingo Montserrat, de 27 anys (treballador Caixa Estalvis).
El 21 de juliol un home de 64
anys, Josep Bové Obradors (Escolapi).
El 23 de juliol un mecànic, Miquel
Trullàs Magench, mort a prop de
Matadepera.
El 24 de juliol en la colònia Prat de
Matadepera un grup de milicians.
Francesc Salvans i el seu fill, Joan
Salvans, Industrials de SAPHIL,
director Caixa d’Estalvis de terrassa), Joaquim Barata (Frabricant de
draperia), Gaietà Vallès (Soci de
Tarrasa Industrial), Agustí Prat
(empresari Jubilat), Francesc de
Paula Badia i Tobella (Notari),
Manuel Vallhonrat (Fabricant de
mitges), Josep Maria Duran (Fabricant de Draperia).
Sense estendre’m més, vull agrair a
l’Ajuntament el seu programa Terrassa T Memòria, impulsat amb
altres entitats com ara el CEHT i
agrair també la intervenció de l’arxiu Històric de la ciutat per la gestió i tractament de les dades, gràcies
per col·laborar en obrir portes al
coneixement històric, possibilitant
que la memòria obri expedients que
la història moltes vegades dona per
arxivats.

www.malarrassa.cat
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10è aniversari de la Consulta Municipal
no vinculant sobre la independènciaTerrassa Decideix
Pepi Oller i Comellas

E

l més important del 23G
no va ser
aquell dia en particular (que per cert
va ser el dia més fred
de l’any i en puc donar fe) ni tampoc
els resultats, ni la
participació, ni les
coses que es poden
comptar amb xifres.
El més important i
revolucionari va ser...
aquesta pregunta!
Atrevir-nos a fer-nos
aquesta pregunta:
«Està d’acord que
Catalunya esdevingui un Estat de dret,
independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?»
Aquesta pregunta
va produir un impacte que va desvetllar els caps de molta
gent. Ens va obligar a pronunciar paraules llargament autocensurades com
‘independència’ o ‘dret d’autodeterminació’ (que se’n deia ‘dret a decidir’
perquè no fes tanta impressió).
I vam haver de respondre moltes
altres preguntes que ens van cohesionar: Com la faríem, la consulta? Qui
tindria dret a vot? Quan? On? Per
què? Per què no? Era molt emocionant, com un acte de superació col·
lectiu!
I les persones, entitats, formacions
polítiques van haver-se de plantejar
si donaven suport en aquest acte de
democràcia o si havien de romandre
‘equidistants’. Us sona? (N’hi ha qui
encara estan encallats aquí!)
Allà es va obrir l’etapa que ens va
portar a l’1 d’octubre. Tots els elements que han caracteritzat aquests
darrers 10 anys, allà ja hi eren : C’s
demanant a l’advocacia de l’estat que
prohibís la consulta, els fatxes de la
Falange manifestant-se en contra, els

observadors internacionals, els partits
que hi donaven suport, els qui hi estaven en contra...
Allà també es van començar a moure
les plaques tectòniques sobre les que
estaven plàcidament assentats els nostres partits polítics, i allà va començar
l’erupció democràtica que va canviar el
paisatge polític i va regenerar la terra,
erupció que encara no s’ha acabat.
I vam aprendre una pila de coses:
- Vam aprendre la importància d’un
vot. I la ràbia que als fatxes els feia que
votéssim. Fins i tot ens van robar una
urna! Aquells eren lladres artesanals,
que agafaven l’urna i sortien corrent!
Ara tenim els lladres que ens roben
els nostres vots a l’engròs, el mandat
sencer, i el règim els protegeix (com el
règim sempre protegeix a tots els lladres a l’engròs).
- Molts tot just apreníem a fer servir
el correu electrònic -Whatsapp encara
no s’havia inventat- i tot i així vam arribar a mobilitzar 600 voluntaris per
fer recollida de vot anticipat al carrer.

PS

Alguns vam
descobrir que parlar entre iguals
amb desconeguts
al carrer ens agradava. També vam
aprendre que molts
col·lectius que pensàvem hostils no ho
eren pas.
Allò va ser com
un primer esglaó
d’una escala que
hem anat pujant.
No hem arribat a
dalt, encara. Però
cada esglaó ha estat
útil. I quan siguem
a dalt tindrem la
immensa satisfacció de saber que
hem contribuït a
arribar-hi.
Persistim doncs!
			
		

Abans feia esment de la importància d’aquella pregunta en l’inici
d’aquest cicle que va cloure l’1-O
amb el referèndum vinculant convocat pel nostre Parlament, on tothom
hi era cridat a participar. El resultat
va ser clar i el mandat està pendent
d’implementar-se.
Com a primer pas per tal de superar
aquest context de vulneració de drets
democràtics en què ens ha anat atrapant l’Estat espanyol, ara la pregunta
que ens cal respondre’ns tots, i especialment tots els candidats a representar-nos al Parlament les properes
eleccions és:
Esteu disposats a defensar el nostre
mandat i la Sobirania del Parlament
de la intromissió del poder judicial
espanyol?
SÍ / NO
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L

a II República Espanyola va portar una
regeneració de la cultura política sobre
la base de principis com la llibertat, la
democràcia, la igualtat, la solidaritat i la justícia, la qual cosa va propiciar una renovació
pedagògica d’acord amb l’anomenada Escola
Nova; una renovació que a la xarxa pública
va comportar passar d’una escola segregadora
i autoritària i d’una educació instruccional a
una escola popular i democràtica i una educació vivencial.
L’escola tradicional a Espanya s’associava a un
règim monàrquic i un ensenyament escolàstic en el qual es feia abstracció dels interessos
i necessitats dels alumnes, així com de la seva
realitat social, i on el coneixement es transmetia acríticament de dalt a baix i sense la participació dels alumnes. Pel contrari, amb l’Escola
Nova es va posar a l’alumne al centre de l’educació i es va canviar el rol del docent com a guia
de la seva formació integral amb una doble finalitat: la constitució d’una ciutadania lliure
i participativa i la capacitació per a la reflexió
crítica i la transformació social.
A l’Escola Nova se li va assignar la funció de
la formació de l’ésser social amb els principis i
valors republicans, la qual cosa va comportar
la substitució del marc mental del règim monàrquic pel del nou règim republicà. Aquest
canvi de mentalitat es va revertir amb el règim
franquista. Tanmateix algunes de les contribucions de l’escola republicana, en particular les
relatives a la metodologia i la didàctica, es van
poder recuperar des dels darrers anys del franquisme. Però el que no s’ha recuperat és la formació d’una mentalitat republicana. Fins i tot
el projecte de la independència de Catalunya
i la creació de la República catalana s’ha pensat ometent aquesta formació. Convé recordar aquí l’omissió de l’escola com a estructura
d’Estat per part del govern de la Generalitat
durant el procés que va dur a l’1-O.
Amb l’immobilisme polític de l’actual Estat
espanyol es fa difícil pensar en una III República. Avui la lluita política per la República
la trobem en els partits independentistes i
d’una manera preeminent a Catalunya. Però
l’independentisme català encara no ha valorat
prou el paper de l’escola en la construcció de
la República més enllà de la llengua i la identitat. Mentre no es faci real la independència
de Catalunya, l’escola republicana no s’hauria
de concebre com a una institució produïda, el
desenvolupament de la qual seguirà a la creació de la República, sinó com a un principi
cocreador d’aquesta realitat. Ja és prou difícil
l’assoliment de l’objectiu polític de la República catalana en el marc constitucional del règim
del 78 com per fer-ho amb una escola que segueixi reproduint la mentalitat del règim monàrquic.
No es pot ignorar que la Constitució Espanyola del 78 imposa a l’escola pública una neutralitat ideològica. Però alhora cal entendre que la
formació d’una mentalitat republicana a l’escola no es basa en l’adoctrinament d’un programa polític, sinó en l’aplicació d’un nou paradigma pedagògic en la línia de l’Escola Nova.
Per començar, aprofundint en la democràcia,
professant la pràctica de la llibertat en totes les
activitats educatives i fomentant la iniciativa
dels alumnes i la seva participació tant en els
plans d’estudi com en la governança del centre.
L’escola republicana és la que distribueix el poder en estructures horitzontals i descentralitzades i la que reconeix els drets dels alumnes,
els quals deixen de ser tractats com a súbdits
i esdevenen ciutadans, subjectes de drets i actors en la presa de decisions.
Si es vol realitzar plenament la República catalana caldrà doctrina política, determinació i
una majoria social, però també una pedagogia
que participi dels principis i valors republicans. L’escola no hauria de deixar-se de costat
perquè seria paradoxal fer República amb una
mentalitat monàrquica.
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Les administracions i governs vulneren
els drets de les persones vulnerables

L

es conseqüències socials de la Pandèmia de Covid-19, són horribles i cada cop ho seran més. La
desocupació, el tancament d’empreses, les desigualtats, l’exclusió social i la pobresa, s’estan desbocant i
afecten un nombre creixent de persones a Catalunya i a
l’Estat Espanyol, amb més d’1 milió de llocs de treball
destruïts i una desocupació a Catalunya que supera el
mig milió.
Els governs central i català, obligats i pressionats per
aquesta situació, acaben tirant del BOE, i del DOC aprovant Decrets, Decrets Llei i normes per intentar pal·liar
aquesta situació però que al final, tot esdevé, tristament,
una gran coartada per a complir amb els “més vulnerables”, i prou!
Un cop signats aquests decrets o normes, els polítics es
queden tranquils, amb la sensació d’haver fet la feina i ja
no es preocupen de saber o de constatar si aquestes normes són realment efectives, són suficients o si s’arriben a
executar de forma justa i equitativa.
El problema de fons és que aquest drama social s’esdevé
per culpa d’una Administració Pública que encara està
esperant després de 40 anys, una reforma profunda, una
modernització i adequació a la realitat social, per fer-la
més eficaç i eficient (i això vol dir valentia dels partits polítics, que no han tingut, i sobretot molts més recursos).
Llavors ens trobem en una situació de protecció social
erosionada, afeblida per les greus retallades de personal i
de recursos a les oficines del SEPE i del SOC, i de l’administració en general, conseqüència també del procés
de privatització dels serveis públics com el d’ocupació,
en benefici del negoci privat que ha facilitat l’augment de
la precarietat laboral, els contractes parcials i els baixos
salaris.
El Govern de l’Estat, amb el Reial Decret Llei 20/2020
56, de 29 de maig, va crear i regular la prestació econòmica de l’IMV amb la mateixa finalitat que les prestacions
econòmiques de protecció social de les CCAA, per tal
de garantir els mínims d’una vida digna. L’objectiu era
que l’IMV “fos necessàriament una eina més dins de
les xarxes de protecció social que es reconeix a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i servis perquè la ciutadania
de Catalunya tingués una major protecció i, sobretot,
evites dobles itineraris i finestretes d’accés” i que “la possibilitat de tenir una renda estatal de terra social, permetés
incrementar totes les eines d’inclusió social, d’eradicació
de la pobresa i de promoció dels drets de ciutadania de

Catalunya. Això es refermava amb el caràcter subsidiari
de les prestacions autonòmiques, i la compatibilitat i la
complementarietat de la RGC sobre l’IMV”. RES DE
TOT AIXÒ HA SUCCEIT”. I a més a 31 de Desembre de 2020 l’Ingrés Mínim Vital només havia arribat a
160.000 famílies, molt lluny de les 850.000 previstes a
l’inici. És molt trist!
Les dificultats, ineficàcia i lentitud per tramitar les
prestacions, subsidis d’atur i l’Ingrés Mínim Vital o de
la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya, i molts
més ajuts socials, tenen el seu origen en aquestes retallades, i en la desídia i paràlisi de les administracions a Espanya i Catalunya, que no adopten mesures efectives per
corregir aquesta situació, perquè no volen incrementar la
despesa social en els drets de les persones vulnerables.
Per exemple, la gestió que fa el govern de la Generalitat
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del dret de les persones vulnerables a la Renda Garantida
de Ciutadania és un escàndol social. Menys del 30% de la
població a Catalunya en pobresa severa, percep aquesta
prestació, la gran majoria de sol·licituds continuen sent
denegades de manera injusta, i la Conselleria de Treball
segueix sense revisar les sol·licituds denegades, incomplint el mandat del Parlament de Catalunya. Aquesta
pèssima gestió expressa el menyspreu social, l’odi a les
persones pobres de les elits governants de Catalunya, que
prefereixen robar els drets de les persones vulnerables per
enriquir els de sempre a través de xarxes clientelars i altres
pràctiques “neo-liberals.
L’obligació jurídica d’avaluar la suficiència de les prestacions econòmiques que han de garantir els mínims per
una vida digna, a l’hora d’establir-ne la quantia, també es
deriva de la Carta Social Europea del Consell d’ Europa,
tractat internacional d’obligat compliment, ratificat per
Espanya per que fa a l’aplicació del seu article 13 52, sobre
drets d‘assistència social.
“El Comitè Europeu de Drets Socials considera que
“la circumstancia de que la asistencia social sea competencia de las comunidades autónomas y de las ciudades
autónomas, no constituye pretexto alguno para exonerar
a un Estado Parte de las obligaciones que ha suscrito al
ratificar la Carta, puesto que incluso cuando el Derecho
interno atribuye a instancias locales o regionales la responsabilidad de ejercer una concreta función, los Estados
Partes en la Carta siguen compelidos, en virtud de sus
obligaciones internacionales, a velar por que esas responsabilidades sean correctamente asumidas”.
De fet, es pot afirmar que si el Comitè Europeu de Drets
Socials avalués actualment la quantia de les prestacions
econòmiques d’assistència social de les CCAA, com ja va
fer l’any 2012, segurament continuaria considerant que
es vulnera l’article 13.1 de la Carta Social Europea, perquè les quanties estan per sota del llindar de la pobresa.
Res de nou, lamentablement, i per tant, perquè els
drets es compleixin, la classe treballadora, les persones
sense feina, en situació de vulnerabilitat, hem de mobilitzar-nos, sortir a les places i carrers, per exigir el compliment dels nostres drets.
És el moment d’aixecar-se i organitzar-se, malgrat els temors a la pandèmia, per animar a mobilitzar als nostres
germans i germanes, sensibilitzar la majoria social, construir solidaritat (sense això ,ni les eleccions ens salvaran).

Viquipèdia: 20 anys d’enciclopèdia lliure
Joan Pi @joanpigonz

É

s innegable que Internet té
unes potencialitats extraordinàries. No només ha
permès que la ciutadania pugui
gaudir de la llibertat d’expressió d’una manera inaudita fins
el moment, sinó que ha facilitat
enormement la cooperació entre iguals en projectes tant locals
com globals. Per tant, és una eina
magnífica per als/a les activistes
en pro d’una societat més oberta,
lliure i democràtica. Malgrat això,
també s’ha de dir que malauradament en els darrers anys s’ha convertit en una potentissíma eina
de control social, i en el feu d’una
nova versió del capitalisme salvatge. Per tant, cal anar amb compte
a l’hora de proclames massa optimistes. La lluita per quin Internet
tindrem en el futur, si a favor de
la llibertat o del control, si a favor
de les persones o del capital, està
oberta.
Viquipèdia és un dels millors
exemples de l’aprofitament d’Internet per al bé comú. L’enciclopèdia lliure ha utilitzat aquestes
potencialitats d’Internet per desenvolupar la vella idea de l’enciclopedisme de construir un registre del coneixement humà. Però a
més, i això és absolutament innovador, Viquipèdia ha aconseguit

que qualsevol persona pugui ser versió catalana va ser la tercera en
editora. És a dir, una enciclopèdia aparèixer, la segona en penjar el
de la gent per a la gent.
primer article després de la versió anglesa, i actualment ocupa la
“La lluita per quin vintena posició en nombre d’articles; 280.000 editors mensuals de
Internet tindrem en mitjana, el voluntariat funciona.
I tot això gratuït, sense publiciel futur, si a favor tat, sense rastreig de les dades dels
usuaris, ni algoritmes. Preguntat
de la llibertat o del aquests dies, Jimmy Wales, un
dels seus fundadors, apunta que
control, si a favor mantenir-se fidels als seus principis ha estat el factor clau del seu
de les persones o èxit. La Fundació Wiquimèdia és

del capital, està
oberta”
Per si això fos poc, els resultats són increïbles. Es troba en
el top 15 de les webs més visitades a nivell mundial. És una
web de visita obligada per tenir
una primera impressió sobre
qualsevol cosa que necessitem
saber. I el seu ús és habitual en
educació per tot l’alumnat amb
accés a Internet. Altres dades
són igualment espectaculars:
53 milions d’articles, la major
recopilació del coneixement
humà mai elaborada; editada en més de 300 idiomes, la

qui gestiona aquest projecte i es
financia solament amb donacions.
No deu haver estat fàcil mantenir els principis amb la potencialitat per fer diners que tenen el
nombre de visites de què gaudeixen. Viquipèdia és una estructura
de programari a base de wikis,
un continent buit que s’omple
de contingut amb la participació
dels seus usuaris. No pas gaire
diferent que Facebook i d’altres
xarxes i plataformes en línia. La
diferència és que mentre Facebook i acòlits estan orientats a fer
diners, al lucre dels seus propietaris, la Viquipèdia està orientada al bé comú, mantenint-se
ferma en el seu objectiu que el
coneixement humà sigui accessible a tothom.
L’enciclopèdia lliure ho és perquè és oberta a tothom, tant en
publicació, com en l’accés. Els
seus continguts són públics,
gratuïts i copiables. Això és
així perquè els seus articles es
publiquen amb llicències Creative Commons, l’alternativa
al copyright que permet compartir coneixements sense els
rígids drets d’autor. És també
lliure perquè és independent
de qualsevol altra organització

política, social o religiosa. I en
tercer lloc, és lliure perquè treballa a favor de la llibertat dels individus, del seu accés al coneixent.
Per tant, treballa per l’empoderament de la gent i per una humanitat millor.

“Mentre Facebook
i acòlits estan
orientats a fer
diners, al lucre dels
seus propietaris,
la Viquipèdia està
orientada al bé
comú”
Viquipèdia ens mostra el poder de la col·laboració humana.
Un exemple que podem crear
organitzacions que trenquin les
regles del lucre privat en sectors
econòmics fonamentals, com el
coneixement. Tot un model a
estudiar i imitar per l’economia
social i solidària, i els/les que desitgem una economia al servei de
les persones.
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>Menysté
>
les conseqüències negatives sobre els infants i la igualtat d’oportunitats

El Col·lectiu Escoles Contra la Segregació
+sobre el debat ‘Jornada Contínua’
Jornada contínua a les escoles? Un debat obert, ara més,
conseqüència dels efectes de la pandèmia. «Què passaria,
però, amb l’alumnat vulnerable? Imaginem que aquest
temps de lleure que es promet als infants després de
dinar es quedés només en un foc d’encenalls… I que hi
hagués una impossibilitat real de mantenir un nombre
raonable de beques, i el menjador acabés tancant. Massa
pessimistes? Fixem-nos en allò que ha passat a secundària.
Incomprensiblement s’aniria deteriorant, encara més,
la nostra escola pública. Qui ens pot garantir que això
no passarà?», qüestiona el Col·lectiu d’Escoles Contra
la Segregació en un comunicat fet públic recentment.

S

ense una posició definitiva
al respecte, el Col·lectiu obre
debat i demana arguments.
Reproduïm, a continuació, la reflexió íntegra d’aquest col·lectiu:
El debat sobre la Jornada Contínua menysté les possibles conseqüències negatives sobre els infants
i la igualtat d’oportunitats
Acabem d’acomiadar un any on
hem hagut de posar en qüestionament la nostra capacitat, com a
societat, de respondre a una emergència educativa sense precedents,

veient-se també molt compromesa
la lluita ingent a favor de la igualtat
d’oportunitats, enmig d’una pandèmia especialment cruel amb les
persones més desfavorides. Tot i
l’abast, fins ara, incommensurable
d’aquesta adversitat, i mentre ens
arribaven els primers crits d’atenció respecte a l’augment dels índexs
de pobresa infantil -especialment
alarmants- s’ha desencadenat un
debat inesperat que al Col·lectiu
d’Escoles Contra la Segregació ens
inquieta i amoïna.

▪▪ Pati de l’escola La Roda

Val a dir que som un col·lectiu
divers i, com a tal, tenim disparitat
d’opinions respecte a la campanya
a favor de la Jornada Contínua. Per
tant, no estem en condicions de
prendre un posicionament definitiu sobre aquest tema, però el que
sí que volem és deixar palès una sèrie de consideracions que ens sem-

blen inajornables i sense les quals el
debat ens sembla coix, o si més no,
poc sòlid. Aquest no és, a més, un
debat nou o inèdit; cada cop més
veus, a comunitats autònomes on
ja s’ha implantat i provat sobradament la jornada contínua, fan una
crida pel retorn de la jornada partida. Ens preguntem el perquè.
Famílies, afes, partits polítics, sindicats i el col·lectiu de mestres en
un percentatge excepcionalment
gran han sumat forces a Catalunya per tal d’aconseguir aquesta
fita sense aprofundir en molts
dels aspectes que caldria tenir en
consideració a l’hora d’avaluar les
possibles conseqüències d’aquesta
mesura. En primer lloc, ens sembla imprescindible poder disposar
d’informes o estudis als quals es
demostrin les bondats de la jornada contínua respecte al rendiment
escolar i el benestar dels infants.
A hores d’ara, només disposem
d’informes o valoracions desaconsellant o qüestionant aquesta iniciativa, signats per entitats o autors
de la rellevància de Save the Children1-2, Laura Crespo, Martín
Fernández, Laura Hospido i José
Montalbán3, Mariano Fernández
Enguita4 o la Societat Valenciana
de Pediatria5.
D’altra banda, i contràriament a
allò què ha passat a altres territoris, creiem que aquesta no ha de
ser una decisió que prengui cada
centre sinó que ha de ser consensuada globalment, incloent en
aquesta globalitat l’escola concertada. Implantar un nou horari
només a l’escola pública tindria
un efecte fortament segregador, ja
que sense una proposta realista i
-molt important- recolzada amb
pressupost, es produiria una fugida de les famílies amb més mitjans cap a l’escola concertada. Els
horaris laborals seguirien inamovibles, i el mateix passaria quant a
les necessitats de les famílies.
Què passaria, però, amb l’alumnat vulnerable? Imaginem que
aquest temps de lleure que es
promet als infants després de dinar es quedés només en un foc
d’encenalls… I que hi hagués una
impossibilitat real de mantenir

un nombre raonable de beques, i
el menjador acabés tancant. Massa pessimistes? Fixem-nos en allò
que ha passat a secundària. Incomprensiblement s’aniria deteriorant, encara més, la nostra escola pública. Qui ens pot garantir
que això no passarà?

“Ens sembla
imprescindible
disposar d’informes
als quals es
demostrin les
bondats de la
jornada contínua
respecte al
rendiment escolar
i el benestar dels
infants.”
A més a més, no s’han presentat
solucions respecte al què passaria
amb la sisena hora, una de les poques eines que tenim i mantenim
per enfrontar-nos a les desigualtats, però que ara per ara és del tot
incompatible amb els horaris que
se’ns proposen des de la Plataforma de la Jornada Contínua.
Però el més greu seria l’invisible.
L’augment dels nens de la clau,
aquells que passen la tarda sols a
casa esperant el retorn dels adults,
sense el suport físic i emocional
de l’escola, dels mestres i els companys. No hem de perdre de vista
la funció social de l’escola, el lloc
on no només s’aprèn sinó on també es creix, i on en moltes ocasions
es pot veure amb altres ulls el món,
fugint de situacions familiars molt
complicades. Ens preguntem, al
cap i a la fi, si és possible fer aquesta revolució de la jornada escolar
ignorant un munt de circumstàncies que podrien aprofundir en la
fragilitat dels infants, i si això ens
val la pena.
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Professionals autònoms, petites i microempresàries creen una nova associació

La crisi ha agreujat problemes estructurals
Pep Valenzuela

A

mb una afiliació de 552
professionals i comerços de 10 sectors amplis,
Autònoms Egarencs (AE) representa ja una alternativa local amb
l’objectiu genèric d’agrupar milers
d’autònoms, pimes i micropimes
des que començaren a treballar,
pels volts d’abril i maig de 2020, en
plena pandèmia, però mirant molt
més enllà.
Des d’AE, afirmen que una associació era necessària perquè
«les treballadores autònomes de
base, no tenim representació real
efectiva», explica l’actual president
de l’entitat, Joaquim Peñalver, tot
indicant que, de noment, AE només té presència a Terrassa i Rubí,
«però volem expandir-nos per tot
el país», subratlla Peñalver que té
un negoci de fisioteràpia.
Tot i la diversitat de sectors i mides de les empreses, la gran majoria d’afiliades són petites, i es parla
d’«assegurar un treball digne per
a tothom», emfatitza ara en Xavi
Segarra, afiliat i creador d’una xarcuteria especialitzada.
La «veritat», afegeix en Peñalver,
«és que totes les hòsties les rebem
nosaltres», en referència sobretot als impostos, hores de treball
i manca de prestacions i serveis
laborals i socials. I cita un cas: els
ajuts o subvencions «no ens arribaven. Però això ha començat a canviar des que vam tenir una reunió
amb Foment, on es van comprometre a ampliar l’atenció i serveis
a les nostres associades», comptant
aquí informació i formació.
«Abans ens sentíem orgullosos i
satisfets de ser emprenedors», recorda en Xavi, «però, ara, aquest
orgull s’ha perdut, ens sentim
perseguits i maltractats en comparació amb el que donem a la

societat», destaca en assegurar
que «som el sector que més riquesa crea a escala de país i Estat».
Aquests dos autònoms afirmen
en to indignat, en conversa amb
Malarrassa, que «l’Alcalde no pot
anar a tots els comerços de la ciutat
a fer-se la foto i, després, permetre
més supermercats dintre la ciutat».
Aquí és en Peñalver qui demana:
«Per què no va als que tanquen?
Ell va als que no tanquen, però als
que tanquen no, i això és una pena.
Tothom necessitem ajuda i reconeixement».
Un altre tema que preocupa l’as
sociació d’autònoms és la gestió
dels aparcaments. Indiquen que
a zones importants, com l’avinguda de Barcelona per exemple,
no es deixa aparcar. Vinculat a
aquest problema hi ha el dels lloguers, «però qui pot mantenir
un lloguer alt sense vida als carrers?», diu en Joaquim, «si la vida
la treus fora de la ciutat, mates el
comerç petit i de proximitat».
Des de l’Ajuntament, la regidora
responsable els hauria assegurat
que no es poden negar a l’obertura
de centres.
Resumint la perspectiva dels autònoms, en Peñalver explica que
aquests necessiten quatre elements
per funcionar bé: primer, impostos
justos i protecció justa; segon, xarxes de suport mutu. Tercer, fórmules de gestió d’aparcaments i de la
neteja. I quart, la gestió de terrasses
de bars i restaurants. Qüestions
bàsiques, tot plegat, però que només amb pressió i força es poden
aconseguir.
AE reivindica també els mercats
tradicionals, que «estan fets una
pena», subratlla en Joaquim en
plantejar que per visió de futur
cal canviar, veure que fan altres, els
casos de Narbona i altres llocs del
sud de França, «veus que ho fan

▪▪ Joaquim Pañalver, president d’Autòns Egarencs, i Xavi Segarra afiliat

diferent». Cita també el cas dels
vals de comerç, que molt més a
prop nostre, a Rubí, haurien tingut
un «èxit molt gran».
En aquest punt torna a sorgir
la necessitat de l’associació i que
sigui gran, es plantegen arribar a
les 5.000 associades. L’entitat ha
creat també una xarxa de suport
mutu entre les associades, i pen-

El petit comerç es mor, amb greu
risc per a la vida dels barris
«El comerç petit, a poc a poc va morint», afirma en Xavi, tot assegurant
tenir dades estadístiques que demostrarien que Terrassa és «la ciutat de
Catalunya amb més grans centres
comercials. Això és molt dur, per un
costat van fent vídeos del petit comerç i per altra, obrint súpers i grans
superfícies, que no beneficien el petit
comerç».
La competència és dura (els grans
tenen tots els recursos, les ajudes
principals, els impostos no són proporcionals), però, potser també, perquè la gent s’hauria empassat el discurs i model, «hem de fer un esforç
personal també», defensa en Peñalver. Un esforç també, matisa, de «modernització i de crear eines perquè els
governs ens tinguin en consideració i
ens tractin de manera igualitària», i
cita el perill que «una de les avingudes millors de la ciutat, la de Francesc
Macià pugui estar en perill si no hi ha
facilitats per aparcar. Els perjudicats,
els de sempre, el petit comerç».
A l’associació hi ha alguns autònoms
amb fins a 27 treballadores, però no
és l’habitual. En tot cas, el president
d’AE afirma no veure problemes per
poder tenir més. També declara que,
en primer lloc, «hem nascut per l’au-

tònom abandonat de la mà de deu».
Als estatuts especifiquen, al mateix
temps, que per associar-se cal ser autònom, pime i micropime.
Filant més prim, Segarra afirma què
entén per autònom: «qui s’aixeca cada
dia a treballar i ha de complir les seves
il·lusions i les dels seus treballadors, i
que li quedi un euro per portar a casa
i poder arribar a fi de mes, pagar tots
els impostos, el patiment de cada dia.
I molt clar que si volem treball digne
ho és per a tothom».
«El problema més greu és que el
teixit comercial de la ciutat s’està desfent, fa molts anys, i el petit comerç
mor», reprèn la conversa en Joaquim.
Aquí, la majoria de «polítics fan el
discurs de la defensa del comerç de
barri, que és el que dóna vida a la ciutat, però la gent no pot triar i opta per
les alternatives, potser més atractives
a l’hora de comprar; però el petit comerç no pot lluitar amb les mateixes
condicions, la desigualtat és tan forta!».
Molta gent els estaria demanant
convocar una gran mobilització, informa Pañalver, «i nosaltres volem,
però ara no sé si podem, si és el moment». De motius, aparentment, no
en falten, com tampoc la força.

sen en la creació d’una aplicació
per gestionar la cooperació entre la gent i empreses vinculades.
L’estructura d’AE és senzilla: una
junta de 12 persones, un grup
d’ajuda d’altres 10 o 12, tothom fa
el treball voluntari. Dintre la junta directiva hi ha les representants
dels diferents sectors. Han creat
una web (autonomsegarencs.com)

PV

i tenen perfils a les xarxes socials.
La xarxa serveix per fer córrer ofertes i demandes, «és una mica cooperativa», explica en Segarra, «ens
ajudem entre nosaltres».
En Joaquim subratlla: «En lloc de
crear infraestructura, compartirem
els nostres serveis i treball, no cal
tenir serveis propis, els compartim
i ens posem d’acord».
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>Debat
>
i retrets sobre participació en el Ple municipal ordinari de gener

Els grups polítics del consistori no saben
què fer amb la participació ciutadana
Miquel Gordillo

E

l ple va aprovar una proposta per implantar un procés
de participació ciutadana de
cara el pressupost ordinari de l’any
2022. Tot i així els grups es van intercanviar retrets mutus a compte
de la participació ciutadana. Javier
García (PSC) va afirmar que el
que portem de legislatura no s’havia fet res: «tota la feina feta abans
avui en dia no es veu reflectida, «cal
recuperar allò perdut en un any i
mig», expressà amb sorna.
Afegia Meritxell Lluís que la regidora de l’àrea, Ona Martínez, «ens
va dir que farien una proposta. No
ens ha arribat i per això ara tenim
aquesta proposta de resolució.»
Apuntà que qualsevol debat al respecte «pensem que ha de ser en el
marc de la comissió Qualitat Democràtica».
De fet, Ona Martínez aposta per
«una participació de qualitat, més
deliberativa, que generi confiança,
i de corresponsabilitat. No podem
fer és viure de rendes i fer processos
participatius que no han funcionat», retreia al PSC. També defensà la tasca dels consells municipals:
«la participació ciutadana va més
enllà de processos participatius
econòmics», mentre avisà: «generar confiança entre administració i
ciutadania ens fa falta i molt».
També Núria Marin (TxT) insistia en què «no tenim una cultura
participativa ben arrelada, hem de
pensar noves formes de promoure
la participació». «No volem que
passi com el darrer del PAM en el
tram final de la legislatura». Mentrestant, Meritxell Lluís ( JxT) retria al PSC que fés gala que la participació ciutadana és gràcies a ells.
Finalment no es va aprovar un dels
punts que proposava el PSC per
sotmetre a participació accions per
valor de dos milions provinents del
superàvit de 2020.
Dubtes de l’oposició del nou
concurs de menjadors escolars
Als grups de l’oposició (PSC, JxT
i Cs) no els ha agradat com el govern a dut a terme el nou procés
per licitar l’empresa de menjadors

escolars. Totes tres grups van presentar en el Ple una proposta de resolució que van acabar retirant, atès
que la regidora els havia fet arribar
el dia abans el plec de condicions
tècniques del concurs.
Es tracta d’una licitació de dos
anys, prorrogables dos anys més,
amb un import de 25 milions d’euros. El passat juny de 2020 es a fer
una pròrroga de l’actual concessionària, No se’ns va donar informació sobre els plecs de condicions
Per la seva part, la regidora
d’Educació Teresa Ciurana (ERCMES) manifestà que els plecs «els
han rebut tal i com ens vam comprometre», i va retreure els grups
que no sabessin que aquests s’havien elaborat dins el marc de la
comissió corresponent del Consell
Escolar Municipal, «on els representats de les escoles i de les associacions de famílies han debatut del
temps educatiu del migdia i de la
qualitat del menjar», segons Ciurana. També afirmà sobre la licitació
anterior «no funcionava, es va haver de prorrogar per la covid, però
no podia durar més». En tot cas,
la queixa de l’oposició la resumia
Carlos Lázaro (PSC): «quin paper
juguem l’oposició en una proposta
tan important de ciutat?».
També es va acordar, a instàncies
del govern local i de Cs, demanar a
la Generalitat un informe extern i
independent que detalli la situació
dels centres sanitaris de la ciutat, de
les condicions de treball del personal sanitari i dels recursos que tenen per atendre la població.
Finalment, una bronca de debò
de tots els grups contra Cs, per
la seva proposta «en defensa
del constitucionalisme» i contra
«aquelles formacions que no acatin la Constitució Espanyola». Va
ser titllada d’electoralista i amb
poc sentit democràtic, en paraules
de Núria Marin (TxT). «Fan un
atac frontal a la democràcia, què
s’han pensat que són? Són el partit
de l’odi, de la divisió i del conflicte», afirmà durament Isaac Albert
(ERC). També el PSC es posicionà fermament contra la proposta,
«rebutgem el frontisme i la divisió
de blocs», expressà Alfredo Vega.

Per una transició ecosocial a Terrassa

El col·lectiu La Paparola Assembla Ecologista va
intervenir en el Ple per instar l’Ajuntament a dur a
terme una «transició ecosocial des de l’àmbit municipal». Més necessària que mai «donada l’actual
crisi social i climàtica», i amb el convenciment que
«no hi ha sortida sense un canvi de sistema més
profund», en paraules d’en Víctor, membre de La
Paparola. Més encara arran de l’actual pandèmia,
«fruit d’un sistema estructural amb un creixement
desbocat i sense límits», que està «aprofundint en
les desigualtats socials i els problemes mediambientals».
Per això, el col·lectiu plantejà al govern preguntes
sobre temes diversos, com ara el malbaratament
alimentari i la necessitat de garantir a la població
una alimentació saludable i suficient. «Augmenta
la gent que demana menjar; com ajudarà els petits
comerciants? Què s’està fent del programa Recuperem per evitar el malbaratament als menjadors
escolars?», foren algunes qüestions plantejades.
La Paparola mostrà rebuig en veure com han proliferat els habitatges i fàbriques buides: «Quina serà
la política de l’Ajuntament per evitar construcció
d’habitatges en sol ja urbanitzat? Quines multes a
grans tenidors s’han fet efectives?». La continuïtat
del Quart Cinturó és una altra de les preocupacions, «sembla que continua i envairà zones verdes».
I demanà si es justifica la construcció del nou polígon Els Bellots II, que «afectarà l’Anella Verda, en
contradicció amb la declaració d’emergència climàtica que va fer l’Ajuntament, a més estarà vinculat a
la gran logística, la qual debilita el comerç local en
favor de les grans multinacionals».
Com a portaveu del govern, Núria Marín respon-

Posicionament unànime per la regulació
del mercat d’energia elèctrica regulat

E

ls talls de llum produïts les darreres
setmanes en diversos barris de la ciutat va propiciar una moció presentada
per TxT, ERC-MES i JxT, amb el vist-iplau de la resta dels grups.
Malgrat de tractar-se d’una competència que va
més enllà del consistori, es demana que es reguli el mercat energètic i que aquest sigui més democràtic i sostenible: «Les grans companyies de
l’estat espanyol fan trampes per encarir el cost i
mantenir els seus beneficis, com ara fa Endesa, a
més que s’erosiona la competitivitat», en paraules de Carles Caballero (ERC). Segons les dades
que aportà el regidor, «la pujada interanual del
preu de l’energia al gener va ser del 31%, i l’encari-

ment del gas ha pujat un 6%». En contraposició,
«el Banc d’Espanya preveu que el 10% de les empreses es veuran obligades a tancar, i el 2020 hi ha
hagut més de 700.000 persones a l’atur».
Els acords aprovats exigeixen que el govern de l’Estat reguli els preus, de forma
que es traslladin només els costos reals i es
freni especulació; reduir la fiscalitat; eliminar impostos; rebaixar l’IVA de l’energia, i
eliminar subvencions que s’han de finançar
amb impostos generals. Per ajudar les famílies més vulnerables, es demana una tarifa
específica, així com ajudar els autonòms i
a establir mecanismes de compensació del
deute.

gué amb algunes dades totes les preguntes de La
Paparola. Pel que fa a l’urbanització, l’Ajuntament
defensa potenciar els usos residencials, comercials i
terciaris, especialment en els antics vapors de Sala i
Badrinas, Vapor Cortès, AEG i Vapor Ros (aquest
de propietat de la Generalitat). Suposaran «més
400 pisos de protecció oficial», afirmà Marín, tot
assegurant que «la prioritat és créixer des de dintre
i no cap a fora».
Sobre les sancions a grans tenidors: «hem obert
100 expedients el 2020, 20 corresponen a la Sareb». Al seu torn, anuncià que al primer semestre
de 2021 es preveu aplicar les primeres multes de
fins a 1000 euros mensuals.
Des del govern s’assegura que l’objectiu de l’Anella
Verda és «recuperar espais per ramaderia i agricultura, que asseguri la provisió d’aliments frescos»,
i destacà projectes de proximitat, com ara el Terrassa Gastronòmica. Reconegué la regidora que
el programa Recuperem es va aturar a causa de la
pandèmia, «però s’ha tornat a posar en marxa». I
defensà el paper dels horts d’autoconsum: «actualment hi ha 14 horts gestionats per entitats, amb
participació de 250 famílies».
Finalment, considerà essencial crear polígons industrials centrats en el coneixement i la tecnologia:
«a Els Bellots II volem crear llocs de treball i que
sigui mediambiental sostenible». I reconegué que
els dos socis de govern mantenen discrepàncies sobre el Quart Cinturó. Tot i així defensen davant el
govern central que es dugui a terme el tram Abrera-Terrassa, l’enllaç entre Terrassa Nord i Sabadell
i millorar la connexió amb altres poblacions de
l’entorn.

“MAI NO PODRAN
EMPRESONAR
LES IDEES”
TERRASSA
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La XES reclama a l’Administració mesures que
facin més assequible l’habitatge cooperatiu
La campanya ja compta amb prop de 200 d’adhesions que volen interpel·lar les administracions i les
organitzacions polítiques, de cara a les eleccions catalanes
La Xarxa d’Economia Solidària proposa ajuts a les cooperatives i millores de la fiscalitat, el finançament
i les garanties públiques per l’accés al finançament

L

a sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la
Xarxa d’Economia Solidària (XES) de Catalunya reclama
a les administracions públiques
locals, nacionals i estatals mesures
que facin assequible l’habitatge cooperatiu perquè tingui un paper
clau en la fase de reconstrucció
social dels mesos vinents i anys.
Conscient d’aquest nou context,
la XES aposta per reorientar el
model socioeconòmic cap a criteris de major equitat social i sostenibilitat. Per això ha engegat una
campanya que pretén que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús no
només sigui un instrument per generar habitatge assequible a llarg
termini i evitar l’especulació, sinó
que també suposi l’aposta per un
major pes de l’economia social i solidària, amb una important creació
d’ocupació en la fase de promoció
així com en la provisió de béns i
serveis vinculats a l’habitatge.

Un model
d’habitatge
comunitari, estable
i no especulatiu
que requereix la
col·laboració del
sector públic
Un model d’habitatge comunitari, estable i no especulatiu s’està
obrint pas a Catalunya amb els
primers projectes d’habitatge co-

operatiu en cessió d’ús. Així i tot,
transcorreguts aquests primers
anys, s’observa que la possibilitat
de fer créixer aquesta alternativa i
fer-la assequible i inclusiva al nombre més gran de llars, passa pel fet
que des del sector públic i el sector cooperatiu se sàpiga construir
l’aliança necessària, que garanteixi
l’interès públic del model i faciliti
la mobilització de recursos públics
i privats per al naixement de nous
projectes. I és que la crisi derivada
de la Covid-19 ha accentuat encara
més la vulnerabilitat de bona part
de la població que no té garantides
les necessitats més bàsiques, com
és el dret a un habitatge digne i assequible.
L’habitatge cooperatiu en cessió
d’ús té tot el potencial per esdevenir una veritable opció d’habitatge
assequible i estable per a les classes
populars del país. Per això, es fa
necessari enfortir la col·laboració
amb el sector públic amb ajuts
econòmics específics i facilitats per
accedir al finançament, entre d’altres mesures.
Per això, la XES proposa les següents mesures:

per a la capitalització de les cooperatives o que permeti la reducció de les aportacions de capital
de les persones sòcies habitants.
Crear una línia d’ajuts per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per
a la seva promoció o rehabilitació
i impuls d’habitatge cooperatiu
en cessió d’ús de protecció oficial.
Assimilació de la cessió d’ús al
lloguer en tots els ajuts públics
existents, com són els ajuts per al
pagament del lloguer.
2. Millora de la fiscalitat a
l’habitatge cooperatiu en cessió
d’ús
Aplicar un tipus d’IVA superreduït (4%) a la promoció i construcció d’habitatge social cooperatiu en cessió d’ús per part del
govern de l’estat.
Bonificacions fiscals en l’àmbit
local als habitatges cooperatius
en cessió d’ús (IBI, ICIO, etc).
Consideració de les cooperatives
d’habitatge en cessió d’ús cooperatives especialment protegides.
3. Millora del finançament

1. Ajuts a les cooperatives i a les Millora de les condicions de les
persones sòcies
línies de finançament públic, especialment amb l’Institut Català
Reservar una quota mínima del de Finances, amb l’objectiu de fer
25% per a habitatge cooperatiu més assequible les promocions.
en cessió d’ús dels ajuts estatals Entre d’altres, proposem augprovinents del Pla Estatal d’Ha- mentar el termini d’amortització
bitatge destinats a lloguer i cessió i l’import finançat per habitatge.
d’ús.
Impuls de noves línies de finanCreació d’una línia d’ajuts Ha- çament complementàries i altres
bitatcoop per part de la Direcció instruments financers des del
General d’Economia Social, el sector públic per les cooperatives
Tercer Sector i les Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

4. Millora de les garanties pú- que faciliti la constitució d’avals
bliques per a l’accés al finança- financers.
La campanya d’habitatge cooment
peratiu assequible ja compta amb
Crear una línia d’aval per al fi- més d’un centenar d’adhesions,
nançament de promocions d’ha- entre organitzacions i col·lectius i
bitatge cooperatiu en cessió d’ús persones individuals, i busca més
per part de les Societats de Ga- adhesions per interpelar admirantia Recíproca que compti amb nistracions públiques i organitzacions polítiques que aspiren a fer
suport públic.
Implicació de les diferents ad- de representants de la ciutadania
ministracions públiques en la després de les eleccions al Parlaconstitució d’un fons cooperatiu ment de Catalunya.

EL 2021, NO T'OBLIDIS!!
COL·LABORA AMB MALARRASSA,
EL PERIODISME FET A TERRASSA ET NECESSITA
MÉS QUE MAI!

#SomMalarrassa
O vine en companyia, porta una sòcia més!
www.malarrassa.cat/fes-te-de-malarrassa
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>El
> 7 de febrer de 1971, el cantant dels Estats Units feia el primer concert a l’Estat
espanyol a la ciutat de Terrassa, una fita cultural i política històrica a tenir present

Un concert de solidaritat amb les persones preses
Diferents grups han promogut activitats de commeració del
concert del considerat pare de la música folk a Terrassa, fa 50
anys. Les condicions d’emergència sanitària han impossibilitat,
com en altres casos, fer les activitats que s’havien previst,
així com dificultat d’arribar a acords més importants. La placa
de memòria i record es col·locarà el 14 de març vinent. També
es realitzaran altres activitats, de les quals s’informarà. En
aquestes pàgines publiquem articles d’en Josep Maria Font,
que va estar en l’organització de l’acte que, com ell mateix
recorda, va ser possible gràcies a la connexió personal d’en
Pete Seeger i el cantant i poeta Raimon. També apareix un
escrit d’en Joan Grané, assistent al concert i avui encara
animador d’un grup de seguidores de la vida i obra del cantant.
Per la seva part, CCOO, que va tenir una participació important
en aquells moments, junt amb entitats de la memòria històrica,
fan una nota de recordatori i anuncien la col·locació de la placa

Josep-Maria Font i Gillué

E

ra la tarda del 7 de febrer del
1971 al Pavelló d’Esports
de la Sagrada Família (avui
Sferic). Semblava que vivíem els
darrers anys del franquisme, que
s’anava afeblint, però signant i executant sentències de mort. Ciutadans demòcrates de tots els àmbits
feien de falca obrint pas al que hem
anomenat Règim del 1978. Des del
1969, a Terrassa, amb el suport de
ben diverses entitats compromeses socialment i cultural -llibreria
L’Àmfora, Òmnium, Amics de
les Arts i JJMM...-, s’organitzaven
recitals de la nova cançó catalana,
que vindicaven l’absent democràcia
i justícia social, i la tan maltractada
llengua i pàtria. Tots aquests recitals eren per recaptar diners, que
es lliuraven al clandestí Comitè de
Solidaritat amb els Presos.
En aquest context, el cantautor
Raimon ens planteja muntar un
recital amb el folksinger Pete Seeger, fruit d’una proposta que li
havia fet en una recent estada seva
als EUA, on va dur a terme alguns
recitals al seu costat. I aquí neix, ara
sí ara no, el recital a Terrassa -se’n
planejava un al País Basc, a Sant
Sebastià, i també a Andalusia, a
Sevilla, i a Catalunya, on hi havia
dues possibilitats, Barcelona o Terrassa, fins que al llarg de deu dies la
proposta finalment es concreta i, a
cuitacorrents, som-hi.
Assumeix l’acte Cáritas de la parròquia de Sant Llorenç, vinculada
amb el Comitè abans esmentat.
No en va, molts dels empresonats
eren obrers d’aquell barri i d’altres
de Terrassa i de fora, i coneixien,
sabien i patien les necessitats de les
seves famílies. Val a dir que allà hi
havia un equip de capellans, i de
laiques i laics, molt postconciliars
i compromesos, fet que es donava
en algunes altres parròquies perifèriques i populars, com la de Sant
Cristòfor, a Ca n’Anglada.
Pensàvem que seria tot un èxit si
hi venien 2.000 persones. Va despertar tantes expectatives que vam
haver de posar a la venda una segona remesa d’entrades fins a arribar
a la capacitat completa del pavelló,

3.098 entrades. Hi va haver una
autèntica allau de peticions d’arreu
i es van exhaurir. La premsa se’n
va fer ressò: Tarrasa Información,
El Correo Catalan, La Vanguardia,
Diario de Barcelona, Oriflama, la
revista Disco expres i d’altres. Van
ser dies de tribulació i neguit en
la seva organització. Les entrades
anaven de 30 a 200 pessetes, segons si eren de graderia o de cadires de pista.
La policia municipal ens va dir
que seria allà per controlar que tot
anés bé. A l’hora de la veritat van
comparèixer només els grisos (la
policia armada), que a peu i a cavall, i només amb la seva presència,
ja intimidaven els qui hi venien,
molts cotxes i alguns autocars, de
Vic i de Girona van dir, molta gent
de Barcelona, Lluís Llach, Ovidi
Montllor i Quico Pi de la Serra,
entre tants i tantes. Cues als accessos, que eren, tal com són avui, dificultosos i estrets. El públic, els qui
tenien entrada i els que no l’havien
aconseguit, va trencar els controls i
hi va haver desori. Un anònim Z-2
va encapçalar articles a Tarrasa Información amb aquests respectius
títols: “Viva el follón bien organizado”, “Organizadores desorganizados” i “No se exciten por favor”,
aquest darrer davant una resposta
que va fer Cáritas donant explicacions. Z-2 suposem que era J.V.
-probablement es tractava d’un
tal Valenciano en tots dos casos-,
que deia, entre altres coses: “No
comprendo como en un local que
cuenta con un aforo aproximado
de unas tres mil personas, pueda
tragarse por las buenas a dos o tres
mil persones más”...“No comprendo qué clase de arte es el que se
puede admirar y disfrutar cuando
se está apretujado como en un tren
borreguero. No entiendo cuál es
el sentido de organización que tienen los que, organizado el acto, se
dedican a embolsarse el dinero y a
olvidarse de sus deberes y sus responsabilidades. No entiendo que
un espectáculo que se dice organizado a beneficio de Cáritas, tenga
tan poca caridad con el público
que lo secunda”.
El recital transcorregué sense
més incidents que el de l’accés al

pavelló. Algun vidre de la porta
d’accés trencat i cap detingut, tot
un èxit podem dir. La premsa també se’n feu ampli ressò i avui són
molts els d’aquella generació que
recorden l’acte com un espai de llibertat emotiu i vibrant.
“Va despertar tantes
expectatives que vam haver
de posar a la venda una
segona remesa d’entrades
fins a arribar a la capacitat
completa del pavelló,
3.098 entrades. “

Raimon va fer una breu introducció i tot seguit va aparèixer
Pete Seeger acompanyat de Jordi
Llopart, estudiant d’econòmiques
que havia residit als EUA i que va
fer de traductor de les introduccions que feia Pete. Inicià el recital
amb Guantanamera, que “va ser
escrita per un home a l’exili; tots
nosaltres estem a l’exili ara, en el
present i en el futur”, va dir en Pete
-oracle i profecia? Seguí amb Wimoweh, El desembre congelat, Little boxes, Last train to Nuremberg...,
i acabà amb el We Shall Overcome.
Una trentena de cançons d’arreu
del món van ser cantades, moltes

corejades pel públic, un respir de
llibertat en aquella llarga dictadura
de la qual encara no ens hem desempallegat.
No és difícil emmarcar el recital en la història: el desembre del
1970, Consell de Guerra a Burgos
contra setze militants d’ETA, manifestacions arreu de l’Estat que,
junt amb les pressions internacionals, aconsegueixen commutar les
penes de mort; el novembre del
1971, 1a sessió de l’Assemblea de
Catalunya a la parròquia de Sant
Agustí a Barcelona; el març del
1974 és executat Salvador Puig
Antich; el novembre del 1975,
mor el general colpista i dictador
Francisco Franco; el 1976, al mateix pavelló esdevingut multicultural, el PSUC celebra el seu primer
míting multitudinari.
En aquest context i el propi de
Terrassa, que era un plaça forta
del moviment antifranquista, encapçalat pels obrers de les grans
empreses de l’època -Fontanals,
Aymerich i Amat, Sala i Badrinas,
AEG, Saphil, Agut i algunes altres-, van conformar sengles nuclis
sindicals CCOO, UGT i USO,
que mantenien viva la flama de la
llibertat. Entitats com Òmnium,

Amics de les Arts i el CIC també
van excel·lir en la seva inqüestionable lluita antifranquista d’aquells
anys a favor de la democràcia i
Catalunya, que quaranta anys de
franquisme s’havien esforçat a destruir, i malauradament, encara, fins
a avui amb el maldestre Règim del
1978 que no ens deixa, i en fa més
de vuitanta des del cop d’estat del
dictador.
Aquesta és la crònica d’aquell
històric recital d’un home senzill,
antibel·licista, defensor dels drets
humans i de la preservació del planeta.
Avui, 50 anys després, estaria bé
deixar-ne constància i record amb
una placa commemorativa a la
cantonada dels carrers de Faraday i
Watt, en agraïment també a totes i
tots els qui van fer possible el recital
en aquells anys de clandestinitat perillosa i penal. La Filmoteca de Catalunya ha fet un documental que
espero que ben aviat puguem veure
i gaudir.
I acabo fent una crida a tots els qui
puguin tenir-ne enregistraments i
fotografies. Desafortunadament, no
ho vam tenir en compte en aquell
moment. Si us plau, feu-nos-ho saber a fundacio@torredelpalau.org.

www.malarrassa.cat
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La placa commemorativa
del concert d’en Seeger es
col·locarà el 14 de març
El “Petit Grup de Seegarians” i CCOO volen reivindicar la memòria de Pete
Seeger, amb motiu del 50 aniversari del concert que es va fer a l’SFERIC de
Terrassa.
Tal com s’explica al llibre El Combat per la Llibertat. Memòria de la Lluita
Antifranquista a Terrassa (1939/1979) a les pàgines 427/428, milers de persones (a prop de quatre mil, es diu) es van desplaçar fins a la ciutat de Terrassa
(moltes d’elles no van poder entrar) per escoltar el cantautor nord-americà
Pete Seeger, un activista present a totes les lluites del seu país contra la política
exterior del Govern dels EUA (intervenció a Vietnam i suport a cops d’estat
i dictadures com la nostra).
Pete Seeger, que va néixer l’any 1919 i ens va deixar el 27 de gener de 2014,
encara va poder participar el gener del 2009, amb 90 anys, a l’acte de presa de
possessió de Barack Obama a les escales del Capitoli de Washington.
Tota l’obra de Pete Seeger, el seu mític banjo i la música folk, exercint de poeta i cantant, està molt vinculada al seu compromís social i la lluita pels drets
humans. Pete Seeger, es reclamava antifeixista, internacionalista, feminista i
ecologista.
El recital a Terrassa del 7 de febrer de 1971) es va organitzar amb la col·laboració de capellans progressistes i del mateix Raimon, que van facilitar les
gestions. Terrassa La Roja tenia una projecció internacional per les seves lluites obreres, sindicals i veïnals, amb moltes persones represaliades, processades
i empresonades. Es van recollir més de 327.000 pessetes que van anar a parar
als comitès de solidaritat.
Properament, el diumenge 14 de març, el Grup Promotor i CCOO, tenen previst posar una placa de recordatori d’aquest fet. Amb un text similar a
aquest i una imatge del músic. Pròximament s’informarà de les activitats que
acompanyaran aquest acte divulgatiu.
“En aquest pavelló ara fa 50 anys (7 Febrer 1971) i feu un concert el músic i activista
considerat Pare de la Música Folk, Pete Seeger, lluitador incansable per a la Pau, la
Classe Obrera, La No Segregació Racial, l’Ecologia i totes les Causes Justes i amb
una especial dedicació vers els Infants.
Aquesta placa vol ser un record d’aquest fet Històric i un homenatge a la seva
persona al seu treball i a la seva esposa Toshi imprescindible companya .
Així com també un reconeixement a tots els que aleshores ho varen fer possible.”

Música, lluita i compromís
Joan Grané
Membre del Petit Grup de Seegerians

S

om un grup de gent enamorats d’en Pete Seeger des de
ben jovenets i no hem deixat
d’estar-ho mai. Per a nosaltres la
música folk no ha estat mai una
moda d’un temps determinat, si no
una música i una forma d’expressió
tan vàlida i tan útil abans com ho és
ara. En Pete ha estat i és un exemple per a nosaltres.
Honest, proper a les persones,
lluitador incansable per la Pau:
Ho veiem amb cançons com Què
s’ha fet d’aquelles flors, L’últim tren de
Nuremberg, Waist Deep in the Big
Muddy, Bring them Home…
L’estima molt especial vers els infants, d’ells deia que era el seu públic ideal. Té enregistrats una quinzena de discs dedicats a ells.
El compromís amb la lluita de la
Classe Obrera, discs com: Cants
dels Sindicats Americans, American Industrial Ballads, Cançons de
la classe Treballadora, Cançons de
lluita I llibertat, El llibre Historia
del món obrer en fotos I cançons,
les seves cantades amb els seus
companys dels Almanac Singers,
en trobades sindicals i manifestacions…
La solidaritat, quants concerts
no ha fet gratuïtament arreu del
món per tot tipus de causes justes.
El concert a Terrassa és un exemple clar. També el disc enregistrat
a Londres amb cançons obreres i
amb tots els drets i diners obtinguts destinats als miners anglesos
en la llarga i dura lluita contra les
polítiques de la Thatcher.

▪▪ Portada de la revista musical Disco expres que parlava sobre
l’arribada d’en Pete Seeger.

La defensa dels drets civils dels
afroamericans i en contra de tota
mena de racisme, implicat totalment en aquesta lluita al costat
d’en Martin Luther King, com la
Joan Baez, en Guy Carawan i d’altres. D’aquí en surt la gran We shall
Overcome.
L’ ecologisme, en un moment en
que ningú en parlava, ja es va preocupar per aquest tema. Crea una
cooperativa, construeixen un vaixell de vela que travessa el Hudson
fent concerts i recollint diners per
a la neteja del riu amb un èxit important de recuperació d’espècies
de peixos que havien desaparegut,
aigües més netes, manteniment
del vaixell… Aquesta cooperativa
o associació continua funcionant,
gràcies a l’aportació important de
voluntaris, Sailing down my Golden
River és una molt bonica cançó sobre aquest tema.
Senzillesa, tota la vida visquent en
una casa de troncs construïda amb
les seves mans al costat del Hudson,
amb l’ajut dels amics que el visitaven. Hi va viure 10 anys sense llum
ni aigua.
Música, ens va donar a conèixer
cançons d’arreu del món, i ens va
ajudar a conèixer i estimar les nostres. Gran músic, únic per a fer
cantar la gent, virtuós del banjo de
5 cordes, quants no vàrem descobrir aquest instrument gràcies a
ell! Dominava altres instruments
com la guitarra de 12 cordes, diversos tipus de flautes, mandolines, mestre del timbal d’acer,
culleres… Tant tocava una balada,
un espiritual, un blues o adaptava
una peça clàssica per al banjo.

Podrien parlar hores i hores d’en
Pete, però em temo que aquí ja no
hi cabria. Per als que ja el coneixeu
no sé pas què us puc dir, i els que
no, esperem que us hagin vingut
ganes de fer-ho.
Tots aquests són alguns dels
motius de l’enamorament. Volem
dir-vos que fa uns quants anys que
aquest petit grup de seegerians
ens trobem almenys un cop l’any,
parlem, cantem, passem alguna
pel·lícula sobre en Pete, filmació
d’algun concert, documentals… i
així el mantenim present.
El 7 de febrer és un dia molt especial per a nosaltres, farà 50 anys
del seu concert al Pavelló de la Sagrada Família. En aquell moment
ens va semblar un fet increïble. No
ens ho podíem creure. En Pete Seeger a Terrassa? Ràpidament vam
correr cap l’antiga llibreria L’Àmfora per adquirir la nostra entrada.
Voldríem amb aquest article recordar aquest esdeveniment i que
també fos un petit homenatge a la
seva persona.
Aquest “ Petit Grup de Seegarians “ ja fa molt de temps
que treballa amb la idea de fer
un homenatge a en Pete Seeger
posant una placa recordatori d’
aquest fet historic en el lloc on
hi feu el concert , el Pabelló de
la Sagrada Familia ( l’ Esferic ) i
algun altre acte que ja donarem a
conèixer. Ara ja podem anunciar
que el proper mes de març amb
el suport del sindicat de CCOO,
el cual agraim ja podrem fer l’acta
de col-locar la placa. Donarem la
informació, dia i horari tant aviat
com sigui possible.
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→→ TEATRE VUITCENTISTA

Guillem-Jordi Graells: “Caldria recuperar
Lo Rei tranquil de Marinel·lo Bosch”
La Fundació Torre del Palau acaba de culminar l’obra “Teatre
vuitcentista d’autor terrassenc”, sota la direcció de GuillemJordi Graells. Es tracta d’una obra magna, de prestigi, de
gairebé 1.200 pàgines, que abraça el període del 1865 al
1900. En els seus 3 volums, a més d’incloure els textos
dels autors terrassencs de l’època, hi trobem una bona
introducció a la vida teatral del moment.
Per parlar del darrer volum, que acaba de sortir, i de tota
l’obra en general, hem entrevistat en Guillem-Jordi Graells,
l’autor i editor dels textos d’aquest fantàstic treball.
Eloi Falguera
Director i autor

• Són autors que comencen al
mateix temps que Frederic
Soler.
Exacte. Joaquim Marinel·lo i
Pere Antoni Ventalló comencen
a escriure al mateix moment que
ho fan Pitarra i els altres autors
barcelonins. Per tant, els nostres
autors terrassencs són d’aquesta
represa del teatre català. De fet,
havien estrenat en teatres de Barcelona, en els mateixos anys que
Pitarra estrenava L’Esquella de la
Torratxa (1865). El que passa és
que Ventalló no va seguir escrivint i Marinel·lo va quedar circumscrit en un àmbit local. Per
això són tan desconeguts avui dia.

• Com neix la idea de fer aquest
extens treball?
Tot neix quan compro un parell
d’obres, una de Joaquim Marinel·
lo Bosch i una altra de Pere Antoni Ventalló. Obres en edicions
antigues, de l’època, i descobreixo
amb sorpresa que eren d’autors
terrassencs. Autors dels quals no
se’n parlava pràcticament enlloc
o se’n parlava molt de passada. A
partir d’aquí em plantejo que estaria bé recuperar aquests textos
terrassencs, sense saber on em ficava, perquè la meva primera idea
era fer només 1 llibre.
• De tots aquests autors, Joaquim Marinel·lo Bosch seria
• Què va passar?
el més destacat?
Que quan vaig anar a veure en Sí, és l’únic que apareix als 3
Josep Maria Font, de la Fundació volums. Això vol dir que va teTorre del Palau, per parlar del nir una dedicació més constant
projecte, em diu: “Al nostre con- i, segurament, la més interessant.
sell en tenim un que em sembla Va cultivar una mica la comèdia,
que té coses de teatre”. Va resultar però sobretot el drama, on aproser en Rafael Comas i que tenia fitava per posar sobre les taules
totes les obres d’en Marinel·lo temes socials i més seriosos.
inèdites. Obres que s’havien estrenat, però que no s’havien arri- • Estem parlant de drames robat a editar.
màntics.
Eren drames on tot passava
• I a partir d’aquí...
per una trama sentimental. BàVaig anar estirant del fil i tot sicament, sempre hi havia una
plegat s’ha convertit en una obra història d’amors contrariats: una
de 3 volums, amb unes 20 obres noia de bona posició s’enamora
d’uns 12 autors, cosa que ens d’un noi de condició més baixa
dona una bona dimensió del que i el pare, lògicament, no vol ni
era el teatre a Terrassa entre el sentir-ne parlar. Però, a través
1865 i el 1900.
d’aquesta trama, s’expliquen altres

▪▪ Guillem-Jordi Graells amb els 3 volums del “Teatre vuitcentista terrassenc”

coses. A El fill del treball, de Joaquim Marinel·lo, per exemple, es
parla de l’atur, de la falta de feina
dels obrers o del seu dia a dia. És
una defensa de l’honradesa del
treballador català. S’usa la trama
amorosa, doncs, per parlar d’altres temàtiques més problemàtiques.
• Però qui va ser Marinel·lo
Bosch?
Marinel·lo Bosch va ser un
sastre, un menestral. Va tenir
sastreria primer al carrer de La
Font Vella i més tard al carrer del
Nord. Però també era un home
de fortes conviccions polítiques i
va arribar a ser el primer alcalde
republicà de Terrassa, l’any 1883.
Per tant, un home d’idees fermes
que es barallava amb qui convingués, començant pels mateixos
republicans. Val a dir que era una
època on a Terrassa hi van arribar
a haver fins a 8 grups republicans,
tots barallats. La política terrassenca d’aleshores era una olla de
grills. Marinel·lo, a més, és un
dels escriptors més reivindicables
del moment. És el fundador de la
literatura dramàtica terrassenca.

• Quina obra teatral en destacaries?
Una de les obres més interessants
de Marinel·lo, i que penso que caldria recuperar, és Lo Rei tranquil.
La Societat carnavalesca, de la qual
ell n’era membre, li va demanar una
sarsuela i ell va escriure aquesta
peça. És la història del carnaval de
Terrassa. Des de l’arribada del Rei
carnestoltes fins a l’enterrament.
Tot en sarsuela. La música, que jo
sàpiga, està perduda, però l’obra
es va editar en el seu moment. Es
va estrenar al Teatre Principal i es
va anar fent diversos anys. Sortia
molta gent, amb els balls del carnaval, les serenates... Sortia fins i
tot l’alcalde. És una obra que perfectament podríem recuperar i fer
cada any.
• Marinel·lo Bosch és personatge malauradament desconegut, doncs.
Per mi va ser un dels personatges
més interessants del segle XIX
terrassenc. És una vergonya que
en 40 anys l’ajuntament socialista
no hagi estat capaç de declarar-lo
fill il·lustre i penjar un quadre seu a
la Sala de sessions. I més, tenint en

Esther Valero
DESODORANT NATURAL AMB COCO I ZINC
•
•
•
•

40 g oli de coco
10 g oli d’oliva
10 g òxid de zinc
1 g oli essencial d’arbre de té

Aquest desodorant està formulat a base d’ingredients naturals. És
molt efectiu i està lliure de disruptors endocrins.
Desinfectar tots els utensilis així com la superfície de treball. Portar
al bany maria l’oli de coco. Un cop desfet, barrejar amb la resta d’ingredients. Envasar en un recipient net i desinfectat.

Troba més informació sobre receptes i tallers de
cosmètica natural a www.cosmeticadetrincheras.com
i a Instragram @cosmetica_de_trincheras.

ELOI FALGUERA

compte que segurament és el seu
antecessor ideològic més proper. I
encara més, quan la Sala de sessions és plena de gent de dretes.
• Tots aquests autors, on estrenaven les seves obres?
Les primeres les van estrenar a
Barcelona, però després pràcticament totes es van fer a Terrassa.
En alguns casos s’estrenaven al Teatre Principal. Cal tenir en compte
que, en aquells moments, hi havia
dos teatres públics: el Principal i
El Retiro, que es trobava darrera
on ara hi ha la Societat Coral Els
Amics. Després hi havia tota una
munió de grups d’aficionats que
actuaven en els diferents casinos
que hi havia a la ciutat. A finals de
segle van arribar a coexistir fins a
8 casinos diferents, que tenien les
seves companyies d’aficionats. Una
de les més actives era la de l’Ateneu
Terrassenc, fundat pel mateix Marinel·lo Bosch. Algunes d’aquestes
companyies eren molt intermitents, però d’altres tan actives que
fins i tot feien gira per la comarca:
pels pobles de Rubí, Vacarisses...
Estem parlant d’una Terrassa d’entre 10.000 i 14.000 habitants.

www.malarrassa.cat
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Pau Vidal

Crònica dels anys de plom
dels Troubles a Irlanda del Nord

E

l desembre de 1972 un grup d’homes i dones encaputxades segresten a Jean McConville, vídua i
mare de 10 fills, del seu pis a Divis Flats, Belfast.
No tornarà a aparèixer mai més i els seus fills hauran de
créixer amb el trauma i la incertesa de si la seva mare és
morta o no, del qui i per què se la van endur, del què li va
passar i del com sortir-se’n sense ningú que els cuidi.
Aquest fet traumàtic coincideix amb l’inici dels Troubles, els
anys de plom del conflicte a Irlanda del Nord (1968-1998), la
radicalització del conflicte entre l’IRA, el govern britànic i
els paramilitars unionistes de l’Ulster, que va deixar més
de 3 mil morts en més de 30 anys de conflicte, d’accions
paramilitars de tots els bàndols, d’assassinats selectius,
però també d’indiscriminats. Una època on el revengisme i
la traïdoria estaven a l’ordre del dia.
No diguis res (Say Nothing: A True Story of Murder and
Memory in Northern Ireland, 2018) ens porta les històries creuades de Dolours Price i Marian Price, membres
d’Unknowns, un dels comandos més actius i radicals
dels Provos de l’IRA (l’IRA Provisional) amb els principals
fets històrics dels Troubles des de principis dels anys 70
fins a la segona dècada del segle XXI. Les germanes Price
van ser radicalitzades a partir de la violència unionista rebuda i patida a les seves carns pel fet de formar part del
moviment en defensa dels drets civils a Irlanda del Nord, un
moviment pacífic i pacifista que aglutinava, a mitjans dels
anys 60, tant a catòlics com a protestants. El clima de violència creixent i l’abisme que semblava separar ambdues
comunitats (exacerbat pel Bloody Sunday del 30 de gener
del 1972 a Derry) va portar a les germanes a prendre partit,
a enrolar-se a l’IRA Provisional i a participar, entre d’altres,
als atemptats a Londres del març de 1973, a les execucions
de traïdors col·laboracionistes amb els britànics. La crònica les segueix també en les seves estades a la presó, en les
vagues de fam que van dur a terme per demanar l’estatus
de preses polítiques, o, ja en àmbit més personal, la relació
de Dolours amb l’actor irlandès Stephen Rea, amb totes les
polèmiques que la relació va comportar de cara a la premsa
i al gran públic.
L’autor també ens parla dels papers que van jugar en el conflicte Gerry Adams, un dels cervells dels Provos reconvertit
en “artífex” dels acords de Divendres Sant del 1998, com va
convertir-se de cap de l’estructura militar de l’IRA a herald
de la lluita política des de l’estrada del Sinn Féin, i Brendan
Hughes, lluitador revolucionari dels Provos, sempre al peu
del canó i que morirà, vell i malalt, sentint-se traït per Adams
i els acords de pau. En paraules del propi autor: «És difícil no
simpatitzar emocionalment amb Hughes. Políticament, en
canvi, seria un disbarat no simpatitzar amb Adams».
Per les pàgines d’aquest llibre colossal, reconstruït en part
gràcies al poderós i polèmic Belfast Project del Boston
College (projecte coordinat pel periodista i escriptor Ed
Moloney) per a compilar testimonis orals d’ex-combatents
de l’IRA (tasca realitzada per l’historiador i ex-voluntari de
l’IRA Anthony McIntyre, conegut com a Mackers), hi apareixen personatges com Bobby Sands, Margaret Thatcher, Bill
Clinton, agents dobles com Dennis Donaldson (de qui vam

→→ VINYETES

llegir la seva història trista i terrible a la brillant Retorn a
Killybegs de Sorj Chalandon, Edicions de 1984, 2014) agents
de contrainsurgència britànics (com Frank Kitson), militars i
membres de la Royal Ulster Constabulary, paramilitars unionistes, sacerdots catòlics com Alec Reid, que miren de trobar i oferir consol enmig de la barbàrie i el caos i oferir també
punts de trobada entre ambdues comunitats (Reid va participar als processos de pau d’Irlanda del Nord, i anys després
també a Euskal Herria); però sobretot hi apareix gent corrent, familiars de persones implicades en la lluita o víctimes
col·laterals, familiars de persones desaparegudes que malden per trobar respostes o ni que sigui un lloc on anar a plorar als seus estimats. Però aquest és un llibre sobre violència
en totes les seves cares. De bombes com els atemptats de
Londres; com l’intent d’atemptat contra Margaret Thatcher
el 12 d’octubre del 1984 al Grand Hotel de Brighton (que vam
poder conèixer a la novel·la El gran salt de Jonathan Lee,
Edicions del Periscopi, 2017); de multitud d’artefactes que
esclataran a Belfast i en d’altres indrets d’Irlanda del Nord;
de tiroteigs amb armes automàtiques o trets al clatell; de
les batudes dels franctiradors d’ambdós bàndols; de la impunitat amb la que actuaven els paramilitars unionistes o
l’exèrcit britànic a l’hora d’assetjar i intimidar a la població
catòlica... Del convenciment gairebé fanàtic dels que prenien
partit per un o altre bàndol. I sobretot, també, de la por de
la gent que no hi participava, por barrejada amb resignació.
Destaca també d’aquest llibre el fet que les dues línies argumentals principals girin al voltant de dues dones. D’una banda la desaparició de Jean McConville i la posterior investigació sobre el seu destí, i el periple vital i militant de Dolours
Price (1951-2013), una dona d’una fermesa d’idees irrompible, d’una disciplina a prova de bombes i d’una determinació portada fins a les darreres conseqüències. Val la pena
destacar-ho perquè dels Troubles, així com de tants altres
conflictes d’arrel semblant, n’acabem recordant sobretot
els seus protagonistes masculins (ja siguin polítics, militars,
militants, etc...).
Amb un estil d’assaig novel·lat que es devora amb fruïció,
l’autor nord-americà d’ascendència irlandesa Patrick Radden Keefe (1976) ens ofereix un retrat terrible, minuciós i
gens maniqueu sobre les dècades més dures del conflicte
a Irlanda del Nord, sobre una realitat duríssima i cruel que
va més enllà d’ideals romàntics o idealitzacions que es tenen
en algunes latituds; sobre les reflexions al final de tota una
vida de compromís militant on preguntar-se si la lluita havia
valgut la pena (amb respostes de tot tipus), realment, val la
pena.

HORITZONTALS: 1. A manera de
demandes o sol·licituds: enfrontaments, concursos, campionats / 2.
Garantir que algú o altre pagarà.
Exalteu lo sinyor / 3. A mig termini.
Més dur que l’animal, més immòbil
que el vegetal. Extrems del camp /
4. Element com de cera, invers. Sí
que xarrupa més del compte, però
de la mama / 5. Sangonera d’efectes
contràctils evidents. Perorar sense
cap ni peus / 6. Símptomes d’oligofrènia. Massa curts per als escaladors, idonis per als pescadors / 7. Té
l’habilitat de causar labilitat. Quina
dèria, trobar-li a la talaia una jeia!
/ 8. Abundós en ses explicacions a
favor del linx. Un anglès ràpid, quin
luxe! / 9. I segurament senyor. De
tots els explosius el més amoral.
Mitja parella / 10. Que traïdora, ha
canviat d’amo! Llançament de la canya contra el corrent / 11. L’altra mitja. Combatent l’atac de la vespa. Ja
en té onze i encara no és xic / 12. D’as
no, d’es, el pòquer. Del gènere, però
del que dóna suport / 13. Aquest sí
que va bé per a l’escalador, i per al
disparador també. Grega fent la
punyeta.

VERTICALS: 1. Més que un camisó,
perquè era fet de malla. Engeguem,
aviam si fem via / 2. Ovni matriculat. Travessar la víctima amb un pal
de peus a cap. Temps que abraça
tota l’evolució / 3. Abusem del porró i de la M. Borles de fil molt fi per
empolvorar-se (les monges?) / 4.
Formació de glaç d’incomparable
complicació. No és el Quer foradat
ans el deformat / 5. Ena mal escrita. Xerrada entre Manacor i Artà.
Al fons del pou / 6. Espantat per la
pel·li de l’Almodóvar. A l’acadèmia
no es presenta mai sense so / 7.
Sis sense seguretat social. Camàlic
d’inequívoca procedència italiana.
Amics d’Esperar Tothom / 8. Demana a crits, reclamada. Passejo com
un nano, però un nano molt menut
/ 9. Part no peninsular de Sevilla.
Complementa el gust i lliga amb el
tacte / 10. Un parell d’ous. Tan impalpables com omegues foixianes. La
cosa llatina / 11. Morts que no afecten els teixits industrials. Obliga,
malgrat l’aplaudiment, a sortir del
cine / 12. Benzina al Champion o al
Dia. Ni pròpia ni paradigmàtica.

FITXA BIBLIOGRÀFICA
No diguis res
Patrick Radden Keefe
Traducció de Ricard Gil
Edicions del Periscopi
Barcelona, 2020
576 pàgines

→→ PROBLEMA D’ESCACS

Victor Rivas

Juguen blanques i guanyen.
D’una partida entre Denker i Rabar de
1950 és aquesta posició, en la qual el
blanc pot forçar escac i mat amb poques jugades. Com ho va aconseguir?
Nivell: mig

Solució: 1.De7+,Rh6 2.Dxh7+!,Rxh7
3.Te7+,Rh6 4.Th8++

Jordi Sellarès

Victor Rivas
Tècnic de Nivell
1, Mestre Català
d’escacs.

Classes particulars i
grupals, més de 20 anys
d’experiència.
Contacte: 679 654 719
vrg18081977@gmail.com
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→→PERFILS: LITUS

“Trauré un nou disc
d’aquí a un any.
Em trobo en un
moment molt dolç”
El terrassenc Carles Ruiz Bosch, més conegut com Litus, s’estrenà artísticament
ja fa vint anys, i des de llavors ha estat passejant arreu la seva faceta de músic
i compositor. Fa un any va publicar el seu sisè disc, Hablo tu idioma pero no lo
entiendo (U98 Music, 2019), on sobresurt la seva potent veu. Associem el Litus
com a músic, però és un cul inquiet que també s’ha bolcat en la seva faceta d’actor
en escenaris teatrals, i ara s’ha estrenat participant en una pel·lícula.
És habitual la presència d’en Litus com a frontman de la banda del
programa Late Motiv d’Andreu Buenafuente, qui a més ha fet la il·lustració
de la portada i del disseny interior del seu darrer disc. I és que els darrers
anys han estat frenètics per a ell. De tot això parlem amb en Litus, i de
la seva il·lusió per tornar a la seva ciutat i oferir, un any més, un concert
amb la seva banda el pròxim 20 de febrer a la Nova Jazz Cava.

• Les cançons del disc sonen lluminoses,
en aparença optimistes, diries que formen part del moment en què les vas escriure?
Sí, hi ha un punt de llum en el disc, la part
final és una mica més fosca. Hi ha una reflexió sobre la incomunicació, però també reflecteix els meus darrers anys que han estat
molt bonics, a la tele amb Late Motiv, i també fent teatre, dos anys i mig de gira sense
parar amb l’obra Lehman Trilogy, que reconec ha estat tot un repte per a mi.

tar-me noms que m’agradaven, fos perquè
m’inspirava el personatge o perquè el nom
connectava amb el tema que havia escrit.

▪▪ Imatge promocional del darrer disc d’en Litus

• Has tornat a editar amb una discogràfica, U98 Music, després que l’anterior
disc fos autoeditat.
Els últims anys m’havia autoeditat, havia
decidit ser l’amo del meu projecte, això no
s’ha perdut i a més he aconseguit un suport
molt important d’U98. Abans les discogràfiques potser tenien un punt més paternalista, en canvi ara tinc un equip que treballa per
mi i en qui confio, tant en la distribució, en
fer calendari de la promoció... Les coses són
més fàcils i estic molt content amb ells.

“La Nova Jazz
Cava és una sala
on músics i públic se
senten molt còmodes,
això permet
arriscar-te més”

• Ha estat la primera col·laboració
amb la Brossa Quartet de corda?
És el primer cop que gravem un disc
junts. A l’anterior van gravar algunes cançons, cert que amb l’Aleix Puig ens coneixem des de jovenets. Em van trucar
per un projecte, ‘Elvis el rei’, per recrear
cançons del disc The Juliet Letters de l’Elvis Costello, amb quartet de corda i veu,
• Els títols de les cançons del teu darrer que va ser molt inspirador per mi. Des de
disc Hablo tu idioma pero no lo entiendo llavors teníem ganes de fer un disc i una • El disc va sortir fa just un any, la pandèmia va entrar de ple. Com ho has
són tot de personatges reals, com ara ar- gira junts.
viscut?
tistes, el creador del cub de Rubik, o fins
Al principi va haver-hi un moment de baii tot del criminal Adam Worth!
• Quines influències n’hi ha en el disc?
Tot ve a partir d’un personatge que vaig fer Hi ha un punt d’Elvis Costello i m’en- xada, com per a tothom. Tot el que teníem
en una obra, vaig pensar que seria divertit ti- canta que hi sigui. També de The Divine previst va quedar congelat. Estic content
tular totes les cançons amb noms i cognoms Comedy, dels Beatles, de Paul McCart- perquè així i tot i trobant forats, hem fet
- després vaig pensar, estàs boig! -; però em ney, que han estat una influència constant 12 concerts durant l’any passat. M’he sentit
molt recolzat per la Maite Moreno, qui em
va semblar divertit, estava molt atent a apun- en la meva carrera.
porta la promoció, i amb el productor del
disc Sasha Alexander; teníem una relació
gairebé diària per parlar sobre què podríem
fer per donar-li vida al disc, i pensar a editar
més coses, com ara cançons que fossin satèl·lits i així donar-li vida.
Així, vaig tornar a gravar un tema meu,
Pedalear, amb el Coque Malla, que ha funcionat molt bé i que ha ajudat a fer que el
disc tingui continuïtat. Els pròxims mesos
seguirem traient singles de col·laboracions
especials amb gent a qui admiro, buscant
arranjaments nous a temes que ja he gravat
per donar-los un punt fresc, i mentrestant
gravar el següent disc.

▪▪ Les entrades del concert de Litus a la Nova Jazz Cava el 20 de febrer es poden adquirir
a través del web http://jazzterrassa.org

• Estàs fent moltes coses, com compagines la teva participació continuada
al Leit Motiv i la teva carrera? I encara més, ara que t’estrenes en el cinema
com a actor.
La veritat a mi m’agrada fer moltes coses
alhora, d’entrada em sento afortunat, tot

FOTO: IVÁN MARTÍNEZ SEGOVIA

i que també hi ha moments de saturació.
Et sents com un equilibrista, és qüestió de
posar molta passió en allò que fas, a banda
que tinc clar que quan toca treballar s’ha de
treballar.
La peli que acabo de fer es diu Dos vacas
y una burra, dirigida per Jesús del Cerro.
Els meus companys de repartiment són el
Pablo Puyol i Miguel Angel Muñoz. És un
retrobament del director i alguns actors de
la sèrie UPA Dance, encara que la història
no té res a veure. Jo tinc un personatge secundari que està present a tota la trama. No
comptava a fer cinema, però em van veure
a l’obra de teatre Lehman Trilogy i em van
proposar sortir a la peli.
• I quins plans de futur tens?
Musicalment, temes amb més col·laboracions, i mentrestant ja estic preparant el nou
disc amb la idea de treure’l d’aquí a un any.
L’actual va tenir molt bona rebuda i crítiques, aquesta sensació perdura i em fa molt
feliç, però a la vegada crec que és important
reaccionar de pressa i treure un de nou sense demorar-me gaire. Vull treure nou material per seguir donant força a la meva carrera, que es troba en un moment molt dolç,
ja que costa molt arribar fins aquí, hem de
tenir-hi totes les energies posades.
• Tornes a actuar a Terrassa, un any més.
Què s’hi trobaran els privilegiats en
el concert del pròxim dia 20 a la Jazz
Cava?
Sempre és un concert especial, és un lloc
que quan començava a ser músic anava
gairebé cada cap de setmana, era com un
santuari. Recordo el respecte a pujar-me’n
en aquell escenari. Des del 2007, de manera
habitual hi vaig quasi cada any, i sempre són
presentacions molt especials, pel fet de ser
la meva ciutat, en una sala on el músic i el
públic se senten molt còmodes, això permet
arriscar-te més i muntar un espectacle fet
per aquell espai. Per aquí va el concert que
estem preparant per al dia 20. L’aforament
serà d’unes cent persones, així que tindrà un
punt especial i com exclusiu.
Estarem amb l’Oest de Franc, en Sasha
Alexander, i amb l’Aleix Puig, el Pere Bartolomé, la Imma Lluch i en Marçal Ayats,
aquests quatre de la Brossa Quartet de Corda. És una formació curiosa, amb un punt
peculiar, veuran un tipus de concert que no
és habitual, crec que fem una cosa especial i
que val molt la pena.
Miquel Gordillo
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