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Pòrtic del Butlletí

A profito el pòrtic del butlletí d’hivern, que esteu rebent ben avançat 
el mes de desembre, per a saludar-vos, benvolguts associats i associades, 
i expressar-vos el desig —que estic convençuda que compartiu— que 

l’anomalia política que malauradament sofrim a Catalunya des de fa molt de 
temps trobi aviat vies de solució, des del respecte escrupolós als nostres drets 
individuals i col·lectius.

Ha passat quasi un any des de la publicació de l’anterior Butlletí i, en aquest 
temps, hem tingut noticies i activitats de tota mena, que crec que val la pena 
recordar. Aquesta és la finalitat última de la publicació que teniu a les mans, i 
que és possible gràcies a la dedicació dels membres de la Junta de Govern i de 
la mateixa Administració parlamentaria, a qui he d’agrair, en nom de tots i totes 
nosaltres, el treball fet. 

No hi ha cap dubte que estem vivint una tardor ben calenta, moguda i exi-
gent, amb tot un seguit d’ingredients que ens farien pensar en aquelles tempes-
tes perfectes de les quals ens parlen, afortunadament amb poca freqüència, els 
meteoròlegs. Les vivències d’un període electoral perenne, però sobretot la feri-
da oberta del contenciós català, donarien peu a un seguit de reflexions que, ara 
i aquí, entenc que és millor que no fem. 

En aquest sentit, no vull entrar en consideracions que algú podria inter-
pretar com a partidistes: ja coneixeu prou els posicionaments que he anat soste-
nint al llarg del temps, de vegades fins i tot amb excessiva passió. Em limitaré a 
remetre’m, com a única concessió que em faig, a la declaració institucional que, 
el dia 14 d’octubre, el president Torrent, els presidents Benach i Rigol i jo ma-
teixa vam fer en resposta a la sentència condemnatòria que, aquell mateix dia, el 
Tribunal Suprem va dictar contra la presidenta Carme Forcadell (a qui expresso, 
una vegada més, la meva estimació i solidaritat) i altres líders polítics i socials del 
país. A l’inici de la declaració, sosteníem que era una condemna injusta i injus-
tificable que convertia aquell dia en un dels moments més foscos des de la res-
tauració d’aquest parlament amb la fi del franquisme.

Amb caràcter general, però, s’imposa que reclami, una vegada més, la digni-
tat del Parlament de Catalunya i de la seva presidència, i també que reivindiqui la 
vida parlamentària i el parlamentarisme en aquesta hora greu. Entenc que, en la 
vostra condició d’antigues diputades i d’antics diputats del Parlament de Cata-
lunya, trobareu tot el sentit i tota la raó i la força d’aquestes demandes, que us 
agrairé que compartiu i difongueu en els vostres cercles d’actuació i d’influència.

Tornant a la nostra entitat, cal destacar que, tot i aquestes circumstàncies 
polítiques del país, que observem amb respecte, prudència i preocupació, l’As-
sociació ha continuat les seves activitats, amb una prioritat especial per les cultu-
rals. I no hi ha cap motiu perquè deixem de fer-ho. D’altra banda, i parlant del 



futur immediat, vull recordar-vos que durant el primer trimestre del 2020 ce-
lebrarem la nostra Assemblea anual, amb renovació parcial de càrrecs, en la qual 
us animo a participar.

Aviat celebrarem les festes de Nadal i, per això, us vull desitjar que tingueu 
uns dies de felicitat, harmonia i afecte juntament amb les vostres famílies i en-
torns d’amistat. Que l’any 2020 sigui un bon any per a tothom!

Núria de Gispert i Català

PÒRTIC DEL BUTLLETÍ
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Aquesta remor 

«Aquesta remor que se sent no és de pluja.
Ja fa molt de temps que no plou.» (M. Martí Pol)

Avui no s’ha alçat el dia
la nit negra ho omple tot
al cel hi ha grans nuvolades
i a la terra hi ha foscor.

No bufa la tramuntana
ni el llevant ni el garbí
no hi ha vent per treure els núvols
perquè el vent l’han prohibit.

Fa massa temps que la pluja
no sabem on s’ha amagat,
la terra àrida es clivella
perquè l’aigua s’ha exiliat.

Ens han robat totes les lletres
ja res no té significat 
no podem dir cap paraula 
han prohibit la veritat.

Ens han prohibit el vent 
i han prohibit les paraules 
i l’aigua i els pensaments,
mentre convicció i fermesa 
jorn a jorn més emergents.

Rosa Bruguera
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Crònica Premis Conviure 
2019

E l 24 de maig, dos dies abans de les eleccions municipals i europees, els es-
cons de l’hemicicle del Parlament de Catalunya van ser ocupats per uns 
diputats i diputades sui generis que es disposaven a debatre tres projectes de 

llei proposats tres mesos abans i que aquest dia havien de ser debatuts i votats en 
el Ple convocat a aquest efecte.

La sessió parlamentària culminava el treball dut a terme al llarg d’aquest 
curs 2018-2019 pels Serveis Educatius del Parlament de Catalunya a través dels 
tallers organitzats per Aula Parlament. És bo de saber que en aquests tallers hi 
han participat 356 centres (10.680 estudiants) de primària, secundària, batxille-
rat i formació professional.

La tasca didàctica feta a través d’aquesta experiència d’apropament a la di-
nàmica democràtica del nostre Parlament troba un estímul complementari en 
el fet de poder tenir un reconeixement públic en els Premis Conviure, atorgats 
per l’Associació d’Antics Diputats del Parlament de Catalunya. Uns premis que, 
en la seva dotzena edició, han estrenat unes noves bases per a premiar les escoles 
que han merescut aquest reconeixement.

D’acord amb aquestes bases, el premi s’atorga als millors projectes de llei 
elaborats pels alumnes que han participat en alguns dels tallers d’Aula Parlament. 
Aquests tallers consisteixen en simulacions parlamentàries en què els alumnes 
actuen com a diputats.
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Al llarg de tot aquest procés són acompanyats pels Serveis Educatius del Par-
lament, que selecciona cinc grups finalistes per a cada etapa educativa: primària, 
secundària, batxillerat i formació professional.

A partir d’aquí els finalistes de cada una d’aquestes etapes participen en 
el projecte educatiu «Fem una llei». Després d’un procés participatiu a través del 
web del Parlament, la llei és debatuda i valorada en una simulació parlamentària 
al Saló de Sessions del Parlament, recreant una sessió plenària, la qual cosa per-
met al jurat decidir-ne els guanyadors. L’import del premi d’aquesta edició ha 
estat de 1.500 euros per al guanyador de cada una de les tres categories.

Els membres del jurat van ser escollits per la Junta de l’Associació d’An-
tics Diputats d’entre els membres de l’Associació i personalitats reconegudes en 
l’àmbit pedagògic. El van integrar els exdiputats Jaume Jané i Bel, Francesc Pané 
i Sans, Flora Sanabra i Vilarroya, Dolors Gordi i Julià, Josep M. Balcells i Gené, 
Magí Cadavall, la pedagoga Sara Blasi i Gutiérrez, i Eduard Triay, cap del Depar-
tament de Relacions Institucionals del Parlament.

En aquesta edició dels premis, d’acord amb les noves bases, els Serveis Edu-
catius del Parlament havien seleccionat cinc grups com a finalistes de cada una 
de les etapes educatives.

Els centres finalistes seleccionats van ser els següents: 

Primària 
1. Escola Thau. Grup 6è A, de Barcelona. 
2. Escola Lumen. Grup 5è, de Terrassa. 
3. Escola Castell de Calafell. Grup 6è A. 
4. Escola Gaziel. Grup 5è B, de Sant Feliu de Guíxols. 
5. ZER Guicivervi. Escola Ramon Perelló. Grup 5è, de Vilagrassa.
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Secundària. 
1. Escola Ramon Fuster. Grup 3r A d’ESO, de Cerdanyola del Vallès. 
2. Escola Professional Mare de Déu de Montserrat. Grup de formació pro-

fessional (estudiants d’entre 16 i 21 anys), de Barcelona. 
3. Institut La Mitjana. Grup 3r d’ESO, de Lleida. 
4. Col·legi Sagrat Cor – Sant Ramon Nonat. Grup 3r A d’ESO, de Barce-

lona.
5. IES Vallvera. Grup 4t d’ESO, de Salt.

Batxillerat i formació professional. 
1. Escola Sant Gabriel. Grup 1r de batxillerat, de Barcelona. 
2. IES Sant Ramon Benaprès. Grup 1r de batxillerat, de Sitges. 
3. Institut Forat el Vent. Grup 2n de batxillerat, de Cerdanyola del Vallès. 
4. Institut Olivar Gran. Grup 1r de cuina (formació professional), de Fi-

gueres.
A partir d’aquesta selecció i al llarg de vuit setmanes, cada un dels tres grups 

va participar en un debat en línia del projecte «Fem una llei» presentant esmenes 
i transaccions. Una feina que, juntament amb els mestres i professors dels cen-
tres i amb l’assessorament dels Serveis Educatius del Parlament, va portar fins 
a les portes de la simulació parlamentària del dia 24 al mateix Saló de Sessions 
del Parlament.

Quins eren els tres projectes de llei que van ser objecte del treball escolar? 
El text debatut i esmenat en la seva tramitació per part dels alumnes de pri-

mària va ser la Llei de protecció dels animals.
Els alumnes de secundària portaven al Ple el projecte legislatiu de la Llei 

del reciclatge.
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Els de batxillerat i formació professional havien de posar a debat i votació 
el Projecte de llei de la intel·ligència artificial i la robòtica.

La sessió plenària del 24 de maig va començar a les 10 en punt del matí i va 
ser presidida pel M. H. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya. 
Des de la tribuna de convidats, els membres del Jurat van seguir el desenvolupa-
ment dels debats i de les votacions.

El president va saludar els participants en cada una de les sessions. Va agrair 
a l’Associació d’Antics Diputats del Parlament la iniciativa i el manteniment dels 
Premis Conviure. Va elogiar la feina feta pels alumnes i la tasca d’acompanyament 
que havien fet els docents de cada un dels centres que participaven en l’expe-
riència. El M. H. President va remarcar la tasca important que fa el Parlament i 
els diputats democràticament escollits pel poble al servei del país i, adreçant-se 
als alumnes presents, els va dir que tant de bo un dia algun o alguna dels qui par-
ticipaven en la simulació parlamentària pogués esdevenir diputat o diputada de 
ple dret del Parlament de Catalunya.

Van ser tres les sessions d’aquell 24 de maig. Val a dir que tant els relators 
com els portaveus dels quatre grups parlamentaris van demostrar un alt nivell de 
capacitat expositiva per a defensar el projecte de llei o per a expressar el posicio-
nament del propi grup amb relació al projecte que calia votar.

Un cop aixecada la sessió, es va reunir el Jurat per a deliberar i determinar els 
guanyadors. La decisió va ser presa per unanimitat. Una vegada redactada l’acta, 
es van convocar els alumnes de les quinze escoles a l’Auditori del Parlament per 
a proclamar el veredicte i lliurar els premis a les escoles guanyadores.

Aquest acte final va ser presidit per la presidenta de l’Associació d’Antics 
Dipuntats i expresidenta del Parlament, la M. H. Núria de Gispert.
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Va obrir l’acte felicitant els alumnes i mestres presents pel treball fet i per 
poder compartir aquell moment d’expectació que tothom sentia per conèixer 
el veredicte del jurat. 

Va ser el moment en què Josep M. Balcells, exdiputat i membre del jurat 
de la dotzena edició del Premi Conviure a Catalunya, que feia les funcions de 
secretari del tribunal, va llegir el veredicte amb aquestes paraules:

«Els membres del Jurat, després d’analitzar els treballs presentats, el tre-
ball previ en comissió al web del Parlament i la seva adaptació a les bases 
del Premi, volen destacar la participació, l’actitud i l’esforç de tots els estu-
diants, així com la gran qualitat del treball realitzat. Així mateix, es vol fer 
un reconeixement a l’acompanyament i guiatge dels mestres i professors.

»Per tot això, el Jurat ha decidit atorgar el XII Premi Conviure a Ca-
talunya, en la categoria de primària, al ZER Guicivervi de Guimerà, Ciuta-
dilla, Verdú i Vilagrassa.»

Arnau Brandon, portaveu del centre guanyador, va pujar a l’estrada per a 
recollir el premi (dotat amb 1.500 €) i va pronunciar unes paraules d’agraïment. 
Tot seguit es va lliurar un diploma als portaveus dels centres finalistes de l’eta-
pa de primària.

Després el secretari del Jurat comunicà que en la categoria de secundària 
s’atorgava el XII Premi Conviure a Catalunya a l’Institut Vallvera, de Salt.

Val la pena remarcar l’explosió d’alegria que va generar el fet que fos l’Ins-
titut de Salt el guanyador del premi en aquesta categoria. La seva portaveu, Dou-
nia Bounouch, va recollir el guardó en mig de llargs aplaudiments. Des del faris-
tol va agrair el premi obtingut en nom de tots els seus companys. Es van cridar 
després els representants dels finalistes d’aquesta categoria per tal que recollissin 
el diploma de participació.

Finalment, va ser el moment d’anunciar el guanyador en la categoria de 
batxillerat i cicles formatius, que va ser l’Institut Joan Ramon Benaprès, de Sit-
ges. Pau Junyent va recollir el premi i va adreçar unes paraules d’agraïment des 
del faristol. Els representants dels centres que havien quedat finalistes van pujar 
a l’estrada a recollir el diploma de participació.

L’acte va acabar amb unes paraules de la M. H. Núria de Gispert, que va 
agrair un cop més l’assistència i la participació i va convidar tots els assistents a 
un refrigeri.

Va ser una jornada memorable que va fer visible la tasca didàctica formida-
ble que al llarg de tot el curs estan fent els Serveis Educatius del Parlament per 
a donar a conèixer als nois i noies en etapa formativa la funció representativa i 
legislativa del Parlament de Catalunya. 

És també un orgull per a l’Associació d’Antics Diputats poder-se sumar 
amb els Premis Conviure a aquesta tasca didàctica i pedagògica del Parlament. 

Josep M. Balcells



Dinar debat amb el 
doctor Manel Esteller

E l passat 22 de febrer, en el si dels dinars debat organitzats per l’Associació 
i amb una gran audiència, vàrem tenir la satisfacció que ens acompanyés 
una figura cabdal en l’àmbit científic de l’epigenètica, el jove investiga-

dor de renom internacional per la seva lluita contra el càncer, el doctor Manel 
Esteller. El doctor Esteller és director del Programa d’Epigenètica i Biologia del 
Càncer (PEBC) de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, cap del Grup 
d’Epigenètica del Càncer, professor de genètica de l’Escola de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, director electe de l’Institut de Recerca de Leucèmia 
Josep Carreras (IJC) i professor de recerca de l’ICREA.

La nostra presidenta, la senyora Núria de Gispert, va iniciar la sessió amb la 
presentació del conferenciant i va destacar els principals trets de la seva trajec-
tòria professional, mundialment coneguda en el camp de la de la recerca cien-
tífica, i dels reconeixements obtinguts per aquesta tasca. També va posar en re-
lleu l’alt nivell assolit pels nostres científics en l’àmbit de la investigació a tot el 
món, en què el doctor Esteller ocupa un lloc rellevant, principalment en la lluita 
contra el càncer. 

Seguidament, el doctor Esteller va iniciar la seva exposició il·lustrant-nos 
amb una interessant i entenedora conferència sobre la importància de l’epige-
nètica en la guarició de les malalties.
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DINAR DEBAT

Per tal d’introduir-nos en aquesta branca de la biologia, el conferenciant 
va començar parlant dels seus predecessors, Darwin, Mendel, Lamarck i, final-
ment, del pare de l’epigenètica, Conrad H. Waddington, que la defineix com 
una ciència que està per sobre de la genètica, que va més enllà i que fa una anà-
lisi causal del desenvolupament, implicant totes les interaccions dels gens amb 
el seu medi ambient.

El doctor Esteller ens va explicar que l’epigenètica és la regulació del geno-
ma i que ens permet controlar el material genètic i modificar l’ADN. És la ciència 
que s’ocupa de l’estudi de situacions heretables que no depenen dels factors dels 
que tradicionalment s’encarrega la genètica, i que no segueixen les mateixes re-
gles. Així doncs, si la informació genètica es troba codificada en la seqüència de 
l’ADN, l’epigenètica s’encarrega d’estudiar la informació que es pot transmetre 
sense estar codificada en la seqüència de l’ADN. D’aquesta manera, ens expli-
ca el doctor Esteller, veiem que les modificacions químiques poden canviar les 
següents generacions, com va ser el cas de l’ovella Dolly, a la qual, modificant-li 
l’ADN, se li van evitar les malalties heretables que patia la seva mare.

Per fer més entenedors aquests conceptes, el doctor Esteller va comparar la 
genètica amb l’abecedari i l’epigenètica amb l’ortografia i la gramàtica, que és 
imprescindible per a entendre i donar sentit al text. Amb aquest exemple aclari-
dor per a comprendre millor el significat, va afegir que si ens imaginem que la 
informació continguda en l’ADN és equivalent al text, a les lletres d’un llibre, 
les modificacions epigenètiques serien l’estil de lletra, els subtítols, els signes de 
puntuació, i, en general, la informació no continguda estrictament en l’abece-
dari, però que és imprescindible per a entendre el sentit del text. Va aclarir que 
aquesta és una estratègia que coneixen molt bé els publicistes o els periodistes i 
que els permet modular la informació i la forma en què aquesta arriba al lector, 
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DINAR DEBAT

i va afegir que, de manera similar, la naturalesa empra un codi de signes per a 
manipular la informació que es troba continguda en l’ADN. La informació con-
tinguda en les modificacions epigenètiques té una importància comparable a la 
informació genètica, l’escrita amb les lletres de l’ADN. Quan el codi epigenètic 
es trenca apareixen moltes malalties, com el càncer o l’Alzheimer.

El doctor Esteller va destacar la importància dels factors dietètics i mediam-
bientals i de l’adquisició d’hàbits tòxics (tabac, alcohol, etc.), que poden provocar 
canvis químics que motivin que dues persones amb el mateix material genètic 
(ADN), com els bessons homozigòtics, si porten vides diferents amb hàbits dife-
rents poden tenir diferents respostes davant la mateixa malaltia heretada, ja que 
tenen un epigenoma diferent.

Així doncs, veiem que els canvis es troben en la programació de l’ADN 
i no en la genètica. L’adaptació (l’epigenètica) té a veure en la programació de 
l’ADN, de tal manera que la cèl·lula mare s’adaptarà als òrgans humans sense 
canviar l’ADN.

Aquesta modificació química, en aquest cas motivada pels hàbits diferents 
contrets, farà que la mateixa malaltia tingui una penetrància diferent en cada bes-
só i, per tant, uns efectes diferents en cadascun d’ells. 

Per a posar en valor aquests canvis, va destacar que eliminar un canvi genè-
tic costa moltes generacions, i, per altra banda, que l’herència epigenètica, si no 
confereix cap avantatge, dura tres generacions, però si n’ofereix va més enllà de 
les tres generacions. 

Finalment, després d’escoltar la seva exposició podríem dir que vàrem arri-
bar a la convicció que no estem predestinats pels nostres gens, que en funció de 
quins hàbits adquirim tindrem més o menys riscos de patir malalties originades 
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DINAR DEBAT

pels gens. Per tant, podem concloure que els nostres gens ens donen la tendèn-
cia a ser, però no són una ordre a ser.

En cloure la conferència tots els assistents vàrem aplaudir el ponent amb 
admiració i havent pres consciència que tots podem ser capaços de fer canvis en 
les nostres malalties, de la importància de la prevenció, del cribratge neonatal, de 
l’actitud mental, de la influència dels factors externs, i que les nostres eleccions 
diàries poden modificar el codi imprès a les nostres cèl·lules i, per tant, també les 
que rebran els nostres hereus. 

Amb aquest sentiment de responsabilitat personal i col·lectiva, i d’esperança 
en la ciència i en la recerca i molt especialment en els científics, es varen iniciar 
un seguit de preguntes originades per la curiositat que va desvetllar en els assis-
tents l’exposició del doctor Manel Esteller. La major part varen anar dirigides a 
fer aclariments sobre qüestions com el tractament del càncer, els fàrmacs epige-
nètics, les teràpies personalitzades, les vacunes, les malalties rares, el diagnòstic pre-
coç, l’envelliment i la demència, i també sobre la importància dels factors externs 
i mediambientals, de l’actitud mental, de la formació dels metges, especialment els 
metges de família, i de la necessitat d’una llei de mecenatge que també tingui en 
compte la recerca. El doctor Esteller va respondre aquestes qüestions i inquietuds 
amb bons aclariments i exposant ampliacions sobre alguns dels punts ja tractats.

Finalment, a les quatre en punt i com ja és habitual en els nostres dinars 
debat, la presidenta de l’Associació, la senyora Núria de Gispert, va cloure l’acte 
amb l’agraïment de tots els presents al doctor Manel Esteller. 

Enric Cardús i Glòria Renom
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Dinar debat amb el 
professor Antón Costas

E l dia 29 d’abril va tenir lloc el segon dinar debat de l’any. El títol: 
«L’economia en temps d’incerteses polítiques».
Ens vam aplegar una cinquantena de persones en un ambient distès. Ca-

sualment, la data coincidia amb l’endemà d’unes eleccions generals que van su-
posar un canvi molt notable en la correlació de forces polítiques a nivell estatal. 

La presidenta de l’Associació, Núria de Gispert, que, per cert, complia anys, 
va presentar el conferenciant, el doctor i catedràtic Antón Costas.

Antón Costas va néixer a la parròquia de San Pedro de Matamá, a Vigo. És 
enginyer industrial i catedràtic de política econòmica a la Universitat de Bar-
celona. La seva tesi doctoral versa sobre pensament i política econòmica liberal 
al segle xix. Fou dirigida per dos economistes eminents, Fabián Estapé i Ernest 
Lluch. És autor de diversos llibres. El més recent, El final del desconcierto. Un nuevo 
contrato social para que España funcione. Ha estat president del Cercle d’Economia. 
En l’actualitat és president de la Fundació Cercle d’Economia. També és articu-
lista dels diaris La Vanguardia, El País i El Periódico. 

La presidenta va fer un elogi de la trajectòria i la vàlua del conferenciant i 
va remarcar que es tracta d’una persona de prestigi i d’una gran talla intel·lectual 
que no deixa indiferent ningú. 

El ponent, com no podia ser d’una altra manera, va fer referència a la jor-
nada electoral. En va destacar l’alta participació, que en democràcia és el termò-
metre d’una ciutadania motivada i participativa que permet mirar el futur per 
la confiança dipositada massivament pels electors. Els milions de vots dipositats 
a les urnes reflecteixen la confiança que els electors dipositen en els seus repre-
sentants polítics.

El títol de la ponència, «L’economia en temps d’incerteses polítiques», es va 
proposar molt abans que es convoquessin aquestes eleccions generals a tot l’Es-
tat. Per tant, va ser casual la coincidència que va permetre al conferenciant par-
lar de com la configuració del nou mapa polític després d’unes eleccions afecta 
indubtablement la marxa de l’economia, la governança general del país i, sens 
dubte, la situació catalana. 

En primer lloc, va voler deixar clares dues prèvies per a entendre la seva 
anàlisi dels efectes de la incertesa política sobre l’economia: 

1. La primera prèvia es referia a la diferència entre incertesa i risc. En llen-
guatge col·loquial aquests termes s’utilitzen normalment com a sinònims, pe-
rò cal distingir-los, com ho va fer John M. Keynes els anys vint del segle passat.

Risc. És una situació (esdeveniment) que qualsevol pot anticipar: tenir un 
accident de cotxe, que es cremi el teu habitatge, que es devaluï el dolar, etc. Són 
successos sobre els quals hi ha dades històriques. Per tant, hi ha experts (les com-
panyies d’assegurances) que poden calcular la probabilitat d’ocurrència d’aquests 
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esdeveniments. I, pagant una prima que es correspon amb aquesta probabilitat, es 
pot comprar una assegurança de cobertura d’aquest risc. El risc, per tant, no frena 
les nostres decisions econòmiques. No frena l’economia.

Incertesa. És una situació que no permet preveure ni diagnosticar quins esde-
veniments poden tenir lloc. La incertesa és com una boira densa i duradora que no 
permet veure què hi ha més enllà. És com navegar per aigües inexplorades. No hi 
ha experiència històrica de successos similars. Per tant, no hi ha una evidència passa-
da que permeti calcular la probabilitat d’ocurrència de successos que no coneixem. 
En no poder calcular la probabilitat, no hi ha actors del mercat (companyies d’asse-
gurances o institucions financeres) que cobreixin els efectes de la incertesa. Com a 
conseqüència, els actors en situació d’incertesa frenen les seves decisions de consum 
i inversió; i, com a conseqüència, les economies es frenen i poden entrar en recessió.

2. La segona prèvia que va abordar el professor Costas va ser la necessitat de 
tenir una mètrica per a fer un judici sobre què és una bona o mala política o re-
forma econòmica. Analitzar només, com acostumen a fer els economistes i res-
ponsables de les polítiques econòmiques, l’efecte en l’eficàcia econòmica d’una 
mesura adoptada no és suficient. És fonamental saber quines conseqüències té en 
la distribució de renda de la societat. Si una política o reforma econòmica millora 
la situació dels que ja estan bé i empitjora la situació dels més febles, no és una bo-
na mesura. Els impactes sobre l’equitat són tant o més importants que els efectes 
en l’eficiència. No n’hi ha prou amb augmentar la riquesa, cal millorar-ne la dis-
tribució en tota la societat perquè puguem jutjar que una política és correcta. Bo 
és el que millora la redistribució. En aquest sentit, el creixement és bo, però no és 
suficient, cal que sigui ben repartit en el conjunt de la societat.

Després d’aquests aclariments inicials, el conferenciant va abordar altres 
qüestions.
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Quan comença la incertesa política? El professor Costas opina que és 
quan es va plantejar el Brexit i es va produir la situació que tots coneixem a Ca-
talunya. Per a un economista neoclàssic, quan augmenta la incertesa, en el nostre 
cas com a conseqüència de les dues causes anteriors, s’haurien de bloquejar les 
decisions dels consumidors i dels inversors. En altres paraules, deixar de consumir 
i invertir. Si no hi ha un augment de la inversió, el resultat de la incertesa política 
és un fre de l’activitat econòmica i de la renda. Només en el cas que l’augment 
de l’estalvi, com a conseqüència de la disminució del consum, anés acompanyat 
d’un augment paral·lel de la inversió, llavors, en aquest cas, la incertesa política 
no es traduiria en un fre de l’activitat econòmica. O sigui, que si la reducció del 
consum és compensat per un augment de la inversió, no passa res, no disminueix 
l’activitat i la riquesa generada. Però si no és així, sí que es produeix una recessió. 
En el cas del Brexit es preveia que es produiria una recessió en sis mesos i en el 
cas de Catalunya una reducció entre el 0,5 % o l’1% del PIB. Però la veritat és 
que no ha passat res de tot’això. No s’han produït les prediccions. La incertesa 
política sembla que en aquest cas no ha tingut efectes. Almenys, per ara. Això ha 
estat una sorpresa.

El professor Costas recorda que J. K. Galbraith, un economista molt medià-
tic a la dècada dels seixanta, deia que en economia els pronòstics no poden con-
siderar un període de temps superior als dos anys. El senyor Costas pronostica 
que en aquest període, el anys 2019 i 2020, l’economia continuarà funcionant 
als ritmes actuals, o sigui amb uns increments anuals del PIB del 2%, o potser 
més, per sobre dels pronòstics que estan fent els organismes de predicció econò-
mica. Sembla, per tant, que els esdeveniments comentats no tindran impacte en 
els exercicis suara esmentats.

Derivada dels resultats electorals. Considera que poden reduir la in-
certesa perquè poden fer que es duguin a terme polítiques bones amb relació a 
tres aspectes:

1. La reducció de les desigualtats i, per tant, de la pobresa.
2. La manera d’incidir en la situació política a Catalunya.
3. La situació relativa a la consolidació d’Europa. 
El conferenciant desplega en primer lloc el punt tercer. No l’ha sorprès la 

duresa dels debats. Era l’esperable, fins a un cert punt. Sí que l’ha sorprès que no 
s’hagi parlat prou d’Europa. És evident que els nostres polítics no tenen una es-
tratègia amb relació a Europa, en particular en un moment en què falla una de 
les tres potes sobre les quals recolza. Al trípode format per Alemanya i França, i 
atès el desgavell del Regne Unit i Itàlia, cal incorporar-hi un tercer país, i és evi-
dent que Espanya té ara una gran oportunitat per a formar part del pinyol més 
sòlid de la Unió Europea. Però per a tenir aquest protagonisme més gran a Eu-
ropa, el nou govern ha de tenir un projecte espanyol per a la Unió. En cas con-
trari, no es podrà aprofitar de les circumstàncies favorables.

En relació amb el punt primer, o sigui, el problema de la desigualtat, el pro-
fessor Costas diu que cal tenir en compte que aquest és el gran dissolvent del con-
tracte social, de tot allò que aglutina la societat democràtica. La desigualtat és, ja des 
de les tres últimes dècades del segle passat, i especialment des del 2010, el princi-
pal càncer del capitalisme i de la democràcia. L’economia s’ha multiplicat per tres 
des de l’any 1970, però els salaris reals han baixat entre un 1% i un 5%. Corregir 

16



DINAR DEBAT

aquesta anomalia hauria de ser una prioritat bàsica del nou govern. Però cal tenir 
en compte que la reducció de la desigualtat i la pobresa no ve només de la redis-
tribució de la riquesa a través d’impostos i despeses socials, sinó també de la creació 
d’ocupació, de llocs de treball de qualitat amb bons salaris. És fonamental la crea-
ció d’ocupació i l’augment dels salaris. El nou govern ha de tenir la reducció de 
la desigualtat com a prioritat. Veu que pot estar molt temptat d’aplicar únicament 
polítiques de redistribució, però menys atent a la necessitat d’augmentar la produc-
tivitat de l’economia i l’ocupació com a forma de reduir la desigualtat i la pobresa.

Pel que fa al punt segon, considera que Espanya ha d’afrontar la situació de 
Catalunya. En cas contrari, les coses no aniran bé. Ara mateix percep que hi ha 
distanciament, atès que es veu que la independència unilateral no podrà ser. Això 
pot generar noves incerteses. Serà molt important veure si el nou poder polític, 
que probablement aconseguirà ERC, pot trobar camins de sortida.

Encetat el torn de preguntes, un dels redactors d’aquesta crònica resum for-
mula una doble qüestió. En primer lloc, com és que l’estalvi global no és igual a 
la inversió? I en segon lloc, com es pot crear ocupació en un moment en què la 
tecnologia substitueix avantatjosament el treball humà, el qual queda obsolet en 
períodes cada cop més curts? També té incidència en el consum de recursos na-
turals, el canvi climàtic, etc. Potser és hora de pensar en un altra forma de viure, 
possiblement més austera, o en tot cas menys consumista.

El professor Costas precisa que l’estalvi no és igual a la inversió perquè l’ex-
cedent global empresarial (o sigui, l’estalvi que genera la seva activitat, diferència 
entre ingressos i despeses) no va tot a la inversió. La qual cosa sembla que preocupa 
la senyora Christine Lagarde, directora de l’FMI. Fa poc, la senyora Lagarde ha dit 
que els sistemes fiscals permeten que una part important d’aquest estalvi empresarial 
es desviï a paradisos fiscals. La senyora Lagarde fa especial incidència en els mono-
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polis digitals. Aquest desviament d’estalvi empresarial cap a paradisos fiscals fa que 
la inversió empresarial no iguali l’estalvi i, per tant, afebleix l’activitat econòmica.

Amb relació a l’ocupació, afirma que és fonamental que tots els individus 
tinguin una font d’ingressos, perquè aquests els permetran poder consumir. El 
consum és el motor del sistema capitalista. Aquest només funciona si hi ha con-
sum, o sigui, demanda de béns i serveis, per part de les classes mitjanes i treba-
lladores. Si el treball trontolla, ho fa el sistema, s’atura d’una forma exponencial. 
L’Estat ha de procurar que la gent tingui un lloc de treball, o, si no pot ser, esta-
blir una renda bàsica per a tothom. 

El professor Costas també vol deixar molt clar que la nova tecnologia no 
destrueix llocs de treball. En aquest sentit, posa com a exemple el cas dels Estats 
Units. El país més avançat en tecnologia no té pràcticament atur i porta tren-
ta anys en aquesta situació. Al seu entendre, el problema no és d’ocupació, sinó 
de nivell de salaris. Cal que ens preguntem per què a Espanya tenim més atur 
que als altres països. Es deu al funcionament de l’economia, no només del mer-
cat laboral. La nostra economia pateix una mena d’episodis maniacodepressius. 
Ha succeït així tres vegades en les últimes tres dècades, als vuitanta, als noranta, 
i en l’última crisi. Les depressions i els creixements es manifesten de forma més 
aguda i són més llargues i profundes en la economia espanyola. Això fa que en 
les fases recessives del cicle maniacodepressiu es produeixi un nivell desocupació 
estructural pròxim al 10% de la població activa. Als que entren al mercat de tre-
ball al principi de la crisi els és molt difícil incorporar-se al cap de cinc anys als 
nous llocs de treball, que són ocupats per les noves generacions de treballadors, 
més joves i amb un nivell de formació més actualitzat. Considera que no és que 
hi estiguem fatalment condemnats, a tot això, sinó que és fruit de les males po-
lítiques de gestió macroeconòmiques i no sols d’ocupació.

També en el torn de preguntes, el senyor Aligué demana si la independèn-
cia de Catalunya és possible i quina incidència pot tenir en el grau d’incertesa, 
si efectivament es produís.

El ponent manifesta que no n’ha produït d’incertesa, perquè la indepen-
dència no ha estat possible en el passat proper. No ho és tampoc en el present, 
i considera que no ho serà en el futur que ell pot abastar en el seu horitzó vital 
personal.

El senyor Aligué li replica que ell sí que està convençut que la independèn-
cia la podrà veure al llarg del seu horitzó vital.

Seguidament, el senyor Jordi Querol pregunta que si s’incrementa l’automa-
tització, com es pot aconseguir que la robòtica s’incorpori a les cotitzacions socials.

El doctor Costas considera que per aquest camí es poden trobar solucions 
lògiques i sensates al problema que hem estat plantejant. L’any 1927, Keynes ja 
parlava d’atur tecnològic, que no s’ha produït perquè ha millorat la productivitat. 
Si la productivitat millora, i augmenten els salaris, millora la demanda i la creació 
d’ocupació. El problema és com s’ha de repartir de manera equitativa la millora 
de la productivitat que genera la digitalització. La industrialització de les dècades 
posteriors a la Segona Guerra Mundial va aconseguir millorar la productivitat dels 
treballadors, també dels que no tenien una formació reglada. Aquesta millora de la 
productivitat va ser la font de la prosperitat compartida d’aquestes dècades. Ara 
cal aconseguir que la digitalització serveixi també per a millorar la productivitat 
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dels treballadors i no per a substituir l’ocupació i reduir els salaris, com passa avui 
amb les noves plataformes digitals.

Finalment, el senyor Mariner posa de manifest dos problemes. En primer 
lloc, la desaparició progressiva de l’activitat agrària a moltes comarques on era 
la principal font de renda, i la despoblació de moltes zones del territori. En se-
gon lloc, es pregunta per què, malgrat l’elevat cost que comporta per a l’usua-
ri l’energia elèctrica i els problemes de tot tipus que representa el consum de 
combustibles per a produir-la, no s’aprofita més l’energia solar, que no té costos 
de matèries primeres.

El ponent està d’acord amb els plantejaments del senyor Mariner. Cal fer 
un esforç per a recuperar la prosperitat de les comarques. Altrament, es poden 
produir reaccions socials perilloses. Es poden donar situacions com les que han 
portat l’actual president dels Estats Units al poder o les que veiem en el cas de 
les protestes dels «armilles grogues» a França.

Amb relació al problema de la producció d’electricitat, considera que ens 
trobem en una situació d’oligopoli, i en aquest cas els preus no són els que es 
produirien en una situació de competència. Més encara si es tracta de béns de 
primera necessitat. Es manifesta contrari a tot tipus de monopoli, malgrat que 
temps enrere va ser directiu d’una elèctrica.

La sobretaula va ser llarga i va sobrepassar àmpliament l’horari previst, pro-
va de l’interès que van suscitar els temes desplegats. La presidenta Núria de Gis-
pert va cloure l’acte agraint al senyor Costas i als assistents la seva participació, i 
va remarcar, per acabar, el to optimista del ponent, que augurava un creixement 
econòmic per al futur pròxim.

Enric Cardús i Josep M. Balcells 
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Dinar debat amb el 
senyor Bojan Brezigar 

E l primer dinar col·loqui del nou curs va tenir lloc per primera vegada 
fora de l’edifici del Parlament. Sembla ser que per motius logístics, la pro-
ximitat amb la Diada, no podíem disposar del lloc habitual. Tampoc no 

podíem jugar amb les dates, perquè el ponent resideix a Eslovènia i era al nostre 
país amb motiu de la cel·lebració de la nostra festa nacional. Per tant, ens vàrem 
traslladar al local del Reial Cercle Artístic, al bell mig de Barcelona. Ens va rebre 
el seu president, el senyor Josep Fèlix Bentz, que ens va ensenyar les dependèn-
cies, que fan honor al nom de la institució, i ens va fer un resum de les activi-
tats que du a terme, de potenciació de l’art en totes les seves manifestacions i de 
conservació del nostre patrimoni arquitectònic, un exemple del que pot donar 
de si el nostre país, i també de la seva història, aspecte en què cal destacar que 
cada planta de l’edifici és d’un període històric diferent.

El nostre convidat, el senyor Bojan Brezigar, eslovè de la ciutat de Tries-
te, és un home d’una gran presència física, amb uns trets facials i corporals que 
lliguen amb el seu caràcter. Sembla, i és, un home fort, actiu i decidit, que sap i 
defensa el que vol, tal com es desprèn de la seva biografia. És un home al servei 
d’una causa central, en la seva vida: la llibertat del seu país. Molts dels assistents 
ja el coneixíem, perquè va organitzar la conferència que va tenir lloc a Ljubljana 
el passat mes de maig, que va ser tot un èxit.
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El va presentar la nostra secretària, la senyora Carme Servitje, per absència 
obligada de la nostra presidenta per malaltia.

El senyor Brezigar va centrar la seva intervenció a explicar com va descobrir 
Catalunya en tots els seus aspectes, la seva singularitat i els seus anhels. Va estudiar 
la llengua espanyola una mica per casualitat, per la incompatibilitat amb un pro-
fessor que va fer que deixés el francès. A la classe d’espanyol eren pocs, quatre o 
cinc, i en tres anys en va aprendre força. De fet, s’hi expressa amb molta facilitat. 
L’any 1971 va venir a treballar a una empresa d’electricitat com a becari, i amb 
els diners obtinguts, al final del contracte, va visitar una Barcelona molt diferent 
de la d’ara, molt bruta i grisa. En el seu record només en salva el nucli antic. Més 
endavant, a través del senyor Ramon Serra, del carrer Montcada, un erudit en 
llengües minoritàries, va començar la seva tasca en el camp filològic, que ha anat 
continuant al llarg de la seva vida, ara ja en la fase de plenitud. Dirigeix un diari 
a Trieste en què cada diumenge dedica una pàgina a les llengües minoritàries i 
també tracta del procés cap a la independència de Catalu-nya.

A part de la seva tasca com a filòleg i periodista, va treballar activament en el 
procés d’independència del seu país. Va formar part del nucli inicial de l’acció exte-
rior abans de la independència, però un cop assolida va renunciar a tots els càrrecs 
oficials que li van proposar. En els seus som-nis només volia ser ambaixador del seu 
país a Barcelona, en un despatx al passeig de Gràcia, amb fines-tres davant per da-
vant de La Pedrera. No cal dir que fins ara no ha pogut ser, per motius obvis, i tam-
poc no ho podrà fer per motius personals, perquè ja ha entrat a l’edat de jubilació. 

Ha escrit un llibre sobre el referèndum de l’U d’Octubre en llengua eslo-
vena, que ha estat traduït a l’italià.

També s’ha relacionat molt amb el senyor Raül Romeva, i li causa insomni 
la seva situació a la presó. Creu que a Europa això no pot passar, que una persona 

21



no pot estar a la presó per haver facilitat de votar. Al seu diari i a la televisió ex-
plica el que passa aquí, perquè creu que els ciutadans europeus ho han de saber, 
ja que diu que es tracta d’un problema de democràcia, no de justícia. Diu que 
no hi pot haver ni diputats elegits a qui s’impedeixi exercir el càrrec ni rapers a 
la presó, que són coses que no poden passar a Europa. Es per tot això que sovint 
ve al nostre país i no hi perd el contacte. Pensa que aquesta situació no pot per-
durar i que hi posarà fi la justícia europea, i que fins llavors hem de recórrer a la 
resistència. Els catalans, diu, ens mereixem una democràcia normal.

Va acabar la seva intervenció amb un brindis per Catalunya i el seu futur.
En el torn de preguntes, el senyor Jaume Manel Oronich, que resideix una 

part de l’any a Croàcia i també té relacions amb Eslovènia, i que per tant és un 
bon coneixedor d’aquests països, va explicar que allà la causa catalana és molt 
popular entre la ciutadania, que sap que el president Pujol va donar suport a la 
independència d’Eslovènia. L’actitud dels polítics és diferent, ja que, de bon grat 
o per força, estan sotmesos a les pressions de la diplomàcia espanyola. Sembla 
que el senyor Borrell ha aconseguit que la televisió del país no vingui a cobrir 
els actes de la Diada d’enguany.

Tot seguit, el senyor Esteve Barenys va felicitar els organitzadors per la tasca 
que duen a terme en aquests dinars.

Finalment, la Sra. Maja Stibilj es va preguntar què li passa, a Europa, per 
què no reacciona davant la injustícia. Es va respondre ella mateixa citant el pe-
riodista Vicent Partal: Europa és una organització al servei del gran capital, que 
representa els interessos del poderosos, no dels pobles. Els poders fàctics tenen 
por d’una desestabilització.

El ponent va explicar que en el cas d’Eslovènia van tenir la sort que en l’ho-
ra de la seva indepen-dència van concórrer circumstàncies històriques favorables, 
com la dissolució de la Unió Soviètica. En aquest sentit, pensa que en aquests 
moments el Brexit pot ajudar en el desenllaç de la nostra causa.

L’acte va acabar a les quatre en punt.

Enric Cardús
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Visita a Terrassa

L a tercera ciutat de Catalunya, amb una població de 220.000 habitants, 
està situada a la depressió prelitoral del Vallès i el Penedès i al centre de la 
se gona corona de la regió metropolitana de Barcelona. 

Com a campus universitari urbà, és el segon de Catalunya per nombre d’estu-
diants, i fa honor al caràcter pioner dels seus estudis d’enginyeria, més que centenaris.

L’origen de la ciutat va ser un poblat ibèric, Egosa, i un municipi romà, Èga-
ra. La designació d’aquest com a seu episcopal l’any 450 va comportar la cons-
trucció del gran complex: Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere. S’organitza en 
tres terrasses: A la primera, al sud, s’hi van construir les residències del bisbat. A la 
segona, s’hi edificà la catedral de Santa Maria, amb dos àmbits: el baptisteri, als 
peus, i la basílica. Al nord de la catedral es troba l’església funerària de Sant Mi-
quel. I a la tercera, al nord, es bastí l’església parroquial: Sant Pere.

Els temples d’Ègara —visitats per Albert Einstein ara fa un segle— mostren 
el pòsit de les civilitzacions i els estils artístics que han poblat aquestes terres en 
els darrers dos mil anys. Hi podem rememorar l’Ègara precristiana, els períodes 
paleocristià, preromànic i visigòtic, el període romànic, les pintures murals i els 
retaules del gòtic, del Renaixement i del barroc. 

Vam començar la visita per la catedral primitiva i pel mosaic de tessel·les de 
Santa Maria, probablement del segle v. Vam vorejar la piscina del baptisteri i, en 
una absidiola, vam contemplar les pintures murals —de colors verds, roigs i negres 
sobre fons blanc— damunt l’altar dedicat a sant Tomàs Becket, arquebisbe de Can-
terbury, assassinat el 1170. La notícia del seu assassinat s’escampà per tot Europa.

També vam gaudir de dos retaules d’estil gòtic tardà (segle xv): el de sant 
Miquel, de Jaume Cirera i Guillem Talarn, i el dels sants Abdon i Senén, i Cos-
me i Damià, de Jaume Huguet.

Però és el conjunt arquitectònic d’Ègara i les pintures de les capçaleres de 
les tres esglésies el que les fa excepcionals dins l’art cristià occidental. La Quere-
lla Iconoclasta que van patir les esglésies de l’orient mediterrani ha fet possible 
que les pintures de Terrassa siguin una peça clau per a interpretar els temes i els 
cicles iconogràfics de la mateixa època a l’Imperi Bizantí. També són clau per a 
imaginar-nos els principals centres del poder visigot.

A l’església de Sant Miquel —espai màgic per la seva nuesa i harmonia— 
vam admirar les pintures murals de l’absis, on són representats els apòstols.

I a l’església parroquial de Sant Pere vam descobrir el mosaic policrom de 
la capçalera i el retaule mural —esculpit—, excepcional dins l’art cristià medie-
val. Primícia! Els darrers treballs de restauració del retaule han permès definir el 
tema iconogràfic de la seva escena inferior: el pas del Mar Roig, amb una figura 
amb corona i carruatge, el Faraó, que persegueix els hebreus, com explica el lli-
bre de l’Èxode.
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La visita la vam acabar per on l’havíem començat, l’antiga rectoria, l’edifici 
que avui protegeix el baptisteri del que va ser la primera basílica.

En resum: un conjunt monumental únic que les excavacions i restauracions 
proposades al Pla director 1995-2004 han posat encara més en valor.

A l’octubre del 2018, el Consejo de Patrimonio Histórico va incloure el 
dossier de la candidatura «La Seu Episcopal d’Ègara i la seva decoració pictòri-
ca (segles v-viii)» en la llista indicativa de patrimoni mundial. Esperem que tots 
plegats puguem celebrar que la UNESCO cataloga la Seu d’Ègara com a patri-
moni de la humanitat.

Vam continuar, a peu, per l’estret pont de Sant Pere, que travessa el parc de 
Vallparadís —el gran pulmó verd central de la ciutat—, i per la Creu Gran, que 
delimitava els termes municipals de Terrassa i Sant Pere. Pels carrers veiem edifi-
cis del Modernisme, l’estil més característic de la nostra història contemporània. 
Cada any, pel maig, celebrem la Fira Modernista. Esteu convidats a gaudir-ne.

A l’Ajuntament —edifici neogòtic de l’arquitecte Lluís Muncunill— l’alcal-
de, Alfredo Vega, i diversos regidors ens van donar la benvinguda, tot expressant 
els anhels de la ciutat i la confiança que la col·laboració entre les administracions 
vagi encarrilant la solució dels problemes pendents.

La presidenta, Núria de Gispert, va agrair la recepció i va manifestar la se-
va admiració per la joia que acabàvem de visitar i el desig que la petició a la 
 UNESCO sigui acollida favorablement.

En acabar, vam donar a conèixer qui compon la Galeria de Terrassencs Il-
lustres: Paulina Pi de la Serra, l’abat Marcet de Montserrat, el pare Alegre, fun-
dador del Cotolengo del seu nom, entre d’altres.

Terrassa va ser pionera de la primera revolució industrial a casa nostra. El 
1833, el mateix any que Barcelona va disposar de la primera màquina de vapor, 
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es va aplicar aquesta nova energia a la mecanització de la tradicional indústria 
tèxtil llanera.

Per a gaudir d’un altre «tastet» terrassenc, en la nostra visita llampec, vam triar 
un tresor de l’edat contemporània: el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya (mNACTEC), seu central d’un sistema estès per vint localitats, des de 
la serradora hidràulica d’Àreu fins a la Farinera de Castelló d’Empúries i des de la 
fàbrica de ciment del Clot del Moro fins als trens històrics dels FGC a Barcelona.

Disposar d’un museu que expressés l’èxit de la Revolució Industrial al 
Principat era una aspiració de la societat catalana des de finals del xix. En plena 
Guerra Civil el Govern va publicar l’ordre de creació d’aquest museu.

Després de la greu crisi del tèxtil dels setanta, el 1983 el Govern de la Ge-
neralitat adquirí l’edifici i el convertí en el mNACTEC. El Sr. Jaume Perarnau, 
el seu director, ens va guiar molt amablement a la quarantena d’exdiputats, ex-
diputades i acompanyants.

En projectar l’edifici, l’arquitecte Muncunill va assolir la maduresa creativa 
desenvolupant un llenguatge propi dins del Modernisme. La fàbrica Aymerich, 
Amat i Jover és una síntesi formidable de disseny, de millora de materials i tècni-
ques tradicionals —com la volta de maó pla— i d’utilització de materials nous 
—com les columnes de ferro colat. El resultat és un edifici funcional d’extraor-
dinària bellesa.

El carbó de Gal·les o el d’Astúries —de vegades barrejat amb el del Bergue-
dà— era el combustible utilitzat. Arribava en vaixell a Barcelona i era traslladat 
en tren fins a l’Estació del Nord de Terrassa. D’aquí el portaven en carros fins al 
pati de la fàbrica, on era llançat a les carboneres subterrànies. Les vam visitar, així 
com la sala de les calderes on es feia bullir l’aigua. Vam seguir el recorregut del 
fum generat per la combustió fins a la xemeneia per on era expulsat. Vam conti-
nuar per la sala de la màquina de vapor, que converteix l’energia del vapor d’ai-
gua en mecànica i la transmet —mitjançant l’embarrat, que és un arbre de trans-
missió proveït de politges i corretges— a les més de 400 màquines de la factoria.

A partir de la Primera Guerra Mundial, l’electricitat va anar guanyant pro-
tagonisme i desplaçà la màquina de vapor.

El Museu disposa d’itineraris temàtics:
1. Enérgeia: energies de sang; aigua i vent; vapor i carbó; gas; electricitat i 

petroli.
2. La fàbrica tèxtil, amb els canvis que comportà en l’estructura social l’apa-

rició de dues classes arquetípiques: la burgesia industrial i el proletariat obrer. Vi-
sita als espais energètics originaris.

3. L’homo faber. 
4. El transport.
5. El museu pas a pas: una passejada per tots els seus espais. Mentre a Bar-

celona i a les seves colònies industrials fluvials dels rius Llobregat, Cardoner, Ter 
i d’altres predominava la indústria cotonera, Terrassa i Sabadell es van especia-
litzar en la llanera.

Al llarg del recorregut pels processos de la llana —preparació, filatura, teixit, 
tints i acabats— vam comprendre millor paraules i conceptes específics: sorte-
jadors, barca de neteja, l’obridora, les filatures d’estam i de carda, la contínua de 
filar, el teler de garrot, el teler d’espasa, el Jacquard, les metxes, l’ordit i la trama, 
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la llançadora, les cosidores d’errades, els colorants, les barques de tintatge, el ram 
de l’aigua, el magatzem tèxtil, on es mostren les col·leccions dels teixits...

Ah! I la berguedana, una antiga màquina de filar ideada a finals del xviii pel 
berguedà Ramon Farguell, emprada a Catalunya fins a finals del xix.

El mNATEC és tan gran i variat —sense comptar les seus federades— que 
requereix programar futures visites.

Des del Museu vam anar en autocar a la torre Mossèn Homs, masia re-
naixentista situada dins l’anella verda de Terrassa. És un restaurant escola de 
l’Institut Cavall Bernat, centre de referència en formació professional d’hosta-
leria i turisme. Els promotors van ser l’Ajuntament, l’equip directiu de l’Insti-
tut de la Generalitat i el Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca. Enguany 
s’han titulat 200 alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i superior. Aca-
bat el dinar, els alumnes i professors van ser felicitats per la qualitat de l’àpat 
i el servei ofert.

Finalment, hi va haver intercanvis d’obsequis: insígnies de l’Ajuntament, 
llibres i documentació dels actius turístics que ofereixen Terrassa i el mNATEC 
en particular.

Al llarg de la visita els exdiputats terrassencs Ferran Pont, Magí Cadevall, 
Manuel Royes i Josep Casajuana us vam mostrar, amb escreix, el nostre terras-
senquisme.

Desitjaríem no haver-nos fet excessivament pesats!

Josep Casajuana i Pladellorens
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Viatge a Eslovènia

E n la reunió de la Junta Directiva que va tenir lloc passat l’estiu de 2017, 
es va decidir que la visita anual per a l’any 2018 a un país estranger euro-
peu fos Eslovènia, per la seva bellesa i pel procés polític que va viure des 

que les diferents repúbliques de l’antiga Iugoslàvia varen decidir constituir-se en 
estats independents, davant la impossibilitat de poder continuar juntes. En el cas 
d’Eslovènia el procés polític va desenvolupar-se, tret d’un curt període de deu 
dies de conflicte armat, per vies pacífiques i polítiques, ben diferentment del que 
va succeir a Bòsnia i Hercegovina o a Kosovo.

Aquest viatge es va ajornar fins al maig de 2019, en considerar la Junta Direc-
tiva que la situació política que es va viure l’any passat no aconsellava cap sortida 
fora del país. Finalment, el viatge es va reorganitzar perquè tingués lloc entre el 13 
i el 18 de maig, amb un notable èxit de participació i inscrits. Com és habitual, el 
viatge té una part de contactes institucionals amb el Parlament del país que es visita, 
i també amb alguns dels seus antics diputats, i una altra part absolutament turística. 
Una combinació que ens permet conèixer una mica més les realitats de territoris 
que són dins de la Unió Europea. Un coneixement que reforça el sentiment euro-
peista de la nostra associació.

Eslovènia és un país amb una superfície de 20.273 quilòmetres quadrats i una 
població de poc més de dos milions d’habitants. La llengua eslovena hi és majori-
tària, però en determinades zones també s’hi parla el croata, el serbi, l’hongarès i 
l’italià. Té fronteres amb Croàcia, Àustria, Hongria i Itàlia.

La capital, Ljubljana (la romana Emona), amb 300.000 habitants, Maribor i 
Koper són les ciutats principals.

Morfològicament abasta quatre àrees ben diferenciades: els Alps Julians, la re-
gió càrstica, la plana de Pannònia i la Mediterrània, que ofereixen al visitant la pos-
sibilitat de gaudir de diferents ecosistemes en espais de temps relativament curts.

El país disposa d’una infraestructura viària moderna i ben estructurada, ade-
quada per a fer possible la unió del Mediterrani amb l’est europeu. Una excel·lent 
xarxa d’autopistes uneix el port de Koper (Capodistria) i la resta de la costa eslove-
na del mar Adriàtic amb Àustria (Viena-Graz), Alemanya (Munic-Salzburg), Croà-
cia (Zagreb) i Itàlia (Trieste).

Eslovènia és un país molt boscós: el 60 % de la seva superfície està coberta per 
frondosos boscos. En correspondència, és també un país d’aigua, de rius cabalosos 
com el Drava, que desemboca al Danubi, i el Sava, el de recorregut més llarg per 
terres eslovenes, que també ho fa al Danubi. Hi ha també molts rius subterranis, 
com correspon a l’estructura càrstica d’un 30% del territori nacional.

Com és ben conegut, Eslovènia va formar part de l’extint Imperi Austrohonga-
rès, i posteriorment del nou Regne de Iugoslàvia conjuntament amb Sèrbia i Croà-
cia. El 29 de novembre de 1945, Eslovènia esdevé una república dins la República 
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Federal de Iugoslàvia. Les primeres eleccions democràtiques tenen lloc l’abril de 
1990 i el novembre del mateix any té lloc el referèndum per a establir un estat in-
dependent, que va ser votat afirmativament pel 88,5% dels ciutadans. El 25 de juny 
de 1991, esdevé una república parlamentària, després d’un conflicte armat de deu 
dies, i se separa de Iugoslàvia. Adopta la seva pròpia constitució el 23 de desembre 
de 1991 i és reconeguda com a estat independent per la Unió Europea el 15 de ge-
ner de 1992. Ingressa com a estat membre de les Nacions Unides el 22 de maig. El 
29 de març de 2004 forma part de la Unió Europea, i l’1 de gener de 2007 adopta 
l’euro com a moneda. De l’1 de gener al 30 de juny de 2008 Eslovènia assumeix 
per primera vegada la presidència de la Unió Europea.

Com passa normalment, abans d’iniciar un viatge tothom està pendent de quin 
temps farà allà on va, i, en aquest cas, de les previsions meteorològiques als Balcans. 
Els pronòstics no eren gaire favorables i semblava que la pluja ens acompanyaria gai-
rebé tots els dies. Aquest era el comentari més generalitzat entre nosaltres a mesura 
que anàvem arribant a l’aeroport per als tràmits d’embarcament.

El viatge es va iniciar amb el vol directe a l’aeroport de Venècia, el més pròxim a 
Ljubljana. Un vol puntual i plàcid, però amb algunes turbulències al cel d’Itàlia que au-
guraven pluges a Eslovènia. Però feliçment el temps es va anar aguantant. En el trajecte 
entre l’aeroport i la capital eslovena ja ens vàrem adonar que el paisatge verd i ordenat 
del territori ens acompanyaria durant la nostra estada. Després d’una parada en una àrea 
de descans a l’autopista italiana per a recuperar forces, l’autocar ens va deixar davant del 
nostre hotel a Ljubljana. Amb les primeres passes per la ciutat per anar a sopar al centre 
n’hi va haver prou per adonar-nos que ens estàvem en una ciutat molt bonica, d’edi-
ficis elegants, uns de clarament barrocs i els altres que expressen l’ànima eslava amb les 
creacions de l’arquitecte Jože Plečnik, creador del Pont Triple i els seus dracs protectors.

El segon dia el vàrem destinar a visitar la capital i a les visites i contactes insti-
tucionals. Malgrat que tot indicava que plouria, finalment el temps es va mantenir 
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estable, més aviat fred, però en cap cas va no impedir la nostra passejada matinal per 
la ciutat. Vàrem visitar el carrer principal, on es troba l’Ajuntament, un edifici de 
finals del segle xv reconstruït els primers anys del segle xviii; el Pont Triple, del se-
gle xix; l’església dels Franciscans, del segle xviii, i la catedral de Sant Nicolau, una 
construcció dels inicis del segle xviii de la mà de l’arquitecte barroc italià Andre 
Pozzo, amb la seva carismàtica porta de bronze, de l’any 1996, que detalla a través 
de les seves escultures la història del país i que està coronada per la imatge del papa 
Joan Pau II, molt actiu en el procés de la independència eslovena.

A les onze del matí teníem la cita concertada per a visitar el Parlament Nacional 
d’Eslovènia. Ens hauria agradat ser rebuts per algun membre de la Mesa, un desig frus-
trat per raons de caràcter tècnic, segons se’ns va dir, però molts pensem que les esmen-
tades raons eren més aviat de caràcter polític. Ens hauria agradat que una veu autorit-
zada ens donés la seva opinió sobre el procés que va portar la República d’Eslovènia a 
constituir-se en un estat independent, i també la seva opinió sobre la situació a Catalu-
nya. No és cap secret descobrir l’estreta relació que existeix entre Eslovènia i Catalunya.

Sembla infantil pensar que l’absència del contacte ens faria més ignorants, 
però, com diu el refranyer popular, no es poden posar portes a la mar. La senyora 
Gordana Vrabec, una alta funcionària, ens va rebre i ens va explicar de manera molt 
entenedora la història de l’edifici, i també la història moderna —des de finals de la 
Segona Guerra Mundial— del seu país. Més enllà del que podem entendre com a 
cortesia parlamentària, les seves explicacions i comentaris no van tenir res a envejar 
als que hauria fet qualsevol membre de la Mesa.

L’edifici del Parlament d’Eslovènia es va construir amb l’objectiu d’allotjar-hi 
l’Assemblea de Representants de la Lliga dels Comunistes de la recentment constituï-
da República Popular d’Eslovènia l’any 1947. Les obres varen començar l’any 1954 i 
finalitzaren l’any 1959, obra de l’arquitecte Vinko Glanz. L’edifici es va construir per 
acollir-hi també el Consell Nacional, una mena de senat en el qual estaven repre-
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sentats els sectors socials, econòmics i culturals de la societat eslovena postbèl·lica. Es 
tracta d’un edifici de quatre plantes i 2.200 metres quadrats, del qual destacaríem el 
portal de la façana principal, amb la presència de cinc columnes conformades per es-
cultures humanes que pretenen simbolitzar el camí de la nova societat eslovena cap a 
la seguretat, la felicitat, la prosperitat i la pau. Les figures apareixen nues per a remarcar 
la igualtat dels humans, homes, dones i infants. El portal està coronat per un conjunt 
de figures humanes que representen l’educació, la felicitat familiar i els sectors eco-
nòmics, com la mineria, l’electrificació, la industria tèxtil, l’agricultura, la pesca, etc.

A la sala que dona accés al saló de sessions —una mena de sala de passos per-
duts— està present un gran mural pictòric que descriu la història de la nació eslo-
vena des dels orígens preeslaus fins a la data de la construcció de l’edifici.

El parlament democràtic és format per noranta diputades i diputats. En el dia 
d’avui, el grup parlamentari més nombrós té vint-i-sis membres i el que representa 
l’oposició en té set. És un parlament molt fragmentat.

El Consell Nacional, com hem dit, una mena de senat, va ser incorporat a la 
constitució democràtica malgrat tenir els seus orígens en el passat comunista del 
país. Aquest òrgan acull els representants dels gremis i grups de pressió i té com a 
funció principal vetar les lleis aprovades pel Parlament si considera que perjudiquen 
els interessos d’algun col·lectiu. La llei torna a la cambra legislativa, que la refà per-
què pugui ser aprovada definitivament.

Després d’aquesta interessant visita institucional i d’un bon dinar en un mo-
dern restaurant, ens vàrem dirigir a l’hotel, on teníem una sala reservada per a la ses-
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sió de conferències pronunciades per antics parlamentaris i politòlegs, persones que 
varen ser protagonistes actius en la vida política eslovena des del temps de l’antiga 
Iugoslàvia i en el desenvolupament dels fets que van portar a la creació de l’Estat 
d’Eslovènia tal com ara el coneixem.

Per a l’organització de les conferències vàrem comptar en tot moment amb 
l’ajuda inestimable del senyor Bojan Brezigar, escriptor i periodista, un bon conei-
xedor de Catalunya i de l’opinió d’una part important de les catalanes i catalans de 
voler decidir per mitjà d’un referèndum el seu futur polític.

És sorprenent l’interès que suscita el procés català, el qual, malgrat alguns paral-
lelismes, té poc a veure amb el que es va produir a l’antiga Iugoslàvia a l’inici dels 
anys noranta del segle passat. Els ciutadans d’Eslovènia no obliden el suport que va-
ren rebre de Catalunya quan la majoria dels països europeus els van donar inicial-
ment l’esquena, quan fins i tot els van amenaçar que mai no formarien part de la 
Unió Europea ni de cap altra organització si es constituïen en estat independent. 
És ben conegut que al cap de poc temps tots aquests auguris no es varen complir i 
que no varen espantar la ciutadania eslovena, la qual, mitjançant el referèndum es-
mentat, va donar un amplíssim suport a la seva constitució.

Introduïts pel senyor Brezigar, van participar en la sessió el senyor Dimitrij 
Rupel, exministre d’Afers Exteriors d’Eslovènia i ambaixador; el senyor Ivo Vajgl, 
exministre d’Afers Exteriors i eurodiputat, que enguany va rebre la Creu de Sant 
Jordi, i el senyor Iztok Simoniti, politòleg i filòsof.

El contingut de les tres intervencions està recollit en un altre article de la revis-
ta, però, en resum, tots tres van remarcar que les circumstàncies i les realitats políti-
ques entre els dos països són diferents i que també ho són els punts de partida dels 
processos respectius. Cal remarcar el seu suport al «Manifest de suport a Catalunya», 
al costat de molts milers de líders socials eslovens, que proclama que cap context 
polític no pot anar en contra del dret dels pobles a pronunciar-se sobre el seu futur.

El dimecres 15 de maig, el tercer dia del nostre viatge, el destinem a visitar els 
impressionants Alps Julians i els llacs glacials de Bohinj i Bled i la serralada alpina, 
amb el Triglav, la muntanya la més alta del país amb 2.864 metres.

El temps ens té molt preocupats, però, de moment, encara que estigui cobert 
no plou. La pluja, sempre desitjable i esperada, ens hauria impedit de gaudir de les 
panoràmiques espectaculars d’aquesta part dels Alps i també de fer determinades 
excursions. Afortunadament, el cel es manté estable i la temperatura una mica fre-
da però molt suportable.

La primera parada la fem en una petita localitat anomenada Ribčev Laz, als 
peus del llac Bohinj i del riu Sava. Tot creuant el pont trobem l’ermita del segle 
xi dedicada a sant Joan Baptista. El passeig per les ribes del llac ens permet gaudir 
d’imatges increïbles en un ambient de pau i harmonia. Travessem el llac amb un 
creuer —de motor elèctric per no contaminar les aigües glacials— i en quinze mi-
nuts ens trobem al final del llac, als peus del telefèric que ens pujarà al Vogel, un cim 
de 1.540 metres. A l’hora prevista comença l’ascensió i a la meitat del trajecte es 
produeix un fet inesperat: comença a nevar! Al final del trajecte la nevada és copi-
osa i molt celebrada per tots nosaltres. Les màquines de fotografiar i els telèfons no 
paren de treballar. De tornada a la plana, ens encaminen a visitar el castell de Bled, 
situat dalt d’una penya i des del qual s’albiren unes vistes meravelloses de la serrala-
da Juliana. El castell, edificat en dos nivells, és un dels més antics del país. La prime-
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ra menció escrita de l’edificació data de l’any 1011 i va ser un regal de l’emperador 
Enric II el Sant, darrer emperador del Sacre Imperi Romà de la dinastia saxona, al 
bisbe Albuí de Bressanone. A l’interior es pot visitar una capelleta barroca del se-
gle xvi i una impremta que acull una rèplica de la premsa de Johannes Gutenberg.

Dinem en un restaurant típic de la zona, poc preparat per atendre a un grup 
nombrós com el nostre. Posteriorment ens esperava un recorregut amb una pletna, 
una mena de gondolina menada a rems que pot acollir una vintena de passatgers, i 
que a través del llac Bled ens porta a la preciosa illa de Blejski Otok. L’illa acull l’es-
glésia de l’Assumpció, del segle xvii, on es troba l’absis d’una antiga capella romà-
nica que encara conserva uns preciosos frescos del xiv. Per a arribar a l’església i al 
capdamunt de l’illa cal pujar noranta-sis esglaons construïts el 1655. Dins l’església 
penja la corda que serveix per a tocar les campanes. La tradició diu que si el visitant 
toca correctament les campanes tres vegades i formula un desig, aquest sens dub-
te es compleix. Gairebé tots nosaltres les vàrem tocar i vàrem formular els nostres 
desitjos. El meravellós entorn dels Alps Julians, la travessa dels dos llacs, la neu a la 
muntanya de Vogel i l’ambient de camaraderia ens van regalar un dia ple de sensa-
cions agradables que culminà en un ambient d’alegria i eufòria.

Com cada dia, tornem a l’hotel i molts aprofitem el sopar per a passejar pels 
carrers de la nit de Ljubljana.

L’endemà, el dijous 16 de maig, tenim davant tres plats forts: la visita a la costa 
adriàtica, a la part eslovena de la península d’Ístria, la visita a les fabuloses coves de 
Postojna i el tradicional sopar de tot el grup en un restaurant de la capital.

L’Ístria eslovena, perdó per la redundància, és la part de la península d’Ístria que 
pertany a Eslovènia. Només té quaranta-dos quilòmetres de costa i s’hi troben algunes 
poblacions com son les de Koper (Capodistria) i Piran (Pirano), que anirem a visi-
tar. Tal com ja en vàrem parlar a l’autocar, Trieste i l’Ístria van ser objecte de pugna 
territorial en acabar-se la Segona Guerra Mundial. Reclamada per l’antiga Repú-
blica de Iugoslàvia i per Itàlia, la regió es va subdividir en dues zones: la zona A, sota 
el control dels aliats (bàsicament Trieste) i la zona B, sota el control iugoslau. Amb la 
creació dels estats d’Eslovènia i de Croàcia, la part iugoslava es va repartir entre els 
dos nous estats seguint les fronteres ja existents en les antigues repúbliques federades.

L’Ístria és la part mediterrània del país i les ciutats posen en evidència la cla-
ra influència del seu passat venecià. La llengua italiana, ben present a tot arreu, hi 
és cooficial amb l’eslovè. Koper, o Capodistria, s’ha constituït en el port del país 
i també de l’Europa Central. Els seus molls acullen un tràfic de mercaderies molt 
important, i també de creuers. Cal destacar-ne la plaça principal, la plaça de Tito, 
que reuneix el Palau Pretorià —seu de l’Ajuntament de la ciutat—, el Palau de la 
Loggia, la catedral i la Torre de la Ciutat, entre d’altres, i que mostren a les façanes 
la presència de les diferents administracions que l’han governada al llarg de molts 
segles. Koper és, així mateix, una ciutat universitària.

Un curt trajecte ens transportarà a la ciutat medieval de Piran, una preciosa 
vila mediterrània que convida a passejar pels seus carrers històrics, des de la plaça 
Guiseppe Tartini, famós compositor local, o a quedar-se en una de les terrasses as-
saborint una bona cervesa eslovena. Són remarcables la plaça Vella i el far sobre una 
torre veneciana que presideix el passeig marítim. Un bon dinar mariner en un res-
taurant vora el mar tanca la nostra estada en aquesta preciosa part del país.
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La tarda està programada per a visitar les coves de Postojna. La geomorfologia 
càrstica de bona part del territori eslovè determina que en el seu subsol hi hagi més 
de deu mil coves càrstiques. La més gran és la de Postojna, que visitarem. Abans de 
detallar-ne algunes característiques, convé recordar que actualment es coneix com 
a carst (carso en italià) qualsevol territori amb roques permeables, principalment la 
pedra calcària i la dolomita, on es desenvolupen els fenòmens càrstics, tant superfi-
cials com subterranis (dolines, grutes) i on l’aigua es filtra sota la superfície. La pedra 
calcària forma el carbonat de calci (CaCO

3
) sota la forma de mineral de calcita, el 

qual es dissol amb l’aigua i dona lloc a aquestes formacions càrstiques tan extraor-
dinàries i espectaculars que anirem a observar en la nostra visita d’avui.

L’extensió total de les grutes de Postojna és de 20.570 metres, dels quals se’n 
visiten 5.000, els primers 3.200 dalt d’un tren especial molt similar al que s’utilitza 
en les mines extractives, i els altres 1.800 metres es fan a peu. Es recorren, tal com 
ens recorda el guia, zones conegudes com «la gruta antiga i les petites grutes», «la 
gran muntanya», «les grutes belles», «la galeria russa» i la «gran sala de concerts», on 
vàrem poder observar formacions tals com la columna gòtica, la columna tombada, 
les cortines calcàries, les palmeres, la perla, el pont rus, la sala blanca i la sala verme-
lla, el brillant, etc. La sala de concerts té una superfície de 3.000 metres quadrats i 
un volum aproximat de 50.000 metres cúbics, amb una capacitat per a 2.000 visi-
tants. En definitiva, tota una mostra de la grandària d’aquesta cova, ben segur la més 
gran del món, que nosaltres hem tingut l’oportunitat de visitar.

Però encara destacaria de la visita dos elements més: poder veure un gra riu 
subterrani (el riu Pivka) i assabentar-nos que dins les coves hi viuen 135 especies, de 
les quals vàrem poder observar en un aquari l’únic vertebrat, l’olm o proteu (Proteus 
anguinus). Aquest amfibi, considerat una espècie vulnerable, pot arribar a fer trenta 
centímetres, té les extremitats poc desenvolupades, és gairebé cec i s’alimenta bàsi-
cament de puces d’aigua i altres crustacis aquàtics.
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Abans de sortir de la cova molts de nosaltres vàrem visitar la botiga per adquirir al-
gun record o llibre de la visita. En sortir de la cova els nostres comentaris eren d’admira-
ció i respecte cap aquesta obra d’art que la natura ens ha regalat. Crec que mai no oblida-
rem aquesta visita i que d’ara endavant, quan veiem a casa nostra una estructura càrstica, 
sempre la vincularem amb la percepció obtinguda de la visita a les coves de Postojna.

Fem cap a l’hotel i ens comencem a preparar per fer front al tercer gran plat del dia: 
el sopar de germanor. O, més ben dit, el tradicional sopar de germanor, aquest cop en un 
preciós restaurant de la capital eslovena, un dels més antics del país. La recerca del local 
i la selecció dels plats ha estat un bon treball de la nostra guia, Anna Roca, i del com-
pany Pere Parera, i hi ha contribuït de manera molt humil qui escriu aquesta crònica.

Una sala del restaurant, moderna i confortable, i un deliciós menú, tot ben re-
gat amb l’excel·lent cava que l’amic Pere ha portat des del celler El Cep de Sant 
Sadurní d’Anoia, del qual és fundador i gestor. Crec que sense el seu cava aquests 
sopars no serien el mateix! Els caves i vins que elabora aquest celler són excel·lents. 
Són el fruit i el treball, i potser el somni, d’un projecte que va néixer de la unió 
d’una petita colla d’amics i pagesos del Penedès.

Després de les tradicionals paraules de la nostra presidenta, tots vàrem alçar-nos 
per brindar amb les copes plenes de cava, però també plenes de bons desitjos i amis-
tat entre nosaltres i tots els membres de l’Associació. Les veus més privilegiades, com 
les de la Glòria, la Núria, les Roses, la Guiomar, en Llibert, en Marc, etc., acompa-
nyades de la massa coral formada per la resta, ens van oferir un preciós repertori de 
cançons i himnes de la nostra terra catalana que va tancar una vetllada d’aquelles 
que es recorden sempre i que són l’exponent més clar de l’harmonia, l’amistat i el 
respecte que existeix entre nosaltres.

Com deien els romans, tempus fugit, i ja som divendres, el penúltim dia del viat-
ge. Avui canviem de direcció i anem a visitar Ptuj i Maribor, situades a l’est del país, 
a l’anomenada Baixa Estíria. Avui en dia, Ptuj és una petita localitat banyada pel riu 
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Drava, però havia estat un important assentament romà i és considerada la ciutat més 
antiga de la nació eslovena. La seva condició de ciutat tancada al trànsit rodat ens va 
permetre fer-hi una llarga i bonica passejada pel centre històric, amb visites a l’es-
glésia de Sant Pau i Sant Pere, l’Ajuntament i el monument funerari dedicat a Mar-
cus Valerius Verus, del segle ii dC, just al davant de l’església del segle xii dedicada a 
Sant Jordi. Ptuj és una localitat que presumeix de tenir el celler més antic d’Eslovè-
nia. També és famosa pel seu carnestoltes, amb la presència d’unes figures fantàsti-
ques amb màscares fetes amb pell de be i disfresses molt pintoresques. Com és lògic, 
no vàrem veure el carnaval, però sí el seus personatges fantàstics, anomenats kurenti, 
exposats a l’oficina de turisme que hi ha al costat del monument a Marcus Valerius. 
L’atzar ens va permetre de compartir la festa dels estudiants de secundària, amb la 
qual celebraven la seva graduació davant l’Ajuntament amb música local i balls típics.

Deixem Ptuj per anar a Maribor, la segona ciutat de l’Eslovènia moderna, on 
està previst que dinem abans de visitar-la. El dinar té lloc en un bonic restaurant de 
bona cuina situat dins d’una preciosa zona enjardinada als afores del nucli urbà. És 
una ciutat que disposa d’una gran àrea per a vianants, la qual cosa ens permet co-
nèixer-la a peu i visitar-ne la plaça central, l’Ajuntament i la catedral. A la vora del 
riu Drava, en un edifici que acull un centre divulgador del vi eslovè, hi podem veu-
re la que es considera la parra més vella del món, de la qual estan molt orgullosos.

Maribor és una ciutat cultural, va ser la Capital Europea de la Cultura l’any 
2012, la seva universitat és la segona més important del país i va tenir un paper 
molt remarcable en la recuperació de la llengua eslovena. Mentre va formar part de 
l’Imperi Austrohongarès, el procés de germanització lingüística va ser molt intens. 
De fet, les elits només parlaven l’alemany i l’eslovè quedava reduït a usos del poble.

El dissabte, darrer dia del programa, abandonem Eslovènia després d’esmorzar 
i ens dirigim a Trieste, ciutat italiana situada a la frontera italoeslovena, a la regió de 
Friül-Venècia Júlia. Trieste va ser incorporada definitivament a Itàlia en el Memo-
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ràndum de Londres, signat l’any 1954. Visitem la catedral de Sant Just, del segle xiv. 
A la capella lateral dedicada a Sant Carles Borromeu hi reposen, com ens recorda 
molt bé l’amic i company Jaume Farguell, les restes dels quatre aspirants carlins a 
la corona del Regne d’Espanya, Carles V, Carles VI, Joan III i Carles VII, que foren 
acollits per l’aleshores Imperi Austrohongarès.

Trieste és bressol de grans escriptors italians, com Italo Svevo o Claudio Ma-
gris, i hi va viure Dario Fo.

Ciutat portuària i cosmopolita, Trieste mostra en els seus carrers i places l’es-
plendor dels edificis d’un passat imperial. Acull importants i històrics cafès, com el 
Caffè degli Specchi, a la plaça de la Unitat d’Itàlia, on bona part del grup es va re-
fugiar de la pluja mentre passejava pels carrers del nucli històric. Un lloc ideal per 
a prendre un cafè o una tassa de xocolata excel·lents. El Caffè San Marco és tam-
bé una llibreria i sempre està molt concorregut per gent de les lletres i de les arts.

A mitja tarda, el nostre autocar enfila la carretera i l’autopista cap a l’aeroport 
de Venècia per tornar a casa. Un cop fets els tràmits d’embarcament, i atès que en-
cara disposem de temps lliure, anem, la majoria, a menjar alguna cosa, ja que l’arri-
bada a l’aeroport de Barcelona està prevista per a mitjanit.

Hem fet un viatge magnífic, hem gaudit d’uns paisatges preciosos, hem passejat per 
les ciutats més importants del país i, sobretot, hem viscut una setmana d’amistat i alegria.

Objectiu complert. Ara coneixem una mica més un territori d’aquesta Europa 
de la qual els catalans formem part d’una manera molt activa.

I cap maleta perduda. Fins l’any vinent!

Esteve Tomàs i Torrens
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Col·loqui a Ljubljana 

A l matí vam visitar el Parlament, on no vam poder gaudir dels contactes 
polítics desitjats. Es van al·legar motius tècnics, però, com el pensament 
és lliure, l’opinió generalitzada entre els viatgers era que raons, o millor 

dit pressions, polítiques ho van impedir. 
Tot recorrent l’edifici parlamentari, vam delectar-nos amb les explicacions 

de la senyora Giordana, funcionària d’alt rang que va ser membre destacada de la 
resistència eslovena dins el grup dels intel·lectuals durant el procés cap a la inde-
pendència del país. La nostra guia va anar explicant la història de l’edifici i de les 
seves pintures i escultures, i alhora feia referència extensa a les circumstàncies his-
tòriques i als fets polítics ocorreguts al seu país fins a l’assoliment de la plena sobi-
rania. La veritat és que va introduir-nos en la via eslovena d’una manera molt vital.

Després de dinar vam dirigir-nos cap a l’hotel, on havíem reservat una sa-
la per a la reunió amb diputats de la primera legislatura, actors principals de la 
transició que va portar el país que formava part de la República Federal Socia-
lista de Iugoslàvia a la creació de la República d’Eslovènia.

La interessant reunió va ser possible gràcies als serveis del Parlament de Ca-
talunya i a l’ajut inestimable del periodista, editor i polític Bojan Brezigar, gran 
amic de Catalunya des que la va visitar per primera vegada el 1971. El senyor 
Brezigar és graduat en ciències polítiques per la Universitat de Macerata, i, expert 
en minories lingüístiques, ha estat president de l’Oficina Europea de Llengües 
Minoritàries, i consultor del Consell d’Europa, la Comissió Europea i l’Alt Co-
missionat per a les Minories Nacionals de l’Organització per a la Seguretat i la 
Cooperació a Europa (OSCE). Va ser un dels observadors internacionals que van 
venir a Catalunya per seguir el desenvolupament del referèndum de l’U d’Octu-
bre, i ha recollit les seves impressions d’aquells dies en el llibre Sis dies a Catalunya. 

Ell mateix va fer les presentacions dels altres conferenciants, no sense abans 
excusar la presència del president Milan Ku an: 

—Dimitrij Rupel. És llicenciat en literatura i sociologia per la Universitat 
de Ljubljana, periodista, editor i polític, membre del Partit Demòcrata Eslovè. El 
1990, després de les primeres eleccions lliures al país, va ser nomenat secretari 
d’Estat per a la Cooperació Internacional, i es va convertir de facto en el primer 
ministre d’Afers Exteriors de la República Eslovena. Va ser un dels impulsors de 
la revista Nova Revija. 

—Ivo Vajgl. És polític, periodista i diplomàtic, membre de Zares, de l’Ali-
ança dels Liberals i Demòcrates per Europa. Va ser ministre d’Afers Exteriors i 
diputat al Parlament Europeu del 2009 al 2014, i aquest any li ha estat atorgada la 
Creu de Sant Jordi per la seva intensa i fructífera activitat política com a ministre. 

—Iztok Simoniti. És llicenciat en dret, doctor en relacions internacionals, 
diplomàtic, politòleg, analista i escriptor. És secretari d’Estat al Ministeri d’Afers 
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Exteriors, assessor del president de la república i jutge del Tribunal de Concilia-
ció i Arbitratge de l’OSCE. Es va definir com a lliurepensador.

El senyor Rupel va prendre la paraula en primer lloc per fer una crònica 
del procés d’independència. Va començar referint-se al marc polític que hi ha-
via a Europa, a la República Federal Socialista de Iugoslàvia i a la mateixa Eslo-
vènia en aquells moments, i va explicar les sinergies que van portar el seu país 
a la independència: 

En el context europeu, la desintegració de la Unió Soviètica, que havia co-
mençat els anys vuitanta amb una gran inflació i la disminució de la producció, 
que va aguditzar la crisi econòmica i va despertar els nacionalismes, va culminar 
el 1991 amb quinze repúbliques independents. L’any 1989, a Polònia, el sindicat 
Solidarno  va presentar una forta oposició al règim comunista; Hongria va le-
galitzar els partits polítics i va reconèixer el dret d’expressió, i la caiguda del Mur 
de Berlín va marcar el final de la República Democràtica d’Alemanya. També 
va recordar la Revolució de Vellut de Txecoslovàquia i la insurrecció popular a 
Romania, que va provocar la caiguda de Ceau escu al desembre. 

Quant a la República Federal Socialista de Iugoslàvia, una dècada després 
de la mort del mariscal Tito era un estat fallit que vivia en un buit ideològic i 
que patia una greu crisi econòmica, que va provocar una inflació del 1.200% i 
una baixada del 80% del nivell de vida. En aquest escenari de descomposició, 
van aparèixer les tensions etnoreligioses i territorials per l’animadversió de les 
repúbliques més riques i desenvolupades als fons de cohesió.

Respecte a la mateixa Eslovènia, els intel·lectuals van assumir un paper fo-
namental en generar una opinió favorable al procés d’independència. El 1982, 
un col·lectiu d’escriptors va iniciar la revista Nova Revija, que es va convertir en 
una plataforma de reforma democràtica a tot el país. El consell editorial estava 
format per intel·lectuals de posicions ideològiques diferents, però tots compar-
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tien una posició crítica envers el règim comunista. El 1987, en el número 57 es 
va publicar «Un programa per a un estat», un text modern i simple que incloïa 
les bases per a un estat democràtic i sobirà. Aquesta publicació va ser l’inici del 
moviment polític ciutadà cap a la democratització, i va causar un gran impacte 
a tot l’Estat. Com a conseqüència, el consell editorial va haver de cessar. El 1989 
el grup al voltant de la revista va fundar la Unió Democràtica Eslovena, que es 
va convertir en un dels puntals dins la coalició DEMOS. 

Aquell mateix any, els eslovens van voler reformar la seva Constitució per re-
forçar l’autogovern davant el poder creixent recentralitzador que pretenia assumir 
Milo evi , que havia estat elegit president de la República Sèrbia de Iugoslàvia. 

I els fets es van anar succeint: 
El gener del 1990, el XIV Congrés del Partit Comunista Iugoslau va reflectir 

la descomposició del partit i de l’Estat. Van aflorar totes les tensions, fins al punt 
que els croats i els eslovens van abandonar el congrés en veure rebutjada la seva 
proposta d’un estat confederal amb més poder per a les repúbliques, davant el 
model defensat per Sèrbia i Montenegro d’un sol gran país fortament centralitzat. 

Aquell mateix any es van fer eleccions lliures a tot el país, i els comunistes 
van ser derrotats arreu a excepció de Sèrbia i Montenegro. Es va intentar arribar 
a un acord per preservar l’Estat iugoslau com una confederació d’estil europeu, 
intent que va fracassar per l’oposició de Milo evi , que volia recuperar el poder 
centralitzador perdut i promovia la gran Sèrbia. 

A l’abril, Eslovènia va celebrar les seves primeres eleccions lliures i demo-
cràtiques, que va guanyar, davant el Partit Comunista, l’oposició democràtica es-
lovena, organitzada en la coalició DEMOS. I el 23 de desembre es va convocar 
un referèndum per la independència. La pregunta «La República d’Eslovènia ha 
d’esdevenir un estat independent i sobirà?» va guanyar, amb una participació del 
93,2%, pel 94,8% dels vots. 
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El 25 de juny de 1991, Eslovènia va fer la declaració unilateral d’indepen-
dència, tot just uns dies després que la Unió Europea i els Estats Units declares-
sin que defensaven la idea d’un sol estat i asseguressin que mai no reconeixeri-
en el nou país. 

La resposta militar iugoslava no es fa esperar, i va esclatar el conflicte militar, 
conegut com la Guerra dels Deu Dies, a què va posar fi la mediació internacional 
amb l’Acord de Brioni, una illa croata. L’acord retirava l’exèrcit federal iugoslau 
d’Eslovènia, però no atorgava, de moment, la independència, sinó que va obrir 
una moratòria de tres mesos per negociar el futur de Iugoslàvia. Amb relació a la 
visió d’aquest futur, les repúbliques es van distribuir en tres grups: les que defensa-
ven la independència —Eslovènia i Croàcia—, les que propugnaven una reforma 
—Macedònia, Bòsnia i Hercegovina— i les unionistes —Sèrbia i Montenegro.

Vençut el termini de tres mesos, el president eslovè es va entrevistar amb 
el canceller Helmut Kohl a Bonn, que, en acomiadar-se, va anunciar al presi-
dent eslovè que quan arribés al seu país es trobaria un obsequi de Nadal per a 
totes les famílies eslovenes. Aquest regal va ser el reconeixement de la sobirania 
eslovena per part d’Alemanya, a què van seguir d’immediat Suècia i Islàndia. Al 
començament del 1992, impulsats per Alemanya, van ser els països de la Unió 
Europea i el Canadà els que van reconèixer Eslovènia, i poc després ho van fer 
Rússia i els Estats Units. 

Aquí va acabar l’explicació del senyor Rupel, que a continuació ens va pre-
sentar l’eurodiputat Ivo Vajgl. 

El senyor Vajgl, amb les seves primeres paraules, va fer referència als seus 
propis orígens com una manera d’entendre el país, que són similars per a la ma-
joria d’eslovens. La seva mare va néixer a Dubrovnik, Croàcia; el pare era del 
nord del país, i els seus avis, uns eren austríacs, i els altres, hongaresos, tot una 
amalgama genètica. 
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Després va expressar la seva confusió pel que succeeix entre Catalunya i 
l’Estat espanyol, una situació que coneix bé, perquè ha vingut diverses vegades 
i ha visitat a la presó Raül Romeva i Oriol Junqueras, amics i companys seus al 
Parlament Europeu. També va manifestar que va quedar molt impressionat amb 
la muller de Jordi Cuixart i el seu fill petit. 

Sobre el procés català, va exposar que, al seu parer, és una situació que no 
és ni comprensible ni acceptable a la Unió Europea. Entén que és una crisi po-
lítica que necessita una solució que passa forçosament pel diàleg i la negociació, 
tal com ell va intentar sempre a la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Eu-
ropeu en molts conflictes, com els de Palestina, Macedònia, el Sàhara o el Tibet, 
per posar uns exemples. En el cas català, segons ell la millor solució seria un re-
ferèndum, com en el cas del Quebec al Canadà i d’Escòcia a la Gran Bretanya, 
i com també, va afegir, es va acceptar als països comunistes, com a Eslovènia, 
Croàcia o Montenegro. 

Es va mostrar sorprès de com es gestiona la situació a l’Estat espanyol. Va ser a 
Madrid durant la campanya electoral de les darreres eleccions, les de l’abril, i veient 
la televisió va comprovar que tothom parlava de Catalunya, i sempre en negatiu, 
com l’enemic, fins i tot tergiversant la veritat, com en el cas del nombre de morts 
en la Guerra dels Deu Dies. Això li va recordar els darrers temps de Iugoslàvia, 
quan com a portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors d’Eslovènia va anar a Belgrad 
i es parlava en contra del seu país, però va explicar que, en canvi, allà també hi ha-
via iniciatives en positiu perquè no marxessin. Era una confrontació d’emocions. 

Quant a Eslovènia, va ser la primera república iugoslava que va reclamar 
diàleg, i va fer la proposta d’una confederació iugoslava asimètrica, proposta que 
no va reeixir, de manera que el procés cap a la llibertat va prosseguir. La decisió 
de la independència es va concretar quan l’exèrcit iugoslau va envair Eslovènia 
i va amenaçar de deixar Ljubljana com Gernika. 
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El 25 de juny de 1991 es va declarar la independència, i el president Milan 
Ku an, adreçant-se a la població, va dir: «Avui els somnis estan permesos. Demà 
serà un nou dia.» 

Va acabar la seva intervenció desitjant el millor per a Catalunya, i a conti-
nuació va presentar Iztok Simoniti com un lliurepensador, un polític especia-
litzat en dret internacional i drets humans, un gran analista i l’autor de diversos 
llibres de filosofia i història.

Iztok Simoniti va començar la seva exposició afirmant que el que es vol as-
solir es pot assolir, perquè la llibertat no es troba en el «vull.., he de», sinó en el 
«puc si vull». En aquest sentit, va assegurar que si realment es treballa amb seny 
polític i energia no es pot perdre. 

Després va explicar que la qüestió catalana no és només un afer entre Cata-
lunya i l’Estat espanyol, sinó que també és present al seu país, perquè també afecta 
i concerneix el món democràtic, i que per això hauria d’interessar a tots els paï-
sos de la Unió Europea. Va precisar que el dret d’autodeterminació dels pobles és 
un dret reconegut en la Carta de les Nacions Unides el 1945, també en el Pacte 
internacional de drets civils i polítics, signat a Nova York el 1966, i en la Carta de 
drets fonamentals de la Unió Europea, document que va ser proclamat pel Par-
lament Europeu l’any 2000, documents, tots, que també ha subscrit l’Estat espa-
nyol. Si la democràcia impera a la Unió Europea, Catalunya no pot perdre, va dir. 

Així mateix, va exposar que entre la situació actual a Catalunya i el que va 
succeir a Eslovènia durant el procés d’independència hi troba semblances i di-
ferències que ja s’havien fet paleses en les explicacions dels altres conferenciants. 
Amb tot, va voler remarcar una dissemblança important: que Catalunya no ha 
volgut, ni vol, violència, i, en canvi, al seu país sí que n’hi va haver quan l’ende-
mà de la proclamació de la independència l’exèrcit iugoslau va marxar cap a la 
frontera eslovena i es va trobar amb la resistència armada que s’havia organitzat i 
havia pres el control dels punts claus del país, com les fronteres i l’aeroport. Això 
va ser possible perquè els militars que se’n van encarregar eren majoritàriament 
eslovens, ja que a Iugoslàvia, des de l’època de Tito, cada república mantenia una 
força de defensa territorial, les TO. Després del referèndum unilateral eslovè, 
l’Exèrcit Popular Iugoslau va anunciar un canvi: les TO es reemplaçarien per un 
sistema de defensa centralitzat. En aquell moment, Eslovènia, amb DEMOS al 
capdavant del Govern, va crear una estructura de comandament secreta amb què 
conservava el control de la majoria de la força militar a Eslovènia. En el moment 
de la confrontació, aquells militars simplement van haver de canviar d’uniforme. 

Finalment, va intervenir Bojan Brezigar, que va mostrar la seva disconfor-
mitat pel fet que no rebéssim la rebuda requerida al Parlament. Ens va assegurar 
que si contactàvem amb la ciutadania veuríem que, com a catalans, tenim tota la 
simpatia del poble. I va explicar que aquesta era una amistat compartida, perquè 
quan ell era a Catalunya dir que era un periodista eslovè li obria totes les portes. 

Va tancar l’acte la nostra presidenta, Núria de Gispert, que va prendre la 
paraula per agrair les intervencions i precisar que ja havíem pogut comprovar 
l’afecte de la gent eslovena, que des de la nostra arribada ens va dispensar a tot 
arreu i a tothora una gran acollida. 

Carme Servitje
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Visita a Osona

E ls auguris profetitzaven pluja per a l’1 d’abril, però des d’Osona al-
gú deuria dur ous a Santa Clara (antic costum de Vic ja desaparegut: el 
convent de clausura de les Clarisses és avui un hotel) i el sol va brillar ra-

diant, fins i tot calentó. Amb puntualitat catalana tots els automòbils van arribar 
a Les 4 Carreteres de Tona i des d’allà, en l’autocar de l’Associació, ens vam di-
rigir al castell de Mont-rodon, domus o ‘casa forta’ de la família de Guillem de 
Mont-rodon, tutor de Jaume I, dins el terme de Tona, proper a Taradell. L’actual 
propietari, Ramon Costa, el va refer ja fa anys de manera pertinent i encertada 
en els murs exteriors, en les parets internes i va assegurar la teulada nova amb 
un fort bigam. Si l’edifici és una meravella admirable, el mobiliari i la decora-
ció interiors constitueixen autèntiques peces de museu. De fet, tot el contingut 
és un museu distribuït en tres plantes. El mossèn i historiador Antoni Pladevall, 
antic director general del Patrimoni de la Generalitat, assessor del propietari, va 
tenir l’amabilitat d’explicar-nos el detall de la reconstrucció i de cada peça del 
mobiliari. També ens mostrà les túniques dels actuals cavallers de la «Cavagle-
ria de Montrodon», que reprodueixen la creu dels templers que lluïa Guillem. 
Tot seguit, a l’àmplia cuina, amb la llar encesa, va ser servit un suculent esmor-
zar de rebosteria i embotits i diversitat de begudes, cava inclòs, per invitació del 
propietari. Just abans de començar, l’alcalde de Tona, senyor Josep Salom, donà 
la benvinguda a tota la colla i la presidenta de l’Associació d’Antics Diputats, la 
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M. H. Sra. Núria de Gispert, agraí la generositat del propietari i les interessants i 
rigoroses explicacions arqueològiques, històriques i artístiques d’Antoni Pladevall.

Tot mantenint l’horari previst, l’autocar va transportar-nos a Vic, a tocar 
de l’església de la Mercè, casa central dels claretians, i a peu ens adreçàrem a la 
catedral, a l’escalinata de la qual ens esperava el director del Museu Episcopal, 
mossèn Josep M. Riba, que tot seguit, i travessant la seu sota les monumentals 
pintures murals de Josep M. Sert, pintades sobre la tela que cobreix els murs, va 
acompanyar el grup a l’actual Sala Capitular, gòtica, igual que el claustre, a través 
del qual vam descendir fins a les excavacions arqueològiques en curs de l’antiga 
canònica, de l’època del bisbe Oliba. De retorn al claustre, visitàrem la moder-
na i lluminosa capella de Santa Maria la Rodona, que substitueix la derrocada a 
causa de l’ampliació de la catedral (finals del segle xviii). De nou a la seu, enca-
ra es va gaudir amb el retaule gòtic d’alabastre policromat de Pere Oller a la gi-
rola de l’altar major. El grup sortí per la porta lateral, ran del campanar romànic 
llombard de l’època del bisbe Oliba. 

Tot passant pel davant de la Cúria Fumada, seguírem carrer de Corretgers 
amunt fins a la Casa de la Ciutat, on fórem rebuts i atesos per l’alcaldessa, la se-
nyora Anna Erra, que facilità l’accés al balcó de Plaça i acompanyà el grup al seu 
despatx decorat amb pintures murals de Ramon Torrents, deixeble de Josep M. 
Sert, que representen moments cabdals de la història de la ciutat. A continuació 
vàrem poder admirar unes desconegudes i sorprenents pintures murals de Sert, 
Les quatre estacions, profusament acolorides, originàriament un encàrrec de l’an-
glès Arthur Capel per a casa seva; després l’harmònica Sala de Plens, del segle 
xvii, obra de fra Josep de la Concepció, i finalment la Sala de la Columna. Allà, 
l’alcaldessa donà la benvinguda al grup i hi comentà alguns aspectes de la ciu-
tat, i fou corresposta per la presidenta de l’Associació, que agraí la recepció i li 
resumí breument les activitats de l’entitat. Tot seguit, alcaldessa i presidenta van 
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intercanviar-se els corresponents regals institucionals. A continuació, els vigatans 
del grup, Josep M. Casals i Enric Castellnou, també antics regidors, van anar co-
mentant amb brevetat la majoria dels vigatans —i darrerament també vigatanes— 
il·lustres que hi figuren en quadres de grans dimensions, obra de pintors diversos 
d’èpoques diferents i que omplen les parets de la sala. També vàrem poder ad-
mirar un dels llibres majors de la Taula de Canvi, guardats a l’arxiu històric, dels 
que es tancaven amb pany i clau. Abans de sortir, els integrants de l’Associació 
vàrem ser obsequiats amb el llibre La casa de la ciutat.

Ja al carrer de Sant Sadurní, ran de l’església de la Pietat, antigament «la de 
l’Ajuntament» (per contrast amb la catedral, «la del bisbe»), vam poder llegir el 
vers del canonge Collell, personatge cabdal de la Renaixença, i un dels vigatans 
il·lustres: 

«No captem el dret de viure,
dret que no es compra ni es ven;
poble que mereix ser lliure,
si no li donen, s’ho pren.» 

I arribàrem al Temple Romà, dels segles i-ii, refet a partir de la descoberta 
i l’encert dels vigatans de la Renaixença. A dins, el secretari de la Junta Rectora 
del Patronat d’Estudis Osonencs, senyor Vicenç Sicília, després d’una breu ex-
plicació personal, molt documentada, va projectar un vídeo sobre la història del 
temple des de la seva fundació, el domini dels Montcada, la residència del ve-
guer, la conversió en presó i graner i, finalment, la recuperació al segle xix fins 
avui. La presidenta de l’Associació li agraí les explicacions i atencions rebudes i 
la comitiva signà al llibre d’honor deI Patronat. Tot seguit, per la plaça de Don 
Miquel (també dita de l’Estudiant de Vic per mor de l’escultura del típic estu-
diant del segle xix amb capa negra, barret de copa i espardenyes, obra de Joan 
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Seguranyes) ens adreçàrem al Passeig per pujar a l’autocar en direcció al Parador 
de Vic-Sau sobre el pantà, davant els penya-segats de Tavertet, al costat del mo-
nument a l’Estatut de Sau (1978), obra de Josep Ricart i Maymir, i que recorda 
la Comissió dels Vint que va elaborar-hi l’avantprojecte. A continuació, ens tras-
lladàrem al conegut restaurant Fussimanya —fossa magna sobre el riu Ter— del 
terme de Tavèrnoles. Ens hi esperaven l’alcalde, senyor Carles Banús, i el presi-
dent del Consell Comarcal d’Osona, senyor Joan Roca.

Després d’un suculent i abundós dinar en un reservat (inclòs un fuet de la 
casa per a emportar), la presidenta de l’Associació invità l’Enric Castellnou a pro-
nunciar uns breus mots, que foren d’agraïment als assistents i de desig que el re-
corregut per alguns indrets d’Osona hagués estat interessant, entretingut i profitós. 
En termes semblants s’expressà el president del Consell Comarcal. Tant ell com 
també l’alcalde de Tona lliuraren als presents sengles llibres de record sobre Osona 
i Tona —51 raons per conèixer Osona (51 municipis, ara 50) i L’Aplec de la Rosa a 
Lurdes i al castell de Tona. 75 anys d’història i tradició— i ells també foren obsequiats 
per la presidenta amb el regal institucional de l’Associació. Clogué els parlaments 
la mateixa M. H. Sra. Núria de Gispert amb expressions d’agraïment per als or-
ganitzadors Castellnou i Casals, salutacions cordials a les autoritats locals i comar-
cal, informació i recordatori de properes activitats de l’Associació i l’asseveració 
d’haver gaudit d’una jornada de gran interès històric, sociològic i gastronòmic. 

El temps va fer bondat: sol agradable i sense vent, bon col·laborador, doncs, 
per a una descoberta o redescoberta de part d’Osona en un dia de convivència 
esplèndida i amical entre antics companys i companyes del Parlament, molt sen-
sibles a la situació política de Catalunya.

Enric Castellnou i Alberch



Conferència 
d’ Enric Juliana

C om és sabut, un cop l’any l’Associació d’Antics Diputats tenim pro-
gramada una conferència oberta, pública. I el repte, cada any, és do-
ble: d’una banda, triar un tema atractiu i d’actualitat, i, de l’altre, triar 

la persona, l’expert que tingui l’autoritat moral i professional reconeguda per 
abordar-lo.

El moment polític que viu Catalunya ens brindava enguany el que era sens 
dubte el tema de més actualitat, que no era altre que la dinàmica del «procés» a 
les vigílies de fer-se pública la sentència del Suprem. I vam optar per donar-hi 
una òptica d’anàlisi periodística per part d’algú que hagués seguit el desenvolu-
pament de tot el «procés» des de Madrid. La proposta va ser debatuda i aprova-
da amb un títol genèric: «La política catalana vista des de Madrid», i, tractant de 
trobar un equilibri de mirades, la junta va optar per programar un doble encàrrec 
amb dos noms de reconegut prestigi: Enric Juliana i Ernesto Ekaizer. 

Enric Juliana va ser el primer d’ells disponible, i la conferència es va fer el 
30 de setembre, quinze dies abans que es fes pública la sentència del Suprem.

Una prèvia: els dos redactors que signem aquesta crònica volem remarcar, 
abans de transcriure un resum del contingut de la conferència, una cosa impor-
tant. La intervenció d’Enric Juliana del dia 30 de setembre és marcada pel mo-
ment; no pot incorporar la perspectiva dels fets que es van esdevenir quinze dies 
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després, amb la sentència severa del Tribunal Suprem i les reaccions tenses, con-
tundents, de rebuig, que es van traduir en massives concentracions i manifesta-
cions, i també en aldarulls, arreu del país, amb una resposta repressiva i també 
contundent de les forces d’ordre públic (Mossos d’Esquadra i Policia Nacional).

Feta aquesta contextualització, creiem que les paraules del senyor Juliana 
van dibuixar l’escenari mental i polític del moment, i van ser, d’alguna manera, 
premonitòries del que podia passar el mes d’octubre.  

Entrant ja en la crònica de la conferència del senyor Juliana, cal dir abans 
que res que l’actualitat del tema i el prestigi del conferenciant van fer que l’as-
sistència superés totes les previsions: més d’un centenar de persones van fer pe-
tita la sala de grups i es va haver d’habilitar la sala 3 perquè els darrers d’arribar 
poguessin seguir l’acte per videoconferència.

En la presentació, la presidenta, Núria de Gispert, va repassar la trajectòria 
professional d’Enric Juliana. Nascut a Badalona, va iniciar el seu periple periodís-
tic a Tele-exprés; després va treballar als serveis informatius de Televisió Espanyo-
la a Sant Cugat; més tard va entrar a la redacció del diari El País, i el 1991 es va 
incorporar a la redacció de La Vanguardia, de què va esdevenir sotsdirector l’any 
2000, i el 2004 va assumir, com a director adjunt, la responsabilitat de la delega-
ció del diari a Madrid. És autor de cinc llibres sobre actualitat política que han 
rebut un ampli reconeixement dels experts.

La presidenta va assenyalar els elements que van justificar l’elecció del te-
ma de la conferència, i va esmentar els antecedents del contenciós que anome-
nem «procés»: va fer referència a l’aprovació de l’Estatut, a la sentència posterior 
del Tribunal Constitucional i a les mobilitzacions crítiques i massives que va de-
sencadenar. En aquest context històric, va fer esment de l’editorial conjunt dels 
diaris de Catalunya que denunciava el greuge que la sentència del Constitucio-
nal havia provocat i que afectava negativament les relacions entre Catalunya i les 
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estructures de l’Estat. (Al llarg de la dissertació, el senyor Juliana va reconèixer 
que tant ell com el senyor López Burniol, notari, van tenir un paper destacat en 
la redacció d’aquest editorial.)

Quan el senyor Juliana va prendre la paraula, va fer primer un recordatori 
del pes que ha tingut Catalunya en la política espanyola des del debat constitu-
cional, i després en els anys de la Transició, amb Convergència i Unió i Jordi Pu-
jol influint en els successius governs d’Espanya, començant pel d’Adolfo Suárez 
i continuant pels de Felipe González i José María Aznar. Els pactes i les aliances 
amb els governs, de dretes o d’esquerres, es van esquerdar a partir de la sentèn-
cia de l’Estatut, quan els vots convergents ja no eren imprescindibles per garan-
tir la governabilitat.

Aterrant al moment present, el senyor Juliana va remarcar amb realisme que 
a les portes del mes d’octubre l’actualitat política a Catalunya presentava una 
«cara ombrívola». Va pronosticar que l’octubre esdevindria un moment crític, i 
va destacar-ne com a moment àlgid la imminent sentència del Suprem, prevista 
per abans del dia 16. També va recordar que al final d’octubre s’esperava una al-
tra sentència, la dels ERO d’Andalusia, que aportaria nous elements que afecta-
rien d’una manera directa el PSOE andalús. I si no n’hi havia prou amb aquesta 
constel·lació de coincidències judicials, el Govern de Pedro Sánchez havia deci-
dit d’afegir un altre element distorsionador de la vida política, com la convoca-
tòria d’eleccions generals. 

En aquest sentit, va explicar que considera que la qüestió catalana és la que 
ha motivat la repetició electoral del 10 de novembre. Pedro Sánchez va quedar 
insatisfet, o decebut, dels comicis del 28 d’abril. Aspirava a millors resultats, en-
tre 135 i 140 escons, i en va obtenir 123. Massa curt. Va intentar un pacte amb 
Ciutadans, però Rivera no el volia, i les bases del PSOE tampoc («con Rivera 
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no», deien). Hi va haver un estira i arronsa amb Unidas Podemos. Pablo Iglesias 
va tibar massa la corda exigint un govern de coalició, i Pedro Sánchez s’hi va 
negar en rodó. I la investidura no es va donar. De fet, a Sánchez li faltava un al-
tre soci «no independentista» que no tenia. La qüestió catalana li impedia d’ac-
ceptar, per exemple, l’abstenció d’ERC. La pressió de les dretes era molt forta, i 
Sánchez no volia ser presoner ni d’Unidas Podemos ni d’un partit independen-
tista, de manera que va optar per unes noves eleccions.

Aquí va suggerir que el marc internacional va tenir també un pes en la de-
cisió de preferir unes noves eleccions abans de quedar presoner de partits més 
d’esquerra o independentistes. En aquest punt, va recordar la reunió del G-7 que 
hi va haver al final d’agost a Biarritz. Macron, el president francès, va convidar 
Sánchez a la cimera, en què es va passar revista a la situació internacional i de 
què es van derivar determinats moviments: Salvini va caure, i Itàlia torna a tenir 
un paper rellevant a Europa; a la Gran Bretanya, Johnson es va veure condicio-
nat per un Parlament que es va negar a donar el vistiplau a les seves tesis sobre 
el Brexit; Trump va destituir el seu assessor més polèmic, John Bolton; els Estats 
Units i la Xina van reprendre les bones relacions... Un conjunt de moviments 
que es van esdevenir a l’entorn de la cimera de Biarritz, a què va assistir Pedro 
Sánchez. Les forces internacionals es van decantar per la prudència, i el Govern 
espanyol va trobar aixopluc en aquest context internacional, que va apostar per 
l’estabilitat i per no obrir les portes a experiments arriscats.

Situats en aquest marc general, el senyor Juliana va plantejar la pregunta més 
esperada: què podia passar a partir d’aquell moment? I la primera resposta va ser 
que el pronòstic no era gens fàcil.

Va explicar que es constatava la voluntat de reagrupar el vot de la dreta no 
orgànica. L’eslògan «España suma», avalat sobretot per Pablo Casado, era l’ex-
pressió d’aquesta crida, d’aquesta voluntat de reagrupament. Però no va acabar 
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de reeixir en l’intent de presentar llistes unitàries dels tres partits de la dreta en 
províncies petites.

En aquells moments, va dir, les eleccions convocades semblava que afavo-
rien el Partit Popular. Algunes enquestes li van arribar a pronosticar 110 escons 
i detectaven una forta davallada de Ciutadans. En el camp de l’esquerra s’hi 
apuntava una major dispersió del vot amb l’aparició d’una tercera força, Más 
País, que podia prendre vots d’Unidas Podemos i del mateix PSOE. El seu líder 
havia dit que els seus vots eren convertibles. Es podia produir, per tant, un cert 
estancament del PSOE, o fins i tot podia que baixés una mica. I va argumentar 
que Ciutadans ara mateix no es pot considerar un partit de centre, i per tant es 
podia dir que s’obria un nou espai no ocupat per ningú. Si el PSOE volia ser 
un referent d’aquest nou espai de centre, havia d’incorporar part del llenguatge 
dels qui n’havien fet bandera, que no són altres que Ciutadans. En aquest marc, 
va explicar que podem dir que el PSOE volia presentar-se com el partit institu-
cional. Al mateix tremps, el vell partit d’ordre, que era el PP, va girar també en 
certa manera el seu llenguatge i ja no demanava, per exemple, l’aplicació imme-
diata de l’article 155.

Hi va haver un canvi, per tant, de gestos i de llenguatge, i el conferenciant 
es va preguntar si tot plegat era estratègia o simple tacticisme. Eren canvis de 
llenguatge, només? S’aprofitaven de la desmemòria de la gent? Els ciutadans i 
els polítics es mouen com els saurins, o com les sargantanes que no tenen me-
mòria, només per reflexos?

Aquesta mena d’incertesa podia fer pronosticar, si més no, un estancament 
del PSOE i un impediment per formar una nova majoria parlamentària, potser 
encara més difícil que no una coalició d’esquerres. D’altra banda, no s’albirava 
que això portés a la convocatòria d’unes terceres eleccions... I el CIS aportava 
una dada preocupant: la cada cop més baixa confiança dels ciutadans en la po-
lítica. En relació amb les dades de l’enquesta del mes d’abril, el percentatge de 
persones que manifestaven que anirien a votar havia baixat: a l’abril era del 76%, 
i en aquells moments, del 53,6%. Es detectava un cansament i un creixent pes-
simisme. Pessimisme pel que feia a la vida política i també a l’evolució de l’eco-
nomia. Tot plegat es podia traduir en un alt índex d’abstenció.

Conclusió: vivim temps d’incerteses, tot era obert, tot podia passar; fins i tot, 
un pacte de govern PSOE-PP o una abstenció per impedir noves eleccions...

La sentència i el que com a reacció pogués passar a Catalunya serien des-
prés nous factors que marcarien el futur immediat de la governabilitat d’Es-
panya.

Després de la conferència es va obrir un breu torn de preguntes, en què van 
intervenir els exdiputats Enric Castellnou, Josep Casajuana, Rafael Hinojosa i 
Esteve Tomàs, que van permetre al conferenciant ampliar la seva reflexió sobre 
el paper que cada grup polític podria tenir després de la sentència i a les portes 
de les noves eleccions generals

Enric Cardús i Josep Maria Balcells
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La família d’orgueners 
Cavaillé

E ls Cavaillé foren uns constructors d’orgues procedents del Llen-
guadoc, el primer dels quals fou el frare dominic Joseph Cavaillé, que era 
deixeble del famós orguener Jean Esprit Isnard. Va transmetre els seus co-

neixements al seu nebot Jean-Pierre Cavaillé, nascut el 1743 a Gailhac, a la regió 
d’Albi, amb qui va viatjar a Barcelona el 1765 per construir l’orgue del convent 
dominicà de Santa Caterina, treball que va acabar Jean-Pierre tot sol, ja que el 
seu oncle Joseph havia hagut de retornar a Tolosa. També s’ha dit que Jean-Pierre 
havia construït l’orgue del convent dels Pares Mercedaris el 1766, però no s’ha 
conservat documentació que ho acrediti. A aquests dos orgues hi fa referència 
el Baró de Maldà en el seu recull Viles i ciutats de Catalunya.

Jean-Pierre va arrelar a Catalunya, ja que el 1767 es va casar a Barcelona, 
a Santa Maria del Mar, amb Maria Francisca Coll i Artimbau, filla d’un fabri-
cant de sedes. Va tornar a França, on va seguir construint nombrosos orgues a la 
regió del Llenguadoc-Rosselló, com el de l’abadia de Gellone, a Saint-Guilhem-
le-Désert. El seu fill Dominique-Hyacinthe va néixer a Tolosa el 1771.

L’esposa, Maria Francisca Coll, va morir el 1780, i Jean-Pierre va contraure 
segones núpcies amb Marguerite Fabry, amb qui va tenir dos fills. Per aquest fet 
Dominique va adoptar el cognom compost Cavaillé-Coll, cognom que trans-
metrà als seus descendents i a la denominació dels orgues que aniran construint 
fins a finals del segle xix. La família Cavaillé va i ve de França a Espanya segons 
les circumstàncies polítiques i socials d’ambdós països, i el 1789, fugint de la Re-
volució Francesa, els Cavaillé s’estableixen a Barcelona, on mantenen molt bones 
relacions amb els parents de la difunta Maria Francisca Coll.

A més, Jean-Pierre era inventor, i el 1790 va crear una màquina filadora 
que duplicava la producció per persona ocupada i que es podia accionar amb 
força de persones o animals o amb força hidràulica. La va presentar a la Junta de 
Comerç, que la hi va comprar, i se’n van instal·lar a Ribes, a Reus i a Barcelona, 
a la Casa de Misericòrdia, de manera que els asilats es podien guanyar la vida 
amb la producció de fil. Aquesta màquina va treballar fins que no va ser supera-
da per altres de més modernes.

Jean-Pierre i el seu fill Dominique van seguir construint diversos instru-
ments, com el de la basílica de Castelló d’Empúries, el de Torroja del Priorat i el 
de Puigcerdà. També hi ha referències d’altres instruments construïts per a Me-
quinensa i Maials. A més, van dur a terme la restauració del gran orgue de San-
ta Maria del Mar, entre 1794 i 1798, treball que es va veure molt afectat per la 
Guerra del Francès, que va portar dificultats als francesos residents al nostre país. 

Tanmateix, el meu interès per aquesta família, i més concretament per 
Jean-Pierre, ve del fet que ell va ser el constructor d’un magnífic orgue per a 
la Catedral de Vic, que li va ser encarregat pel bisbe Francesc de Veyan i Mola 
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el 1796 per l’elevat import de 9.000 lliures, en què no estava inclòs el cost del 
moble de fusta.

Aquest encàrrec i import va ser negociat i acordat després que Jean-Pierre 
presentés tres propostes amb els pressupostos corresponents: una primera per a 
un orgue de 4 teclats i 70 registres, al preu de 15.550 lliures més els materials ro-
manents de l’orgue antic, una segona proposició per a un orgue de 4 teclats i 52 
registres, al preu de 12.400 lliures, i una tercera, més modesta, per a un orgue de 
3 teclats i 48 registres, al preu de 10.300 lliures, instruments en tots tres casos sub-
dividits entre orgue major i cadireta. Totes aquestes propostes estaven redactades 
en català per part de Cavaillé, llevat d’alguns gal·licismes inevitables i excusables.

Finalment, es va redactar i signar el contracte el 20 d’agost de 1796. La pri-
mera part, en castellà, redactada pel notari Antoni Cases, comprenia la relació 
de les parts contractants i les clàusules més substantives, com el preu i el termi-
ni d’execució. Després hi havia el detall de les característiques de l’instrument, 
redactat en català, presumiblement a partir de la proposta del constructor, on es 
descriuen prolixament tots els teclats (3 teclats de 50 tecles i un pedal de 12 te-
cles), els registres de l’orgue principal i de la cadireta, i les manxes, i es fa menció 
expressa que el constructor podrà aprofitar tots els tubs i materials que pugui de 
l’orgue antic. Acaba el document amb tots els advertiments legals i condicions 
de pagament, etc., tot això altre cop en castellà. S’hi especifica que, si Jean-Pierre 
no pot acabar l’obra, l’acabarà el seu fill Dominique.

Per manca de documentació, sembla que, després de diverses dificultats, ajor-
naments i controvèrsies amb el bisbe i el capítol catedralici, finalment l’orgue es 
va acabar cap a l’estiu de 1807, o sigui, molt més tard del que estava previst en 
contractar-ne la construcció.

Antic orgue de la Catedral de VicOrgue de Torroja del Priorat (1798-1799)
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Jean-Pierre va morir a Llançà l’any 1809 i la darrera liquidació de 1.200 
lliures, en concepte d’elements afegits a l’instrument, no va ser rebuda pels seus 
fills Dominique Cavaillé-Coll i Martin Cavaillé-Fabry fins al març de 1815.

Durant la resta del segle xix aquest orgue va ser objecte de diverses ne-
teges, reparacions i modificacions, fins que malauradament va ser completa-
ment destruït en l’incendi de la catedral vigatana del 21 de juliol de 1936, un 
sensible desastre entre els molts altres que van ocórrer durant la guerra inci-
vil del 36-39.

Acabem amb una breu però indispensable referència al darrer i mes famós 
orguener de la família, Aristide Cavaillé-Coll, fill de Dominique, que ja s’havia 
traslladat a París el 1833, on havia instal·lat el seu taller de constructor. Aristide 
va néixer el 1811 a Montpeller i va morir a París el 1899. La seva empresa va 
continuar fora de la família, però va desaparèixer després de la Segona Guerra 
Mundial.

Aristide va ser el creador del gran orgue romàntic, conegut també com 
a orgue simfònic, perquè volia assolir els mateixos recursos sonors que una or-
questra simfònica completa. Es conserven més de vint-i cinc orgues seus a Es-
panya, més de vint a la República Argentina i diversos en altres països ameri-
cans. Naturalment, n’hi ha més d’una vintena a França, dels quals almenys vuit 
a París, on destaquen els monumentals orgues de les esglésies de la Madeleine 
i de Saint-Sulpice, instruments que van permetre mostrar el seu talent com a 
organistes i com a compositors a músics tan insignes com Cèsar Franck i Ga-
briel Fauré.

Diguem, finalment, que el seu cognom ha estat honorat amb el nom d’un 
asteroide: el 5184 Cavaillé-Coll.

Josep M. Casals
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