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Entrada: desembre 75

1.- L’empenta essencial

Aviat farà trenta anys i foren gairebé dos anys. Del Nadal del 1975 a l’octubre de 1977.
Inoblidables. Potser el cim de la meva vida. Vaig acabar-los amb quaranta-cinc anys.
Per a mi, la vida humana no és un crescendo, sempre més sempre més. No. La vida
humana, com tota la vida, és per terme mig, una campana de Gauss, que puja al principi
poc a poc, que s’accelera en la joventut, que s’asserena i s’horitzontalitza generosament
en la maduresa, que es precipita cap avall en la vellesa i que es frena i baixa cada
vegada més poc a poc, en la decrepitud, fins a l’extinció de la flameta vital. Les
grandeses del final de la vida són pures il·lusions d’un malaltís “instint“ de propietat de
la nostra història particular, que es vol mantenir més enllà de la mort; si fos possible,
eternitzat. La vellesa i la decrepitud veuen augmentar els errors i les espifiades
inexorablement.
On ens juguem realment i plena, la vida, és nel mezzo de la vita, a l’entorn d’aquells
quaranta, quaranta-cinc anys, alguns abans, alguns després, on la nostra vida, si s’ha
viscut bé la pujada, es troba en la plenitud de les seves forces, facultats i
responsabilitats. La covarda pastoral catòlica tradicional esmerça la seva influència en el
catecisme dels petits i en les atencions a malalts i a vells. Poques vegades es gosa fer la
proposta evangèlica als adults en el moment de llur major força vital... nel mezzo de la
vita, allà on podria començar amb pas ferm la vera divina comèdia de cadascú.
Aquest punt culminant de la campana de Gauss, de la vida humana en aquest món, és
com les muntanyes de l’escorça de la terra. Amaga a sota uns fonaments, els més
profunds del decurs de la vida, se sàpiguen o s’ignorin. La persona madura, no solament
toca el cel de la plenitud de responsabilitats en aquest món amb la punta dels dits de les
mans, ans també toca l’infern de l’altre món amb la punta dels dits dels peus. Aquest
infern és foc, que passa comptes sense concessions, que purifica l’or i crema la palla.
Aquest infern, eskhaton, és la porta de l’altre món, la porta del pare Esperit i de la mare
Natura. La maduresa és l’hora suprema de jugar-s’ho tot davant l’eternitat, “amo
exigent que demana allò que no ha donat i vol collir allò que no ha sembrat”.
Era jo conscient de tot això aquell Nadal de 1975? En realitat, vas descobrint la teva
maduresa a mida que la vas exercint. Vas veient que tots els comandaments del teu
cotxe et responen a la perfecció, que devores carretera sense esforç, que, com diu el
poble, “totes les gallines et ponen” i que, com diu l’evangeli, ”tindràs el cent per u en
aquesta vida i la vida eterna”. Vas, endut per no se sap qui, lleuger, consentit, feliç,
espantat, marejat, lúcid, en la cresta vertiginosa de l’ona del mar del teu tros d’història.
Tots els teus somnis d’infància i de joventut venen a parar a això. “Ah, era això!”. Això
i res més era el teu príncep blau. O el prens o el deixes, perquè aquesta és la teva hora.
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2.- L’inici matinal (25.12.75)

Fou un dijous. Diada familiar i litúrgica de Nadal. 25 de desembre de 1975. Dia radiant
de sol. Fred com escau en aquesta estació. A les 12 en punt del migdia em vaig situar al
carrer Entença de Barcelona, entre els carrers de Provença i Rosselló, davant la presó
Model. A la cantonada Rosselló-Entença hi ha la boca de metro del mateix nom. Però
roman tancada els dies festius. Cal sortir per l’altra boca, Rosselló-Rocafort. Allà hi ha
uns jardinets que alegren la vida dels urbanites asfaltats. Així, abans de començar la
jornada, especialment ingrata en els dies festius, la ciutat em regala una mica de verdor
amanida amb nens que juguen i avis que els contemplen embadalits.
Aquell dia, el primer, jo tenia el cor en un puny. Com aniria tot? La repressió exercida
pel sistema sobre les manifestacions de la voluntat popular era tan forta que es podia
preveure que l’acció encetada només duraria algunes hores. Com fer per col·locar sobre
la taula uns quants dies de fets consumats que dificultessin la prohibició? Calia
començar suaument, quasi subreptíciament. Joan de la Creu poetitzava salí sin ser
notado. Em vaig posar davant de la presó tot intentant passar desapercebut. Ser-hi sense
ser-hi.
A la vorera de ponent, la mole imposant de la presó, que ocupa dues illes de cases
senceres. A l’altra, a llevant, allò normal de qualsevol carrer de l’Eixample barceloní
amb el seu anar i venir de veïns i altres transeünts. Endemig, l’ample passadís reservat a
la circulació rodada. Un semàfor, a la cruïlla Entença-Rosselló, atura de faiçó
intermitent els vehicles, que tot seguit, sorollosos, tornaven a emprendre la carrera. Poc
a poc, aniria percebent més detalls del meu nou “pis”, ara tot just acabat d’estrenar.
Aquell dia tenia altra feina. Els familiars, que anaven a visitar llurs presos, abundaven a
tort i a dret. Pul·lulaven per la generosa vorera d’Ildefons Cerdà, atabalats mentre
empaitaven llurs nens enjogassats, arreplegaven els paquets per als parents empresonats,
bevien el cafè amb llet per desdejunar-se i cuitaven a fer cua a l’altra banda del carrer,
davant la gran portalada, custodiada per guàrdies civils armats i embarretats amb el
tricorni característic. Lentament anaven entrant. Sempre amb l’angoixa al cor. El pare,
el germà, el marit, el fill. I, més tard, sortien amb la mirada buida. El cor restava atrapat
entre les reixes.
Què hi feia jo, allà, enmig d’aquell batibull? Evidentment ningú no es fixava en mi. Els
familiars dels presos ja tenien prou problemes. La guàrdia també anava de bòlit. Per què
tothom s’entestava a veure els seus presos el mateix dia de Nadal? Pregunta imbècil. Ho
sé per experiència. Us ho asseguro. La festa de Nadal és el pitjor dia de l’any a la presó.
Diuen els entesos que és quan s’intenten més fugues i més suïcidis (quina fuga, Déu!).
Aquell matí, anava passejant amunt i avall. Buscava de fer-me fonedís entre el tumult.
Tenia convicció de què “qui hora passa dia empeny”. Volia guanyar el primer dia sense
incidents. “Demà, Déu dirà”.
En un moment del matí em vaig asseure a terra al graó del forat d’un plàtan a la
cantonada de mar, suaument acaronat per l’escalforeta exigua d’ un sol baix d’hivern.
Vaig treure paper i llapis i vaig intentar començar la crónica d’una epopeia que
s’endevinava. La somiava llarga, dura, èpica. I ho seria. Però també temia que fos
estroncada d’arrel. Per si de cas, començava a escriure. Aquest dia vaig fer només
quatre ratlles. El neguit no em deixa continuar. Tenia molta por. Tampoc vaig escriure

10
en els dies següents. La cosa s’anà embolicant tant que la crònica projectada se n’anà en
orris. Sempre me n’he penedit. Avui gairebé trenta anys després recomenço la crònica,
segurament amb lapsus de memòria i amb idealitzacions d’esdeveniments llunyans en el
passat.
Gandhi deia que calia preparar bé l’inici de qualsevol acció no violenta: amics, suport,
subsistència, salut, premsa, etc. La meva preparació fou exactament al revés. No dir res,
no parlar-ne amb ningú, no portar cap cartell, silenci davant la premsa, no preocupar-me
de la meva salut, passar desapercebut. El franquisme no tenia res a veure amb la colònia
anglesa de l’Índia.

3.- La primera tarda (25.12.75)
La tarda del primer dia fou així. Cap a les tres s’havia esvaït totalment el guirigall del
matí. Si al matí sentia el confort de l’anonimat i anava vestit de multitud, a primera hora
de la tarda em sentia absolutament nu, desemparat, vulnerable. L’ampla voravia era
deserta. Ja al matí, la festivitat de Nadal havia fet tancar botigues i empreses. A migdia,
a més, tancaven el dos bars: amunt, el “Terra Alta” (gent encantadora de Batea) i avall
el “Bar Model”, refugi de familiars i amics dels presos i lloc singular on el pres, que
acabava de sortir, prenia, amb una fruïció sense límits, la seva primera cervesa en
llibertat. Tot tancat. La gent de tot el país també era tancada als seus domicilis mentre
celebraven el tradicional àpat de Nadal. Jo aquell dia no volia dinar. Necessitava tota la
meva força moral per mantenir l’inici de l’acció. Tenia molta por. De poc que em poso a
córrer i fujo d’aquell malson. Quina mania d’embarcar-me en accions no violentes i
d’encetar-les en la diada de Nadal. Feia cinc anys, havia encetat per Nadal la meva vaga
de fam de vint-i-un dies a Santa Maria del Camí. I, molt més tard, voldria plantar-me a
la Plaça de Sant Jaume, pel Nadal de 1999. Un amic no creient em demanà que retardés
l’inici d’aquesta darrera plantada fins al cap d’any del 2000.
Ara era tot quiet i buit. Ni tan sols passaven cotxes. En tot el carrer només hi havia dues
persones. El guàrdia civil, sentinella, a la porta de la presó i jo passejant per l’altra
banda hores i hores al llarg de la voravia d’enfront sense cap motiu aparent. Ell fitava i
fitava sense entendre res. Jo sentia els seus ulls clavats al meu clatell. “Ara –pensava-,
m’expulsaran del carrer”. Tanmateix vaig tenir l’encert de no provocar-lo en cap
moment. La voravia de la presó era terreny “militar”. No s’hi podia aturar ni passejar
ningú. La seva custòdia i vigilància corria a càrrec de la guàrdia civil. La voravia
oposada era terreny “civil”. S’hi podia passejar i estacionar-se (fins a cert punt). La
responsabilitat del seu ordre i seguretat corria a càrrec de la policia nacional. Jo, doncs,
no interferia en la jurisdicció d’aquell sentinella intrigat. En tot cas, si la Guàrdia Civil
volia foragitar-me li calia requerir l’assistència de la policia. Ells no podien creuar el
carrer i fer-me fora.
Cap a les quatre de la tarda, el sentinella demanà un suplent i s’internà a la presó. Al cap
d’una estona sortí acompanyat d’un superior seu. Tots dos em miraven i parlaven entre
ells. “Qui és aquest home?” Devien dir. “Què hi fa, tantes hores?” L’ànima em penjava
d’un fil. No els mirava. Anava passejant amunt i avall com si res no m’importessin. I el
superior tornà a entrar per la portella petita, oberta en el portaló gros. Jo pensava: “Ara
anirà a avisar la policia”. A les cinc de la tarda no havia passat res. Jo estava molt
cansat. Pràcticament no m’havia assegut en cinc hores. Fosquejava aviat. Feia fred.
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Arrossegava una diarrea imparable, segurament fruit de la terrible por. Per aquell dia
n’hi havia prou. I vaig decidir retirar-me.
Pel camí de tornada a casa, el metro d’Entença a Sagrera (línia 4) i de Sagrera al Clot
(línia 1), em sentia com un boig enmig de persones assenyades. Quin dimoni m’havia
posseït? Arribo a casa. La Vicenta m’avisa amb un paper que és en un pis de dalt amb
unes amigues amb les que ha celebrat l’àpat nadalenc: l’escudella i carn d’olla de rigor.
Pobra Vicenta, com la faig patir. Era l’única que sabia la meva decisió. Sempre ha
respectat els meus atacs de bogeria i m’ha fet costat. Ella i les amigues veïnes m’havien
guardat el menjar. Me l’escalfaren i vaig celebrar, també, l’àpat de Nadal. El primer dia
restava ben posat. Ja ningú el podria esborrar. La meva ànima reposà. “Com un infant
en braços de sa mare, així reposa la meva ànima en Tu, Senyor”.

4.- La nit anterior (24.12.75)
Dos quarts de deu del vespre. Parròquia de Sant Llorenç, barri de Les Arenes, Terrassa.
Els sis “captaires de la pau”, que veníem de fer una vaga de fam a Montserrat en
demanda d’amnistia a l’Estat espanyol, ens havíem aplegat amb la comunitat cristiana
de Josep Ricart, un dels “captaires”, jesuïta i antic company meu de presó a
Carabanchel, per escoltar el missatge de Nadal del flamant nou rei d’Espanya, Juan
Carlos I i celebrar la missa del gall tots plegats com a cloenda reconfortant, després de
la nostra amarga acció montserratina. Desplegada la grandiosa campanya popular per
l’amnistia, hi hagué dies que tothom esperava que seria decretada per Nadal. És una
pràctica històrica establerta que, en un canvi de règim, tot sortint d’una dictadura, es
decreti una amnistia general. I aquella era una ocasió única per a què el rei d’Espanya
assegurés el seu tron en el darrer moment de la celebració de l’Any Sant de la
Reconciliació universal convocat per Roma (1975).
Ara ja no. Tothom va saber que el rei no firmaria cap amnistia. No podia fer-ho. Era un
titella. “Tot està lligat i ben lligat” (dixit Francisco Franco abans de morir). Els
mateixos, que manaven quan Franco emmalaltí, manaven ara. L’aperturisme no passava
d’un desig d’uns quants. Jo havia insinuat de no celebrar el Nadal si no hi havia
amnistia. Però se m’havia dit que la gent estava tipa de no celebrar nadals. Els dos anys
anteriors ja no se n’havia celebrat en aquella parròquia. El celebraríem. Llàstima que
així no hi hauria cap reacció del poble estafat. Què hi farem! Tanmateix, la celebració a
Sant Llorenç va ser molt ferma. Un record inesborrable. L’església plena de gom a gom.
La gent col·locada en forma circular d’assemblea, tot famílies de treballadors, la
majoria immigrants. Els sis “captaires” amb la manta a les cames. La feblesa causada
per la vaga de fam els glaçava els peus. Cants de lluita! “Poble, unit, mai no serà
oprimit!”.
Mentre, en el silenci del meu cor, ja havia decidit tirar endavant. N’havíem parlat amb
els “captaires” feia uns quinze dies. “Caldria tenir preparada una resposta immediata i
adequada per al cas que no es donés l’amnistia per Nadal”. Ho havia comunicat a tres o
quatre a més de comentar-ho amb la Vicenta. Ella mai no posava obstacles a tot allò que
veia que jo tenia clar. Fins i tot quan la meva decisió pertorbava profundament la
pràctica de la seva vida. Els altres, sobretot, insistien en la meva salut. Encara no feia
tres dies que havíem acabat una vaga de fam de vint-i-quatre dies. Però era tant oportú!
Les festes nadalenques, tan familiars, privades a l’empresonat, a l’exiliat, al perseguit...
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¿Qui podria impedir el meu desig de comunió amb la desgràcia dels meus companys,
encara víctimes de la repressió en uns dies tan especials? Els meus amics consultats
m’havien ajudat a trobar la forma de resposta assenyada que calia en aquell moment. De
bell antuvi pensava plantar-me dia i nit a sol i serena davant la presó Model de
Barcelona fins que donessin l’esperada amnistia. Després de parlar-ne havia decidit
prescindir de l’estada nocturna, massa dura per al cos afeblit pel dejuni, en el cor de
l’hivern i, potser, amb gest massa desafiant per a la guàrdia civil que custodiava la presó
Tot tornant a casa a Barcelona, a les 3 de la matinada del dia de Nadal, em vaig decidir,
doncs, a romandre davant de la presó de sol a sol –de fet hi seria de 9 del matí a 9 del
vespre- mentre no hi hagués amnistia. La vaga de fam, el viatge a Terrassa, el disgust
del parlament nadalenc del rei d’Espanya, les emocions de la vetlla i la seriosa decisió
presa com a signe de protesta em van tallar la digestió. Vaig ficar-me al llit amb un
terrible mal gust de boca que em pujava de l’estòmac. En tota la nit no vaig poder
dormir. Se’m va desfermar el ventre de manera incontenible. La por? Com al gener, em
feia molt de mal la cama dreta. No podia trobar-me pitjor. Calia, a més a més, segons
els consells dels amics, deixar un paper escrit on expliqué la motivació de la meva
actitud. ¿Com podia dormir amb tants maldecaps? Em vaig alçar i vaig escriure:
“Enguany no hi ha Nadal per als oprimits. Després del discurs de Nadal del rei
d’Espanya camino sense reposar. L’autoritat no accepta la nostra bona voluntat, no
accepta el sacrifici de la nostra llarga vetlla, del nostre llarg dejuni, no accepta el milers
de peticions del poble, no accepta l’espera respectuosa, no accepta cap pacte, no accepta
res. No hi haurà Nadal per a tants presos polítics com l’esperaven. Fa quaranta Nadals
que els exiliats esperen el moment de tornar. No hi ha reconciliació entre perseguidors i
perseguits. Cal, doncs, una escalada en la nostra acció. Som en campanya. No hi ha
temps per a dies de permís. El poble no es conforma. Cadascú farà la seva protesta.
Cada grup, la seva acció. Moltes coses es poden fer, cadascú en el seu lloc. La
imaginació popular no té límits. Jo marxo, avui mateix, Nadal, abans del dinar de
família, i m’estaré cada dia davant la presó mentre m’hi deixin estar, de sol a sol. Vull
que surtin els presos polítics o que em tanquin a mi. Si em detenien, no solament
mantindria la vaga d’incomunicació radical amb les autoritats civils i els seus
representants (silenci total), sinó que també encetaria una vaga de desobediència radical.
Només em mouran si m’arrosseguen o em porten a pes de braços. Si em deixaven de
nou en llibertat tornaria a ocupar el meu lloc. Jesús no ha nascut ací, però el poble el
porta al senzill estable del seu cor en forma d’amnistia”.
En el meu intent de diari del dia 25 escrivia: “Avui serà el primer dia de la nova
campanya. Per ser el primer dia hi aniré a les 12 del migdia. En alçar-me del llit, tres
atacs successius de diarrea. He perdut tot el que havia guanyat en tres dies de
recuperació de la vaga de fam. La feblesa és extrema i vaig coix. Tracto de dissimular
per tal que la Vicenta no freni el meu propòsit. “ - No t’ho dic per frenar-te, però creus
que estàs en condicions d’anar on vas? “Ella endevina les meves greus dificultats.
“ – No, no és res. “I penso en les imparables disenteries dels soldats en els fronts de
guerra: Ells resistiren. Jo també. “Vicenta em fa un arròs i una poma bullits. Oli en un
llum! Ja no tindré més problemes de ventre. Per al fred rigorós d’aquests dies dos
mitjons a cada peu i un pijama de cotó sota el vestit, pantalons de vellut, anorac i
bufanda”.

13
5- Tres dies tranquils (25/27.123.75)
Dijous 25, divendres 26 i dissabte 27 de desembre, tancat en pau el dia de Nadal,
transcorregueren sense novetat. El 26, des de les 9 matí, ja era a la meva guàrdia
pactada amb mi mateix. Semblava que no cridava gens l’atenció. Vaig prendre
consciència de la longitud de la voravia de l’illa de cases, tot passejant amunt i avall
infinitud de vegades. En una bella entrevista a la revista “Triunfo”, un dia, l’entranyable
Montserrat Roig em presentà com la puta que més carrer havia fet. I així era. En dotze
hores diàries quants recorreguts sencers de punta a punta no es podien fer? Més
marejador resultava fer-ho al llarg, tan curt!, de la longitud de sis metres exigus d’una
cel·la carcerària. Vaig comptar els plàtans. Vaig tafanejar porteries, comerços, tallers,
bars i fins un magatzem de drapaire que regentava una velleta simpàtica i cridanera, la
Tomassa. A l’altra cantonada la farmàcia Farré. El farmacèutic fou el nostre arcàngel
Rafael –“medecina de Déu”- protector al llarg de tota la estada. S’hi refugiaven els
perseguits per les porres policíaques. I curava ferides, contusions i ofecs pel fum d’uns
pots malèvols. Els cotxes, taxis i camions passaven sense treva. El carrer Entença, que
surt a la Diagonal, és el pas obligat de totes les mercaderies que surten de Barcelona i
van a València, Madrid, Saragossa i Cantàbric. El soroll eixordador permanent, amanit
amb els gasos pudents i verinosos dels vehicles pesants, gravaven les llargues hores de
la plantada. Al vespre, el cap em rodava i sordejava escandalosament. Potser el tràfic de
camions fou la càrrega més difícil de suportar en tots aquells dies. Desprès vindria el
fred, el vent, la pluja, la calor i.... la gent! Sort de la generosa ombra dels arbres que
farien d’ombrel·la. Que feble sóc pel que fa a les inclemències de la naturalesa. Una flor
d’hivernacle! Vaig canviar la pell que s’anava endurint i ennegrint ostensiblement.
Deien que tenia pell de paleta. I, tot plegat, tanmateix, endolçat pel clima benigne del
Mediterrani. En altres latituds hauria esdevingut impossible la plantada. Barcelona és
una de les ciutats més ben situades del món. Com t’estimo! Tu ets el meu poble, on vaig
néixer i on he passat més anys de la meva vida. Sóc un urbanita malaltís, però tu em
vetlles com una mare a un seu fill raquític. Sort tinc d’un temperament que m’ajuda a
aïllar-me de l’entorn quan vull.
Aquests tres dies foren de pau. Ningú no m’impedí continuar la meva acció: tres dies
salvats! Gent extravertida pensarà que foren dies avorrits, que les dotze hores diàries se
m’haurien fet interminables. Doncs no. Si he adquirit una certa fama d’activista, això no
vol dir que això pertanyi al meu tarannà. Jo sóc immensament feliç en la soledat i en el
silenci. I pateixo sempre -sembla estrany!- en la companyia i en la conversació. Odio les
multituds i els tumults. En ambient de gresca em sento aliè. En el pati del col·legi, de
nen, sempre m’arrecerava en un racó. Ho creureu o no, però tota la meva actuació
publica l’he feta per deure ètic, no per gust psicològic. Des dels deu anys he volgut ser
ermità. Als meus trenta anys vaig passar voluntàriament deu anys a la muntanya . Tenia
una mare contemplativa. I tres germanes, monges de clausura. La gent il·lustrada,
nacionalista, moderna i progressista sovint considera la mística un anacronisme superat.
Però, i no se n’adonen, ells també gasten la seva mística del progrés, de la raó, de la
justícia, de la llibertat. El seu déu és una idea abstracta, però, alhora, és un ideal
espiritual que actua com a motor de la seva vida. Cal tenir cura de l’ànima individual,
però també de l’ànima del poble i de l’ànima universal. I això es fa en la intimitat, en la
interpretació, en la contemplació, en la intimitat, en la interiorització, en la
contemplació, en solitari o en grup, enmig de la multitud i sota el cel estel·lat de la nit.
Aquells beneïts tres dies els vaig passar reclòs en el desert del meu interior. Bona
preparació per a les turbulències que s’acostaven!
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I el dia 27, a mig matí, un taxista que havia parat davant meu per a esmorzar, en va
reconèixer. Va saludar-me. Preguntà què hi feia. Li ho explico. Em pregunta amablement
si els diaris ja ho saben. Li faig que no els n’he dit res. “ Em dóna permís per a què ho
faci jo?.- Sí “. Sabia el que em vindria damunt. Però tot el dia vaig continuar en soledat
entre les anades i vingudes dels transeünts. L’endemà la premsa esventà la noticia als
quatre vents. I començà la desfilada de periodistes i de gent de tota mena. Mentre,
plovien peticions d’amnistia i plovien condemnes del Tribunal d’Ordre Públic ( TOP).

6.- Uns captaires de la pau (28.12.75)
El 6 d’octubre de 1975 sortia jo de la presó de Carabanchel deixant-hi l’ànima
presonera, encadenada als altres polítics que encara hi romanien. El dissabte, 15 de
novembre, pujarem a Montserrat, per fer una plantada a la Basílica en demanda
d’amnistia, Josep Ricart, Rosa Maria Rotllan, Robert Pons Rovira, i jo. Ens
anomenàvem Captaires de la Pau. Només restava un mes i mig perquè acabés l’any
universal de la reconciliació, i la “figuera” encara no havia donat cap fruït. Jo
interpretava, des de l’inici de l’any, que a l’Estat espanyol la reconciliació significava
l’amnistia general. Uns pelegrins pujàvem a Montserrat per meditar, callar i pregar per
al seu poble. A petició nostra el dia 18, en la pregària dels fidels de la missa conventual
es feu la següent petició: “Preguem amb uns captaires de la pau, que fan oració dins del
nostre temple, per l’amnistia, pels presos i exiliats i per la llibertat del nostre poble”. El
20, morí Francisco Franco. Nosaltres, de seguida, redactarem un manifest encapçalat pel
títol: “Captaires de la pau”, on demanàvem un “salt pacífic a la democràcia”. Obtingué
una gran difusió. En un altre manifest, adreçat al jovent, dèiem: “Uns captaires de la pau
som dia i nit a la muntanya de Montserrat en vetlla constant, com una llàntia encesa,
com una bandera alçada damunt una gran societat que vol ignorar les seves gravíssimes
responsabilitats presents. Aquests captaires de la nova pau esperen durant aquest Any
Sant l’almoina de la vostra resposta”. El 30 de novembre, primer diumenge d’Advent,
Vicenta Alcover, Rosa Maria Rotllan, Josep Ricart i jo, a Montserrat, i Jaume
Chalamanch des de casa seva, sense deixar la feina, a Barcelona, anunciàvem: “En
aquest Any de la Reconciliació només queda una darrera oportunitat de canvi en l’Estat
espanyol tan torturat per la història: Nadal, la diada de pau a la terra. Per això, uns
captaires de la pau, que fem vetlla continuada a Montserrat des de mitjans de novembre
tot demanant l’amnistia i les llibertats democràtiques, comencem avui una vaga de fam
per reforçar la nostra exigència. Passarem aquest Advent fent vetlla, pregant i dejunant
per tal d’obtenir el major bé que pot rebre el nostre país”.
Ja he explicat el fracàs de la nostra petició. En el discurs institucional de la vigília de
Nadal, el rei no donà cap amnistia. “Jesús no ha nascut ací”. I jo vaig decidir plantar-me
al carrer Entença davant de la presó Model de Barcelona. El dia 28, se’m presentà,
l’advocat i caminant empedreït, Ferran García Fària, que em passava de força anys
d’edat, i em renyà. M’havia dit que, si jo feia qualsevol actuació, li ho comuniqués. No
l’havia avisat de la nova plantada meva. Jo no volia que se sentís obligat per la seva
pròpia paraula, davant una acció tan arriscada. Si més no a Montserrat estàvem protegits
de l’agressió de qualsevol arrauxat. Enmig del carrer, no. Però, sense rancúnia, em
sorprengué afegint-se al meu gest amb les meves mateixes condicions, “de nou a nou,
tots els dies, fins a l’amnistia”. Podia ser el meu pare. No sabeu la companyia que em
feu al llarg dels molts mesos que durà la plantada! Duia un diari en un petit bloc on
consignava amb gran fidelitat els esdeveniments. No sé que se n’ha fet d’aquelles notes.
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Ell corregué tots els meus riscos, rebé les mateixes bastonades, sofrí els mateixos
menyspreus i... fruí dels mateixos consols del nostre meravellós poble català i de tants
altres forans que ens vingueren a acompanyar en aquells dies. Crec que la seva imatge
d’avi de barbes blanques per terra, restà immortalitzada en la cèlebre fotografia de
Manuel Armengol, que fou premiada com a millor fotografia política de l’any, a
propòsit de la manifestació per l’amnistia de l’u de febrer de 1976, on un estol de
policies agredeixen espectacularment un grup de ciutadans asseguts a terra. Poc després
aparegué l’Eulàlia Marimon, molt jove, podia ser filla meva. També vingué per quedars’hi, incondicionalment. També participà de la terrible repressió que patirem,
especialment les primeres setmanes. Després ens deixà. Se n’anà a viure a Bilbo amb un
objector de consciència al servei militar. Però tot seguit fou substituïda, suposo per obra
d’algun àngel celestial de la guarda, per l’Eulàlia Rubió, encara més jove, més ingènua i
tanmateix ben sàvia. També se’ns afegí sense cap reserva. També rebé l’odi i l’amor,
que es repartien en aquella voravia a mans vessades, com nosaltres i fins al final, fins al
dia de l’amnistia. Molta, molta gent ens visità i ens acompanyà curtes i llargues estones,
hores, dies, setmanes. Aquests tres captaires de la pau, per a mi i per la causa, foren el
més preuat present del cel que podia esperar. Com aniré explicant, a tots tres ens
intentaren allunyar d’aquell lloc privilegiat moltes vegades i tots tres hi tornàvem i
resistirem sense defallença. Però té gràcia que, més endavant, quan la policia rebia
ordres d’escombrar la voravia de manifestants excessius, sovint el cap de l’escamot
avisava als seus subalterns: “A aquestos tres no els toqueu, tenen permís”. Quin permís?
Se l’havien inventat i, de tant veure’ns tots tres allí, s’havien arribat a creure llur propi
invent.
La pau no s’imposa ni, en sentit estricte, no es conquesta. Es demana des de la pau de
qui demana i es dóna des de la pau de qui la dóna. Captaires pobrets que demanen un
ajut (cum-munere, comunitat) per a la família. Que cessi l’odi entre germans. La guerra
franquista mai no havia encara estat segellada amb un pacte de pau. Entre uns i altres
encara no s’havien fet les paus. Encara hi havia vencedors i vençuts. L’amnistia, que
demanaven aquells captaires insignificants, volia ser el Tractat de Pau, després d’una
Guerra de Quaranta anys (1936 – 1976). “La gràcia de caritat d’un mos de pau, per
amor de Déu. Tenim un poble al qual alimentar, que porta quaranta anys de fam de pau,
de vera pau”. Quan finalment vindrà l’amnistia (14 – 10 - 1977), serà un tractat de vera
pau o un mercadeig de negocis?

7.- L’amnistia (30.12.75)
Estic en l’apartat 7 i encara no he parlat del motiu principal de la meva plantada: la
reclamació de l’amnistia, vella reivindicació unitària, popularment consensuada durant
els anys de preparació de l’Assemblea de Catalunya, imprescindible a la sortida de
qualsevol etapa despòtica. A la sortida de la seva dictadura el veí Portugal (1974) en
concedí una. En el cas del franquisme, a banda dels morts de mort natural en l’exili, en
la presó i en la marginació, a banda dels morts en tortura o en execució sumaríssima, als
quals l’amnistia ja no era d’utilitat, restaven molts presos, represaliats, multats, exiliats,
perseguits, amagats, torturats, mutilats, marginats encara vius que demanaven justícia.
Hi havia l’espoli de partits polítics republicans, de sindicats, d’entitats culturals i
socials, de les institucions catalanes (per exemple “els papers de Salamanca”). Hi havia
els excombatents del bàndol republicà sense cap ajuda de les que gaudien els
excombatents del bàndol feixista. Etc.
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Ara que s’acostava el canvi de règim, amb la greu malaltia de Franco, la petició
d’amnistia arribà a ser el clam popular prioritari i el més participat. Primerament
l’exigien només petits grups, la majoria clandestins, més polititzats. A l’octubre de l’any
1971, la unió de pràcticament tots els lluitadors antifranquistes del Principat de
Catalunya dugué a la constitució de l’Assemblea de Catalunya. Dels seus quatre punts
unitaris, que després esdevindrien mítics, el primer era l’amnistia. No hi havia ningú
que la rebutgés i tot seguit es començaren a desenvolupar campanyes de tota mena per
exigir-la.
Aquesta bandera a mi m’agafà fort quan vaig ser condemnat a presó. Hi vaig ingressar
el desembre de 1973. Poc abans de l’inici de 1975, el Papa, Pau VI, declarà, aquell any,
Any Sant universal de la reconciliació. Jo, de la presó de Carabanchel estant, vaig
interpretar que a l’Estat espanyol reconciliació volia dir amnistia, com a acte de
reconciliació entre vencedors i vençuts en la guerra de Franco (1936 – 1939), ferida
encara no tancada després de quaranta anys. L’1 d’octubre de 1974, escrivia des de la
presó a l’Assemblea de Catalunya: “La situació és madura per a l’amnistia... Si el
primer de gener de 1975 encara no hi ha amnistia, començaré una vaga de fam i alhora
una vaga il·limitada de desobediència a la disciplina de la presó, com a contribució
individual a la lluita per a la reconciliació”. També vaig escriure una arriscada carta a
Franco demanant la mateixa cosa, que no obtingué cap resposta. Com se sap, l’inici de
l’any no portà cap amnistia. Vaig començar les dues vagues. La primera durà trenta
dies. La de desobediència fins al dia de la meva sortida de la presó a l’octubre de 1975.
Entre altres campanyes, Justícia i Pau espanyola recollí en tot l’Estat 160.000
signatures, que tampoc doblegà l’executiu espanyol. Multitud de persones i grups
lluitaven pels presos polítics. Les comunitats cristianes feien vetlles de pregària i dejuni
amb aquesta intenció. Hi havia molts capellans empresonats de Catalunya, de Madrid,
bascos i andalusos per haver predicat la petició d’amnistia en el sermó de la missa
dominical. Josep Ricart Oller, ja esmentat, pel mateix motiu, ingressà en la meva
mateixa presó el 21.1.1975. 200.000 obrers bascs feren vaga en solidaritat amb els
presos polítics. Els mateixos presos de diferents centres penitenciaris entraven en vaga
de fam. Tanmateix el sistema romangué impertèrrit. Mort en Franco, els successors
concediren algun petit indult, deixaren anar algun pres polític, però sempre es resistiren
a concedir l’amnistia, tot i una “ferma” promesa feta en aquest sentit per Rodolfo
Martin Villa, esdevingut ministre de la governació, al pare abat de Montserrat, Cassià
Maria Just. I així arribem als esdeveniments consignats en aquestes pàgines.
Abans de seguir permeteu-me només dues observacions:
1a.: La reivindicació de l’amnistia per part de l’Assemblea de Catalunya semblava
simple i clara, però era d’interpretació ambivalent. L’amnistia és l’oblit jurídic d’actes
punibles en un marc determinat, inevitable quan aquest vol canviar-se. Indubtablement
volia dir l’oblit, per part dels vencedors de la guerra, de totes les penes que pesaven
sobre els represaliats del franquisme. Era el seu sentit primari. Però, ¿implicava també
l’oblit de totes les barrabassades comeses pel règim fins al dia de la concessió? Perquè
així, potser afavoria més el sistema que l’oposició durant tants anys brutalment
perseguida. ¿No hi hauria un procés democràtic contra el franquisme? ¿Restarien
impunes injustícies tan greus? ¿Seria una llei de punt final? ¿No era això un signe de
feblesa de la nova democràcia davant el feixisme? O bé ¿era l’oposició tan feble que la
seva reclamació encendria una nova guerra civil en la qual tornaria a perdre? Crec que
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en general l’oposició acceptà aquesta feblesa de bell antuvi. Crec que esgrimí l’amnistia
com la firma del tractat de pau de la Guerra dels Tres Anys. Hi havia en l’oposició
molta por a la reproducció dels enfrontaments que posaren fi a la Segona República
espanyola. Deia Pasqual Maragall molt més tard (1992): “La base de la transició era
mirar el futur i no el passat i, si hem après quelcom és que no volem una altra guerra
civil. Ens ho hem prohibit, no ho admetrem. I entre els costos d’aquesta transició hi ha
una certa discreció respecte al passat”. Autocensura. En canvi, el franquisme temia que
l’amnistia s’interpretés en un sentit restringit que només afavorís l’oposició i que, en
conseqüéncia, ells serien passats per la mola. La mala consciència! Per això s’hi van
oposar aferrissadament fins al final. Altrament potser haurien cedit més aviat. Vull,
doncs, deixar clar que hi hagué dues interpretacions de l’amnistia: l’estricta, temuda pel
règim, que només afavoria l’oposició, i l’ampla, pressuposada per l’oposició, que
afavoria totes dues parts, però afeblia l’oposició davant del règim.
2a.: Junt amb l’amnistia per als presos polítics calia concedir un ampli indult als altres
presos, els presos socials. A tot arreu del món on es decreta una amnistia política
s’acostuma a acompanyar d’aquest indult. En un canvi de règim cap a la democràcia,
s’havia de donar una nova oportunitat als presos socials de refer llur vida, presos que en
el final del franquisme estaven plens d’esperances. La societat burgesa ben pensant
només veu en aquests presos una xacra social a eradicar. Però totes les legislacions
democràtiques demanen sentències que no siguin negatives ni venjatives ans
constructives i regeneratives. I, sempre, en aquest tema, trobo a faltar la consideració de
la culpa que té una determinada societat en la “fabricació” dels seus delinqüents. Per
exemple, no es castiga un govern que no fa escoles en un barri on els nens acaben
derivant cap a la delinqüència. El franquisme fabricà molta carn de presó
específicament derivada de la seva idiosincràsia feixista. La llei de “vagos y maleantes”
produïa “vagos” i “maleantes” a dojo. La guerra i les represàlies polítiques deixaren
moltes famílies en la misèria, llançades al carrer pervertidor. La condició servil de la
dona l’abocà sovint, en la seva desesperació, a transgredir la llei i anar a raure a la
presó, etc. Tota aquella gent es mereixia una oportunitat en el canvi de règim. Cal
meditar, tanmateix, sobre el fet que ara (2004) hi ha molta més gent a la presó que en
temps de Franco. ¿Què tindran de pervers les lleis de la nova democràcia? Es podreix i
s’engarjola força més gent que abans. No se’ls mata. Superpoblació carcerària!

18
-----------------------------------------------------------------Part primera: 1976----------------

CAPÍTOL 1: gener 76

8.- Cap d’Any (1.1.76)
El dia 28, data en què saltà la notícia de la nostra guàrdia davant la Model, una comissió
de llibreters, que regalà llibres principalment a preses i presos polítics, passaren a
saludar-nos. També, abans de Cap d’Any un nombrós grup d’editors barcelonins
decidiren demanar al rei d’Espanya amnistia total i plena llibertat d’expressió.
Formaven una llista ben il·lustrativa que reprodueixo de “El Correo Catalán”
(31.12.75): Beatriz de Moura (Tusquets), Jorge Herralde (Anagrama), Alfons Carles
Comín (Laia), Josep Maria Castellet (Edicions 62), Lluís Crespo (L’Avenç), Esther
Tusquets (Lumen), Carles Barral (Barral), Francesc Fortuny (Fontanella), Gustavo Gili
(Gili), José Maria Vives (Grijalbo), Joan Carrera (Nova Terra) i Xavier Folch (Ariel).
Cada dia arribàvem al vespre ben cansats, les dotze hores, acomplides escrupulosament,
el fred, el vent, la pol·lució, els decibels dels camions, els enemics, els amics, els
passavolants, els familiars dels presos, els seus advocats, els expresos que s’enyoraven
de “casa seva”, els maniàtics, els folls, els marginats, els utòpics que venien a explicarse perquè a casa seva ja ningú no els aguantava i, també, algunes hores de passejar en
silenci amunt i avall de la voravia, especialment a l’hora de després de dinar. A les tres
de la tarda, fins els cotxes, els autobusos i els camions devien anar a dinar! Només
restàvem els guàrdies de la gran porta i els de les garites i nosaltres. Ens sotjàvem
mútuament de cua d’ull. Calia no fer provocacions. La poblada ciutat carcerària romania
silenciosa en forma d’estrella (galeria 1a., galeria 2a., etc.) parapetada darrere de l’alt
edifici frontal de l’administració de la presó, única cosa que restava a la vista des de la
nostra posició. Tot plegat, envoltat per l’altíssima muralla de la vergonya. Els presos
eren el signe del fracàs d’una societat, les deixalles humanes que no sabem reciclar, que
ningú no vol tenir a prop, per la pudor que fan.
Costava arribar a les 9 del vespre. Les darreres hores es feien llargues. I aquell dia 31 de
desembre, amb l’Any Sant acabat sense amnistia, vigília de Cap d’Any, final del dia de
l’Home dels Nassos, se’ns acosten uns beneïts amics, amb aquest suggeriment més
beneït encara: “I si féssim el nostre reveillon de l’amnistia?” La societat inconscient
celebraria el canvi d’any amb les seves festasses tradicionals. ¿Per què nosaltres no
celebràvem la festa a la nostra manera? A les dotze de la nit podríem donar un tomb a
l’entorn de les alteroses muralles de la presó per alegrar la vida d’aquells que no podien
sortir a celebrar res, després de tantes esperances dipositades en aquell any que s’estava
acabant d’escolar en la més completa esterilitat. Uns riurien, els altres plorarien. ¿No
podíem alleugerir la pena dels segons? El suggeriment se’m posà fatal per dintre. No
ho vaig manifestar. Jo, amb les dotze hores d’aquell dia, en tenia ben bé prou. Estava
rendit. ¿Què més em demanaria el meu poble? ¿Mai no en tenia prou? Podien fer-ho ells
sense mi. Però vaig callar el meu cansament. “Sí. Fem-ho. Un quart abans de les dotze
tots aquí. Digueu-ho als amics”. Encara vaig tenir temps d’anar a casa, fer un mos i
estirar-me mitja hora al llit. Quina mandra d’alçar-me de bell nou el mateix dia! Tornar
a fer front a la policia. Pensar en el risc de repressió a cops de porra. Travessar el carrer
i situar-nos en la zona prohibida, en la voravia de sota la muralla. Veia la dotació de la
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Guàrdia Civil, que sempre hi ha dins de la presó, sortir esperitada i trencar-nos la
carcanada a cops de culates. El metro indiferent em deixà precís a l’estació d’Entença.
A tres quarts de dotze, la nostra voravia bullia d’amics. Els tres captaires formàvem
puntualment. Tots anàrem encenent llantions de cera. Les flametes tremolaven com jo.
La gent semblava contenta. Arribat el moment, al capdavant de la multitud, travessàrem
el Rubicó i començàrem una volta que se m’averà interminable. Uns cinc-cents metres.
El perímetre de dues illes de cases de l’Eixample barceloní. Un anònim ho explicà més
tard així: “Aviat seran les dotze de la nit. Som davant les portes i murs de la presó
Model; els sentinelles ens observen des de les seves garites. Lentament la gent es va
afegint. Dones i homes de totes les edats. Els rostres traspuen emoció i alguns duen els
seus fills agafats de la mà. Som uns cinc-cents que comencem a caminar. És una marxa
silenciosa a l’entorn dels murs de la presó. Ens parem tots quan toquen les dotze
campanades de l’any nou. Al final cinc-centes veus s’eleven entonant cançons de
justícia i esperança; a l’altra banda dels murs, entre les reixes, uns llumets i uns
mocadors també ens saluden-, sentim cançons revolucionàries; són els presos que ens
veuen, que ens senten. L’emoció ens amara. Els responem amb els nostres mocadors, i
molts, amb llàgrimes. Les cinc-centes veus criden “Llibertat! Justícia! Amnistia!”.
Continuem la marxa. Els “grisos” ens segueixen i observen de prop, però no intervenen.
Comencen a obrir-se les portes de la llibertat per al nostre poble”.
A primera fila, amb els captaires, hi havia l’escriptor i editor Alfons Carles Comín i el
professor i polític Jordi Carbonell, amb la seva esposa Hortènsia i els seus fills. La
policia havia maniobrat i es posà vint metres davant de nosaltres tot barrant-nos el pas,
quan ja arribàvem al final de la volta sencera. Ens aturarem. Jordi Carbonell i jo
avançàrem cap als “grisos” a dialogar. El cap de policia ens digué “Escampeu; tinguem
la festa en pau; comencem bé l’any nou”. Acordàrem que cantaríem una cançó més
“acabada la qual tots els presents es retiraren pacíficament, després de desitjar a la
policia un feliç any nou (a fe de Déu que no ens ho resultà gens, ni a ells ni a nosaltres!)
i que la policia els desitgés el mateix a ells” (La Vanguardia, 3.1.1976). “Davant
l’actitud dels agents de l’ordre, els manifestants els dedicaren una ovació “ (Diario de
Barcelona, 3.1.1976). Alfons Carles Comín, després, m’escriuria sobre aquesta nit: “I en
la mort del 75 –quin any en la nostra història, Lluís! ¿l’haurem abastat?- centenars de
persones, familiars de presos polítics i gent i poble, tot cantant Vull ser lliure i L’estaca
davant les finestres de la quarta galeria, la presó ressonant. Tots dintre i fora, expressant
voluntat impacient d’amnistia”.

9.- Carta abierta a Lluís M. Xirinacs, testigo de la amnistía
(escrita el 1976 en un bell castellà per Alfonso Carlos Comín, editada en el seu llibre
“La reconstrucción de la palabra”, Madrid, 1977, pàg. 65 – 72)

“¿Hasta cuándo?”, te preguntaban unos y otros al llegar, te preguntábamos en la acera
de la calle Entenza, delante de “La Modelo”. “Hasta que den la amnistía”, contestabas,
con un cierto gracejo. La ironía no era desesperanza. Todo sucedía en catalán. Tu
vertical reflejaba, olía a esta tierra nuestra, siempre mediterránea. Aún más ahora que se
necesita constancia, firmeza en la lucha, tambíen serenidad.
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En pocos días nos habíamos visto varias veces. Casi más que en años que nos
conocemos. El día que subimos a Montserrat con Camacho y Sartorius percibimos
vuestro estado de levitación. Cerca de veinte días llevabais de ayuno total yendo y
viniendo a la iglesia desde la celda, pacientes, pacíficos, llevando a las montañas
serradas el clamor de la amnistía. Nada de palabras bajas, musitadas al oído, palabras de
pasillo y de negociación palaciega. Nada de perdones, solicitaciones, súplicas. Vuestra
huelga de hambre hablaba a voces. Como un clamor, huracán de norte a sur como una
boca irrumpiendo en el “Mont-serrat” ¡Amnistía! Pasó el tiempo de suplicar, solicitar,
insinuar, nos dices, dices a todos. Tú que no suplicas, solicitas, doblas tu rodilla. Tú que
siempre has clamado en vertical -decía el pueblo: “más vale morir de pie que vivir
arrodillado”-, sacudías las conciencias con tu silencio y fueron más de cuatro mil aquel
domingo a gritar contigo: ¡Amnistía!
Hacia los sesenta comenzaste públicamente tu lucha por la via de la desobediencia
civil que te ha llevado pertinazmente a la cárcel varias veces, trenzada tu vida en una
sucesión de huelgas de hambre:
Julio de 1969, por la separación de la Iglesia y Estado, Navidad del 70, en solidaridad
con los procesados de Burgos, exhortando al público catalán para que salga de su
privacidad y abandone el colaboracionismo; noviembre de 1972, radical rechazo de un
sistema antidemocrático que te conduce a la prisión concordataria de Zamora; finales de
1973 y principio del 74: ¡42 días sin alimento!, exigiendo la libertad para los 113
detenidos de la Assemblea de Catalunya; finales de 1974, por la amnistía en
Carabanchel. Adviento y Navidad de 1975, en Montserrat de nuevo por la amnistía. Así
te has convertido en la imagen catalana de la no violencia activa, y muchos no
comprenden, menosprecian tu lucha, tu pacífica tozudez cargada de política, cargada de
futuro.
En Montserrat erais el símbolo de una nueva Iglesia catalana del pueblo y para el pueblo
y con el pueblo. No en vano, pueblo en número de casi cinco mil habían subido ese
domingo de Adviento convocados por la Assemblea de Catalunya a solidarizarse con
vosotros, colocando en las inmensas piedras de la estribación la bandera catalana y una
pancarta pro-amnistía.
No violento, pacífico, amnistiado por ti mismo para un solo objetivo y un solo fin: la
esperanza de la justicia, de la fratenidad aquí y ahora, en nuestra tierra. No en el más
allá. ¡Queremos amnistía, y la queremos ahora!
Tres días, después del atardecer, una densa hora de conversación. Interpretabas el
rechazo de algunos monjes de Montserrat. Políticas atentistas, actitudes de quienes
desean pactar con el continuismo. Les habíais tirado “la barraca al aire”. Vosotros
silenciosos decíais no basta, no basta esperar, negociar, insinuar. Hay que actuar
preciso, rápido, el pueblo lo pide, lo exige, hay que reclamar en voz alta, fuerte, única,
con el pueblo. La iglesia con el pueblo, decíais silenciosos, gritando sin alzar la voz.
Rosa regresó de Francia, silenciosa. Pep Ricard, levita-obrero, cristiano por el
socialismo, silencioso. García Fària, pelo blanco, tierra, kilómetros y tierra recorridos a
pie, silencioso de regreso de la vela en la iglesia del monasterio. Vicenta, palida, fuerte
en su fragilidad aparente, silenciosa. Emilia Montserrat abandonó la universidad, mira,
por la paz, sonriendo en blanco y negro, como divertida y expectante, silenciosa. Tú y tu
vertical diciendo que, en definitiva, después de estos cuarenta años hay que salvar la
dignidad, recordársela a tantos capaces de olvidarla por tres cuartos y ofertas atentistas.
¿Acaso estas cuatro décadas no han sido una dura prueba, han aplastado la más leve
dignidad de las personas? Hay que recuperar un cierto orgullo, veníais a decir. Para
salvar a las personas de la, a veces deleble, a veces indeleble, impronta del fascismo.
¿Hasta dónde nos ha marcado el fascismo? ¿Cuándo tendremos conciencia de ello?
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Y así, la Iglesia con el pueblo, no puede estar en otra parte si desea recuperar su
dignidad y su destino. Vocación de pueblo, no puede tener otra. Montserrat con el
pueblo. No con Unión Democrática ni con su política centrista, valiosa, muy valiosa,
pero centrista. No con nuevas hipotecas. No, con el pueblo. Así estará tambíen con las
gentes de Unión Democrática, pero no sólo con ellos, y claro también con los
socialistas, cristianos o no y con todo el pueblo simple y llano, cristiano o no;
Montserrat con el pueblo, exigíais, por la amnistia.
Había calma en tus análisis, te sentías seguro y habia paz. ¿Cómo voy a decidirlo de
otro modo, aunque sea una banalidad? Junto a vosotros “captaires de la pau”. En estado
de levitación política, mirabais tranquilos hacia el próximo horizonte de la amnistía y de
las libertades políticas.
El día 24 por la noche, “nit de Nadal”, por la noche en San Llorenç de Terrassa,
fundidos con nuestro pueblo. Y llena la iglesia de cristianos clamando amnistía,
decepcionados por el vacío de otra Navidad en las cárceles –“he escuchado la televisión
y me he quedado decepcionada, decepcionada, perdonad que lo repita”, decía una mujer
de la parroquia ante el micro en forma popular de homilía improvisada-, y comunistas,
cristianos unos, agnósticos y ateos otros, que no acudieron al Pan y al Vino, pero con
los que compartimos la única y misma esperanza de un pueblo en libertad. Eramos
pueblo, Lluís, catalanes de siempre y emigrados de años, otros más recientes y la
celebración hubo de hacerse en castellano, pero las homilías bilingües, leíais cartas de
solidaridad de familiares de presos políticos del País Vasco, y al acabar cantábamos a
coro “L’estaca” y gritamos amnistía, libertad y el pueblo unido jamás será vencido.
Proseguía la celebración del pueblo hacia la única esperanza.
De Montserrat a un barrio obrero de Terrassa de larga tradición de lucha, barrio, como
tantos de Catalunya, elevados a la història por los militantes de comisiones obreras y
tantos otros sindicalistas, cuadriculado por la policía y la represión de años y años,
parroquia arraigada en el pueblo y, claro, también cuadriculada, grabada en cinta
magnética y registrada en una y otra ocasión por las fuezas del orden. No aparecieron en
ese 24 ni durante la celebración ni después, fue una Nochebuena de clamor por la
amnistía. De solidaridad con los que están guardados, protejidos entre rejas. Y, claro, no
sucedió nada, perfecto orden en la celebración, en el canto, en el grito, en la danza.
¿Acaso no es la estaca la que siembra el desorden que pretende reprimir?
Y era el unísono ¡amnistía y la queremos ahora!, porque ésa es la vibración popular en
Catalunya y fuera de ella, la piel de toro sólo conoce ese pueblo. A las doce de la noche
en San Llorenç de Terrassa—y en Montserrat, por fuerza, el eco- sólo tenía un nombre:
¡amnistía! Y ese pueblo reunía dinero para las fianzas, lo habia explicado un obrero,
manos, rostro, vestido y zapatos lustrados de solidaridad, barro de solidaridad.
Ya, no, Lluís, ya no la Iglesia de los mercaderes. ¡Misericordia quiero y no sacrificos!,
resonaba el grito, bajo, supra, ‘amnistía! La Iglesia con el pueblo, tú contribuyes Lluís y
Pep Ricard, cura obrero en su parroquia—otro jesuita tan lejos de aquel eslogan de la
derecha durante la Segunda República, “jesuitas para una élite sana en un cuerpo social
sano”-, Pep despedido de la fábrica por actividades subversivas, se supone, quiere
decirse, traduzco, defender a sus compañeros de trabajo como a sí mismo. Vaya, otro
modo de vivir aquellos mandamientos que se resumen en dos. Pep jesuita amasado en
solidaridad. Y los demás que habían dejado actividades, tareas, para concentarse tan
sólo en el clamor de la amnistía. Y a Vicenta, las monjas filipenses le habian dicho: “No
hace falta que nadie supla en tu trabajo, ya se hará”. Algún dia, pensaba, quizá se
paralizaría el país para que haya tan sólo un signo, el clamor de la amnistía y de las
libertades políticas. Esas monjas, otro modo de recitar, remedar a la TV, “estamos
contigo”. Esas monjas, Lluís, que hace años que se han propuesto también la Iglesia
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con el pueblo. Y nuestra Iglesia se desliza con ellas y con tantos como vosotros, dura,
difícilmente, Lluís, hacia el pueblo que abandonó y combatió durante tantos años. Todo
solidaridad esa noche del 24 de diciembre en San Llorenç de Terrassa. ¿Y en
Montserrat?
Y ahora, casi ni recién recuperado, ni del todo recuperado, de sol a sol ante la cárcel
Modelo. Y hasta que den la amnistía. Dentro ya sabrán que fuera estás luchando sin
cesar para que salgan definitivamente fuera quienes están, largo e injusto tiempo,
dentro. Y te recuerdo ahora, ayer, tú y tu vertical, sol mediterráneo, que rodeado de
objetores de conciencia que claman por un servició civil, y luego llegó Teresa Pamies y
acaba de pasar un “2 CV” que se detuvo tímido en luz verde dijo inperceptiblemente
adiós y la señora Durán bajó del taxi, los niños no quisieron, para darte unos bombones.
Y enfrente, la guardia civil de la Modelo, jóvenes reclutas, ¿acaso no estarán tambíen
por la amnistía? ¿A quién puede perjudicar la reconciliación? ¿Quién puede estar contra
tu gesto? Sí, los que desean hacer de la tierra y del pueblo eterna posesión de
explotadores, minoría agarrada, como lapa, al poder. El búnker, Lluís, y sus epígonos de
diverso signo. Pero al búnker de cada día se le reducen las paredes ante el clamor, el
vigor y la decisión de nuestro pueblo.
Por la tarde, aquel domingo , el Barça ganaba -último minuto después de los noventa-,
quand même, al Madrid. “Ea, ea, el búnker se cabrea!” Y en la plaza San Jaume y en las
ramblas miles de personas gritaban de ese modo, honor para Rexach, cantaban,
clamaban, amnistía, libertad. Y el agua de Canaletas, el agua de todos, la que bebe el
obrero hacia el trabajo y el mendigo, la que bebe el estudiante y el cura y el intelectual y
el bohemio de última hora, la que si se bebe te ata para siempre a Barcelona, la que yo
bebí a los nueve años y aquí estoy, esa agua se ha contaminado y sabe ya a vuestra
pobreza, “captaires de la pau”, y a vuestra “pau”, la que dais a todos con gesto de
preñada solidaridad, sabe a un solo clamor, ¡amnistía para todos los presos y exiliados
políticos!
Postdata
Ahora prosigues impertérrito ante la Model acompañado de “captaires de la pau”,
antiguos y nuevos, Ferrán García Fària y Eulalia Marimon. Vuestra permanencia de sol
a sol, frío y humedad tambíen en compañia, provoca un peregrinaje incesante de gentes
las más diversas: trabajadores en paro de Laforsa al salir de una asamblea, objetores de
conciencia, familiares de presos políticos, ciudadanos de Santa Coloma, Cornellà, Sant
Andreu, Sants, del ensanche, curas y estudiantes, militantes sindicales y politicos,
intelectuales, periodistas y pueblo, pueblo, pueblo. Todos saben: amnistía. Y la gente de
los alrededores, los vecinos, expresan su solidaridad con vosotros. En el bar de al lado
pagan comidas a quienes peregrinan a la calle Entenza, se dice y se comenta, tienen
razón, no los conocíamos pero ahora sí, y tienen razón y los vecinos os bajan sillas,
estarán cansados, y alimento, que coman alguna cosa. El pueblo.
Y en la muerte del 75 -¡qué año en nuestra historia, Lluís! ¿Lo habremos abarcado?centenares de personas, familiares de presos políticos y gente y pueblo, cantando “vull
ser lliure” y “L’estaca” ante las ventanas de la cuarta galeria, la cárcel resonando.
Todos, dentro y fuera, expresando voluntad impaciente de amnistía.
El primer 76, llegábamos el dia 1 hacia las cinco, estabas rodeado de letreros
insultantes, ultras, guerrilleros tratando de asemejarse a la banalidad del fango en su
intención, sin comprender que tú simbolizas más de lo que eres. No es necesario
polemizar con ellos -aunque ellos tratan de provocar desorden, caos que permita decir
“mirad los pacifistas”-, porque tú resultas ya invulnerable a la calumnia, además escrita
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sin gracejo. No, no que estés por encima del bien y del mal, sino que tu voluntad de
amnistía y reconciliación trazan para todos el fulgor de una nueva convivencia. Lo que
ellos, tercos resistentes a los valores democráticos, no entienden. Las líneas de
demarcación tambíen pasan, Lluís, aunque no solo, por la inteligencia.
Y hace pocos dias, la policía te metió en su coche, tú como un saco indiferente, ni
caminabas ni ofrecías resistencia a sus deseos de alejarte y te llevaron al otro extremo
de la ciudad, una, dos y tres veces y hasta cinco veces. Cada vez más lejos. La última,
en la noche, por la Zona Franca, perdido varias horas. Cada vez, tú de nuevo, regresabas
inmediatamente a tu lugar de persistencia, al rincón donde mejor simbolizas tu clamor,
ante el grosero y rotundo edificio de la Modelo. Eres sufucientemente tozudo en tu
desobediencia civil para que a la autoridad gubernativa se le arme un rompecabezas, un
puzzle irresoluble, las piezas habituales no le cuadran.
Lluís, hasta pronto en Canaletas.

10.- El poble
Alfons Carles Comín, en la seva carta, s’omple la boca amb la paraula “el poble”. La
repeteix sense repòs. En aquells dies revolucionaris de la caiguda del franquisme, la
massa, fins aleshores, callada, despertava, s’organitzava, feia les seves passes de
responsabilitat i els seus petits actes de sobirania. Poble!, àmbit públic!, república! Ara,
en canvi, sembla que aquesta paraula està prohibida amb tot el que porta a dins. No hi
ha censura, certament. Però el periodista que fuig del discurs políticament correcte es
queda sense feina. Els pobles, les nacions ancestrals, són naturals, espontanis. Diuen les
coses pel seu nom, pel més directe. Ara, en canvi, plau al poder dominant que es parli,
no de poble, sinó rebuscadament de ciutadania, que és la massa d’individus controlada
per l’Estat amb el seu carnet d’identitat estatal, amb el corresponent pagament dels seus
impostos, amb les seves lleis coactives. Com vol el progressisme de la modernitat.
Munió de ciutadans domesticats, homogeneïtzats, amorfs, súbdits dissimulats, munió de
grups de pressió privadament molt rics i de corporacions d’elit que mai no podran ser
poble, o d’entitats pidolaires, subvencionades capriciosament per un Estat, tot plegat
l’anomenada societat civil, dependent de les mamelles ubèrrimes de la gran truja estatal
que s’alimenta de la sang i la suor del poble ras, i les administra al seu albir per atraure
vots.
En els pocs períodes revolucionaris que ens ofereix la història, arriba un moment en què
es desglaça el sistema vell i en què encara no ha quallat el nou. En aquest punt crític
emergeix espontàniament, volcànic, un magma popular bullent, de les entranyes més
profundes de la humanitat, sadoll d’empenta, saviesa i amor, llargament reprimit i
humiliat, i ho envaeix tot. Els poders s’espanten, maniobren dràsticament i munten a
corre-cuita un nou sistema, de faiçó que sembli, respecte al vell, que canvien algunes
coses per a què de fet res no canviï, com digué el Príncep de Lampedusa en el seu Il
Gattopardo (1958).
Quan jo tenia set anys s’acabava la guerra de Franco. El dia 26 de gener de 1939, amb
ulls d’infant astorat, veia, tot mirant avall, des de la casa alterosa del carrer Muntaner,
els carrers de petites cases de sota, del barri de St. Gervasi. A dos quarts de tres de la
tarda, uns quants milicians republicans endarrerits fugien de les tropes invasores que
encara no havien entrat a Barcelona. Llençaven els seus fusells a les portes de les cases
per poder córrer més lleugers. Després planà pertot una absoluta quietud i un absolut
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silenci. A les tres en punt de la tarda, pel capdamunt de la Diagonal, rebentà la
militarada franquista. En la meva imaginació infantil esperava veure una parada militar
disciplinada, brillant, arrenglerada, exacta. I aparegué davant la meva vista una massa
informe, bruta, desordenada, multitudinària, heterogènia, que ocupava tot l’ample de la
gran avinguda. Com si s’empentessin els uns als altres per entrar a Barcelona. La gent
canvià ràpidament de registre, canvià de bandera, de crit, d’emissora de ràdio. “Viva
Franco! Arriba España!”. Anys més tard, algú diria encertadament: “Els catalans
només gaudírem de mitja hora de llibertat: quan hagué marxat l’exèrcit espanyol
republicà i mentre encara no havia entrat l’exèrcit espanyol franquista”. També el meu
amic mallorquí i lluitador incansable, Miquel Lòpez Crespí, diu amb encert: “El poble
català només fou lliure l’any 1976, quan s’estava acabant el feixisme espanyol i encara
no havia quallat l’actual sistema també espanyol.
Els mesos de gener i de febrer de 1976 foren mesos del poble. Turbulents, però del
poble. Sempre amb la repressió contundent al damunt. Però del poble. Vagues i
manifestacions no autoritzades per tot arreu. Hi havia una manifestació per l’amnistia
cada setmana. Hi havia una manifestació diferent per reivindicacions obreres cada dia. I
vagues, com la de l’empresa Laforsa, inacabables. Al carrer Entença, en aquests dos
primers mesos la temperatura pujà al màxim. Com esmenta Comín en la seva carta,
pobles i barris multitudinàriament, encapçalats per grans pancartes amb llur
procedència, venien a sumar-se a la petició d’amnistia: Sta. Coloma de Gramanet,
Cornellà, Sant Andreu, Sants, el Guinardó, la Trinitat, la Barceloneta, la Bomba, el
Poble Sec, l’Esquerra de l’Eixample, Horta, el Carmel, el Clot, la Sagrera, el Poblenou,
etc. També venien grups nombrosos de comarques. Desfilaren obrers en vaga de
diferents empreses: Gili, Salvat, La Fàbrica, Laforsa, Terlenka, La Seda, Pirelli,
Aismalibar, Standard Elèctrica, Hispano Olivetti, Pegaso, Roca Radiadors, Motor
Ibèrica, Corberó... M’oferien una pilota de goma de la policia com a record. Els
bombers en vaga m’oferiren un casc de bomber en miniatura. Venien classes senceres
d’escoles de nens de Pubilla Cases, de l’escola “L’Esclat” del Poble Sec. Seien a terra
en cercle al nostre voltant, ens feien preguntes i escoltaven molt atents les nostres
respostes. Un dia vingueren a veure’m la mare i una germana, monja de clausura,
sortida excepcionalment per qüestions de salut. Es quedaren meravellades i es
mantingueren en silenci tot escoltant les veus dels petits de la rotllana. Recordo
especialment la quantitat i qualitat d’estudiants de la veïna Escola del P. Manyanet.
Vam rebre l’adhesió del director un tutor i 269 alumnes. Fins i tot feien treballs d’escola
sobre l’amnistia. Els taxis o paraven i saludaven o, sense parar, el taxista explicava al
client l’espectacle sorprenent. La vorera vessava de gent amiga entusiasta. Els
camioners també paraven a recollir noves d’allò que passava davant dels seus ulls. I,
com s’escampaven per tota la Península, ho pregonaven als quatre vents i tot el territori
espanyol, i Portugal i França, s’anaven assabentant i qui més qui menys tractava
d’acostar-se, venint dels llocs més insospitats d’enllà de les fronteres.
Més endavant ja parlarem de casos especials. Ara per tancar, referiré un fet emocionant
esdevingut aquests primers dies. A la tarda, acabat el torn de dia de la fàbrica de cotxes
SEAT a la Zona Franca, cents d’obrers convingueren a venir al carrer Entença a fer-nos
una visita de suport i a sumar-se a la petició d’amnistia. Amb tantes vagues, hi havia
multitud d’obrers detinguts, torturats, empresonats, sentenciats i condemnats. A peu des
de la plaça d’Espanya, arribaren davant de la presó on érem nosaltres tres. Ens
volgueren saludar tots ells un a un encaixant les mans i mirant-nos als ulls. N’eren tants
que la policia s’esverà. A part del sentinella guàrdia civil de la porta de la presó, sempre
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hi havia un cotxe blanc de la policia a la cantonada vigilant tot allò que fèiem. D’aquells
cotxes blancs la gent en deia els “iogurts”. Sortiren els policies del “iogurt” i obligaren a
retrocedir als obrers. Vaig adreçar-me ràpidament al policia que manava i li vaig fer
veure que venien pacíficament. Després de molt discutir, concediren que els podíem
rebre, però no davant la porta de la presó. Els semblava massa desafiant. Ens obligaren a
posar-nos al xamfrà de muntanya. La presó només es veia d’esquitllentes. I passà
solemnement tot el torn de la SEAT a saludar-nos un a un. Durà la desfilada estona i
estona. Els policies s’ho miraven amb els ulls molt oberts.

11.- Veïns
El segon dia de la plantada “ja la sabia tot el barri i arribaren les adhesions”. Si hem de
fer comunitat humana en la pràctica, hem de refer els barris (165). Però hi ha un vici
que rosega la vida de barri: la xafarderia. En els pobles encara resta vigent la vida
comunitària. A les grans ciutats ja no. Refer un barri és una tasca gegantina. Molta gent
marxa dels pobles i cerca xopluc en l’anonimat de la gran ciutat per defugir la
fiscalització constant dels veïns d’origen.
Però la vida comunitària té una virtut, la comunicació, que es pot confondre
aparentment amb la xafarderia. La metròpolis és el regnat de la més afrosa
incomunicació. La gent de poble, com mínim, se saluda. La gent de ciutat s’ignora.
Existeixen dos conceptes polars que resolen la falta de comunicació sense anar a raure a
la xafarderia. Són “publicitat” i “privacitat”. Cal aprendre què és un, què és l’altre i com
s’apliquen tots dos conceptes. Sempre que es reuneixen o associen persones individuals
o col·lectives, la reunió conjunta és un acte públic celebrat per aquestes persones. Allò
que es refereix a cadascuna de les persones, individuals o col·lectives és privat per al
conjunt. Totes elles poden comunicar sobre tot allò ofert pels particulars al conjunt, però
no poden exigir res de privat ans se n’ha d’extremar el respecte més estricte, Altrament
caiem en la pura xafarderia. A cada nivell de l’arbre de les comunitats –individu, llar,
barri, municipi, ...- allò que és situat damunt és públic i allò que és situat avall és privat
per a aquell nivell.
El nostre era un afer plenament públic per al barri –l’Esquerra de l’Eixample-. Les
informacions eren per consegüent comunicació saludable i no xafarderia. I la
comunicació de seguida derivà en ajuda. “Un veí ens portava brou, un altre ens invitava
a dinar, ens porten les criatures. El carrer Entença és supersolidari, n’estem molt
contents. Hi ha mitja dotzena d’àvies que passen moltes hores amb nosaltres. Grups de
joves ens han ofert protecció per si fos necessària... Em fixo en una branqueta d’olivera
que penja de la finestra que tenim a sobre. –Sí, la renoven setmanalment uns amics que
vénen expressament del Vendrell. M’han dit que quan arribi l’amnistia portaran un ram
de llorer en comptes d’un d’olivera” (Diario de Mallorca, 25.1.76). La finestra al·ludida
representà un paper important en la plantada. Els captaires de la pau sèiem de sota la
finestra damunt d’un paper de diari. En les meves accions jo tenia per costum no portar
distintius, rètols ni pancartes. Per no tenir res, aquesta vegada, ni vaig fer córrer el petit
manifest redactat en la vigília del començament per Nadal. Però la gent és imparable.
Aquella finestra, avui (2004) encara hi és, pertanyia a una fusteria els amos i els
treballadors de la qual, a més de bons veïns, esdevingueren amics. Tenia una reixa, on
uns penjaven pancartes i altres, rams de flors, d’olivera, etc. Allà mateix, també hi havia
un gran plàtan vell, d’ombra generosa, torçat cap als cotxes, corcat, amb un gran forat
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que funcionà com a fornícula o capelleta, on per Nadal hi apareixia un pessebre i per St.
Jordi o per l’Onze de Setembre, un bell escut de Catalunya fet de roses roges i grogues.
Totes aquestes espontànies expressions populars eren sistemàticament destruïdes pels
“grisos” o per les bandes de feixistes que vigilaven. El bar Model, al capdavall de la
vorera, era el lloc d’acollida de tothom: expresos, familars de presos, presos tot just
alliberats, veïns, amics nostres i nosaltres mateixos. Era la base logística de les nostres
operacions. Allà menjàvem. Que bé va de poder comptar amb una hospitalitat així. Fins
i tot algun jove armat eixelebrat un dia “fardà” d’arma i disparà un tret al sostre.
Tanmateix la mestressa del bar tenia prou caràcter per imposar una mica d’ordre en
aquell batibull permanent. Quan treia el geni tothom formava.
No puc explicar les innombrables històries del barri. Al cap d’un temps ja tots els veïns
ens consideraven veïns del barri a nosaltres. Els coneixíem tots i ells ens coneixien. El
borratxo, que un dia s’arrenglerà amb nosaltres i es posà a senyar-se i a remugar
parenostres. Es pensava que estàvem fent un acte religiós. El boig, que un dia s’assegué
a terra davant meu, tot mirant-me fit a fit i em digué: “Vostès lluiten a favor dels drets
humans a les presons, però ningú no pensa a demanar el compliment dels drets humans
als manicomis. Allà no hi ha drets humans perquè es dubta de si els malalts mentals són
humans. Aquell sí que és el regne de la pura arbitrarietat dels funcionaris. ¿Quins drets
tenim els bojos? Els veïns venien amb ofrenes, un brou calent, un coixí, una cadira
plegable, etc. Vam haver de prendre la decisió de no acceptar absolutament res. Allò
s’hauria convertit en les estrenes de Nadal dels guàrdies urbans. Si portaven menjar es
repartia a tots els presents per un igual. Uns veïns ben especials eren els familiars i
advocats dels presos, que passaven belles estones d’espera o que, en sortir de la visita
paraven al carrer o al bar a fer petar la xerrada i comentant la jugada sobre com havia
anat la sempre tensa i curta visita. Els íntims sempre sortien trasbalsats i cercaven
d’asserenar-se en la companyia càlida dels captaires de la pau. Parents i advocats dels
presos polítics ens posaven al dia de la quantitat de presos polítics “veïns” per força. Al
desembre de 1975 havien sortit lliures, mercès a l’indultet del rei, noranta presos
polítics: 22 dones de la Trinitat, 7 homes de la presó de Lleida, 39 homes de la Model,
un pres de la de Granada, 3 de la de Segòvia, un de la de Pontevedra, 4 de la de Jaén i 8
de la de Palència. A tot el Principat de Catalunya esperaven l’amnistia 136 presos
polítics. 126 eren homes tancats a la Model: 36 a la quarta galeria, 22 a la cinquena
(terrorisme), 9 a la sisena i 59 més. 8 dones eren tancades a la Trinitat, una a la presó de
Girona i un home malalt vigilat a la residència Francisco Franco. Una anècdota final:
Després que sovintegessin les càrregues policials, un dia una veïna se m’acostà i em
digué: “Vostè diu que és no violent. Jo no em puc explicar com abans aquest carrer era
un oasi de pau i ara s’ha convertit en un infern quasi diari. Contínuament hi ha aldarulls,
corredisses, pilotes de goma i pots de fum disparats per la policia, agressions feixistes.
Si això és la no violència, què serà la violència?”.

12.- Feixistes
L’explosió d’adhesions produïda a finals de desembre i principis de gener provocà una
resposta especial del règim. De moment, la policia no actuava amb contundència. S’ho
mirava de lluny. Potser encara no semblàvem prou perillosos. Com havien temut els
amics de la comissió de suport, la dreta regnant ens llançà els seus temibles grups
extremistes. La policia ho observava de lluny sense intervenir. A vegades fins i tot ens
feien xantatge: “Si es retira la gent prometem que també desallotjarem els altres”.
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Estàvem verament indefensos, vulnerables pels quatre costats. La resposta dels feixistes
a la nostra acció fou molt matinera, però alhora molt grollera.
Ja el trenta de desembre, cap a dos quarts de cinc de la tarda es van presentar una
dotzena de persones –entre elles una dona- portant dues pancartes on, al costat de
símbols de la pau, hi havia escrites frases ofensives en contra meu. També
m’escridassaven. Es tractava d’una provocació. Continuaren tota la tarda. La
cinquantena de persones que era amb nosaltres va resistir a la temptació de respondre’ls.
Els desconcertàrem. Quan va ser la nostra hora, vam marxar. Ells, aleshores, van
prendre la matrícula del cotxe que em portava a casa, deixaren les pancartes a terra. De
poc havien servit! Prometeren que tornarien. I marxaren. L’endemà al matí, agents de la
policia armada es limitaren a prendre nota del text de les pancartes insultants.
El dia de Cap d’Any, durant la jornada, vingué una quarantena de persones amb vuit
pancartes. A l’escriptor Alfonso Carlos Comín, que havia vingut amb la seva família, li
estiraren els cabells. Ho explica en la carta ja recensionada (8). Comprendreu que jo em
sentís cansat per fer el reveillon nocturn, que em proposaven, que finalment es feu (8).
L’endemà, divendres dia dos, continuà l’ofensiva feixista. Es tornà a presentar un grup
d’extrema dreta sense pancartes. Van repartir un pamflet que contenia un text injuriós
contra mi. Els presents reuniren i cremaren els fulls. El pamflet es titulava El show
Xirinacs. Havia enganyat dones, tenia un fill no reconegut d’una perruquera d’Igualada,
havia fet un xantatge de mig milió de pessetes, havia destrossat una gestoria a Igualada,
menjava a les nits durant les vagues de fam. “Qui paga Xirinacs?” . L’escrit no anava
signat. Amb el temps la saga s’enriquiria. Jo recordava que tot això i més figurava en el
meu expedient de la policia, a on, pel que es podia veure, tenien accés lliures aquells
“fatxes” que m’insultaven. Cada vegada que em detenia la polícia, a la declaració del
dia de la detenció s’afegien les declaracions anteriors. Les vegades que no vaig voler
declarar, posaven: Declara que no declara. Quan negava les imputacions falses,
posaven: Declara no ser cierto que bla, bla, bla... Però en totes afegien les declaracions,
les declaracions de “no declarar” o de “declarar no”, acumulades, de les detencions
anteriors. El resultat era que, de tan repetides, les acusacions negades acabaven
esdevenint certes en el subconscient del lector. Molt més tard, quan en les primeres
Corts elegides per votació, Josep Benet, portaveu del grup parlamentari “Entesa dels
Catalans”, demanava a Madrid que no es cremessin els arxius policials, tot i l’amnistia,
per constituir una documentació important, cobejada pels historiadors del franquisme, jo
des del meu escó de senador pensava: “Segons con siguin els informes policials, pobra
història!
El dia tres augmentaren les accions dels grups dretans. Penjaren cartells insultants en
arbres i parets, que omplien el buit de publicitat de la nostra acció. Interpel·laren
amenaçadorament el grup de persones que, envoltant-nos, protegien amb gran valor i
generositat els “captaires”. De cop, sense ni adonar-nos-en, un home, suposo molt
experimentat en arts marcials, m’etzibà una puntada de peu com un llampec. Quan ens
vam adonar ja havia enretirat la cama que s’havia estès en la meva direcció. El meu
instint d’agafar-lo pel turmell resultà aparatosament fallit i ridícul. El terrible fou que
una dona basca amiga que era al meu costat, feu un moviment, també instintiu per
protegir-me i aquest sí que no feu fallida. El taló del feixista es clavà en l’engonal de la
dona. Els dies posteriors anava greument coixa.
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Un d’aquells dies es desplegà a primera hora del matí un batalló uniformat de marró a
l’estil nazi –les camises pardas- de nois i noies. Repartien pamflets i fulls volants contra
nosaltres signats per CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa) i venien
literatura feixista, racista i una biografia de Hitler en tauletes parades ad hoc.
Entaforaven la propaganda per les finestres dins els cotxes quan aquests s’aturaven al
semàfor de la cantonada on érem nosaltres. Els conductors ens miraven, els miraven i no
entenien res. Els feixistes amenaçaven els que no l’acceptaven. Van actuar tot el dia. Jo
els feia ironia. A un que parlava francament en andalús li deia: “¿De quina raça sou els
andalusos: tartessis, fenicis, cartaginesos, romans, vàndals, vikings, àrabs, berebers,
castellans?”. En una d’aquestes manifestacions al número ú li caigué a terra el carnet
d’identitat. Quan hagueren marxat el recollírem. Era evidentment d’un ultra reconegut.
El lliurarem a la policia i els férem veure la identitat feixista d’aquells manifestants.
Una fotocòpia arribà a la premsa per a coneixement dels ciutadans.
Les agressions s’estengueren per tota Barcelona i rodalies. Els feixistes s’inflaven com
un paó. El ministre de l’Interior Fraga Iribarne els hagué de condemnar i detingué el dia
set de gener dotze persones pertanyents a la “Guàrdia de Franco”. Uns quants d’aquests
sortiren lliures el dia quinze. Cap a les sis de la tarda, els ultres alliberats foren rebuts
amb aplaudiments pels seus correligionaris i, després de cantar el Cara al Sol,
prengueren represàlies contra alguns dels presents. Colpejaren Antonio Maldonado i
trencaren les ulleres de Francesc Junyent. Amenaçaren amb pistoles i barres de ferro.
Cap a les onze del matí següent van repetir les provocacions, en concret contra el
“captaire” Ferran García Fària i dos estudiants. La psicosi de terror pels atacs d’ultres,
que apareixien armats de barres de ferro, cadenes, punys amb pues de ferro, pistoles... i
per les actuacions de la policia que descriurem a continuació per raons de claretat
expositiva, s’estengué entre els captaires de la pau i els seus visitants. N’és un exponent
punyent l’escrit que conservo de Ferran García Fària, el caminant de llargues barbes
blanques, company inseparable de penes i fatigues, redactat del seu puny i lletra:
“Per a la meva volguda companya Carme i per a tots els amics i companys que
defensem la dignitat del nostre maltractat poble. Tinc l’evidència física i moral que
després dels múltiples maltractes que he rebut de la policia, seré encara objecte d’algun
atac procedent dels grups feixistes, ja que són moltes les provocacions de què hem estat
víctimes. Cauré com un home pacífic que milita en un país que vol viure en pau i
dignitat. Si no em maten em repensaré si he de continuar la lluita en el camp dels no
violents o oposar la violència a la violència del sistema feixista que oprimeix el nostre
poble des de fa quaranta anys. En qualsevol dels fets que preveig inevitables en un
pròxim esdevenidor, vull que sàpigues, benvolguda Carme, que t’estimo amb tota
l’ànima igual que a tots vosaltres, germans en el meu cor i en els nostres afanys d’amor
al país on hem tingut el privilegi de néixer. Vostre, Ferran García Fària. Davant la presó
Model, 16.1.1976”. Però al Ferran li passaren moltes coses, com veurem, i mai no
desertà de la lluita no violenta.
A les set i vint de la tarda del dia 23, deixaren la presó Model, sota fiança de 90.000
pts., els darrers detinguts, entre els que es comptava el famós subhaster, Albert Royuela.
Tornaren els concentrats per a rebre’ls amb el Cara al Sol. Royuela feu els crits de rigor
i intentà saludar els captaires de la pau. Em vaig negar a donar-li la mà. A darrera hora
de la tarda un grup de cinquanta joves ultres amb camisa blava, falangista, i banderes
espanyoles es presentaren armats de bastons i objectes contundents i ens atacaren. Ens
van insultar i escopir. A uns quants, com havia previst Ferran García Fària ens donaren
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una bona pallissa. Hagueren de portar un dels nostres al proper Hospital Clínic. A les
tres de la tarda del dia vint-i-cinc passaren una dotzena d’ultres i ens llançaren restes de
menjar a la cara i altres grups ens insultaren. Entre els visitants vam veure manta vegada
un sacerdot amb sotana que ensenyava una pistola que duia amagada sota els hàbits. Es
deia que era l’integrista pare José M. Alba Cereceda, jesuïta. Ell ho desmentí, tot i que
no s’amagava de les seves tendències radicals dretanes. Es veu que no era ell ans un
teatí del convent del seu orde al capdavall del carrer Enric Granados.
A poc a poc els feixistes de base, que havien estat incitats i instrumentalitzats des de les
altures, s’anaren cansant davant la inutilitat dels seus esforços en fer-nos desistir. En els
mesos posteriors només en patírem ràtzies esporàdiques, tot i que seguiren essent molt
perillosos amb els seus instruments agressius. Recordo que, més endavant, ja no
atacaven els tres “captaires”, ans buscaven diàleg amb ells, però alhora atacaven
perillosament els acompanyants ocasionals. Alguns hagueren de fugir a tota velocitat
davant l’amenaça dels punys de pues de ferro. Tanmateix, el primer assalt, la primera
ofensiva, la del ferro feixista, havia estat resistida per part nostra i ells s’hagueren de
retirar derrotats.

13.- Els amics
A l’inici, l’atracció gravitatòria d’adhesions i afecció al nostre acte fou sorprenent.
Ricard Gamundi feu vaga de fam en solidaritat amb nosaltres a la catedral de Girona. Es
tornava a presentar la meva candidatura al Nobel de la pau. Ens enviava suport el
periòdic clandestí comunista “Treball”. Calia allargar l’estada diària per rebre els
treballadors a la sortida de fàbriques i oficines. S’acumulava la gent malgrat el fred. Oh
arbre sant, poble meu, com són de fidels tes fulles, malgrat el llarg hivern! El diumenge
molts acompanyants romanien més hores. El matrimoni Fèlix i Maria Saltor, radicals no
violents, amics de la Comunitat de l’Arca de Lanza del Vasto s’estaven tot el diumenge
fent-nos costat. Era l’únic dia que tenien lliure. Passejaven en silenci amunt i avall tota
l’estona. Començà el divuit de gener una guàrdia de vint “captaires de la pau” davant la
presó de Tarragona i de dos davant la presó barcelonina de La Trinitat, on començava
també a afluir multitud de persones. Després a Girona, a Lleida, a València, a Alacant.
Enmig d’aferrissades lluites obreres, sorgiren “els captaires de la readmissió”,
treballadors acomiadats d’empreses.
El dia 9, cap a dos quarts de dues del migdia, Josep Andreu i Abelló, darrer president
del Tribunal de Cassació de Catalunya (1936 – 1939), amb posat solemne, va
entrevistar-se amb mi a la vista de la policia, i ens passejàrem durant mitja hora. En
anar-se’n saludà protocolàriament el cap de les forces d’ordre públic, com qui té gran
autoritat, i li agraí la seva actitud de respecte envers els “captaires” que demanaven
amnistia pacíficament. El policia tenia els ulls molt oberts. No sabia si quadrar-se o
empentar-lo. Escena singular. Com sempre, Andreu i Abelló amb el seu gran cigar a la
boca.
Aquells dies desfilaren cantants (Xavier Ribalta, Manuel Gerena, Guillermina Motta,
Joan Manuel Serrat, Pau Riba), actors (Lola Gaos, Ana Belén, Elisa Serna), cinèfils i
cineastes (Josep Maria López – Llaví, Miquel Porter), escriptors (Teresa Pàmies,
Marcos Ana), pintors (Antoni Tàpies), sacerdots (Paco García Salve, Wilbert Delso,
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reivindicatiu rector de Fabara, José Maria Díez Alegria, Ion Etxave, basc proetarra
represaliat), bisbes (el d’Ivrea i president de Pax Christi internacional, Betazzi, el de
Tolosa de Llenguadoc), advocats (Lídia Falcón, Josep Solé Barberà, els bascs Joan
Maria Bandrés Molet i Miguel Castells Artetxe), metges (Josep Trueta), polítics (Joan
Colominas, Josep Pallach, Jordi Pujol, Antoni Gutièrrez, Miquel Núñez, Joan Reventós,
Jaume Casanovas, Ramon Trias Fargas, Heribert Barrera, Josep Verde Aldea, Agustí de
Semir, Josep Benet, Teresa de Borbón - Parma), intel·lectuals (Ricard Lobo, Fèlix
Martí, Josep Maria Ainaud de Lasarte), obrers (el terriblement torturat Gabriel Tèllez de
Sta. Coloma de Gramenet), catedràtics (José Maria Valverde), els grans no violents
(Lanza del Vasto i Gonzalo Arias), Ramona Companys, i tants que me’n deixo. Ni puc
recensionar-los tots ni tampoc puc descriure el currículum de cadascú, o la gràcia de la
seva adhesió. Em permeto un exemple: Fernando Arrabal, el famós dramaturg i
cineasta, només reconegut fora de la seva pàtria (com Xavier Ribalta i tants d’altres),
havia escrit i publicat una dura carta al General Franco. Tement-ne la reacció s’exilià a
París. D’allí m’envià la seva adhesió, original com ell mateix: un vell i entranyable
plumier de fusta que contenia un llapis, una goma d’esborrar i un mànec amb plomí i
tot, gastats per l’ús, que encara guardo amb tendresa, amb una càlida dedicatòria.
Ens oferiren llur adhesió grans associacions cristianes. Se’ns van solidaritzar “Trobada
permanent d’entitats d’Església” que aplegava 31 grups eclesials, “Grup cristià de
promoció i defensa dels drets humans”, el Consell Internacional de “Pax Christi”.
Demanaven l’amnistia els participants a les XI Jornades Catalanes de Teologia, a final
de desembre, a Son Roca, Mallorca, que pertanyien a l’associació de Teòlegs catalans,
presidida per Evangelista Vilanova. N’era el secretari en Frederic Bassó. Fèlix Martí,
president internacional de Pax Romana (unió d’intel·lectuals catòlics), ens presentà
l’adhesió de totes les seves delegacions escampades per tot el món.
Ens vingueren a veure el secretari general de “Secours populaire français”, més tard
l’Assemblea de la Marxa de la Llibertat amb la que, com veurem, col·laboràrem
estretament, els bombers municipals, escola i sanitat oficials en vaga, treballadors de la
construcció, del metall, de telefònica, de guarderies. Em van fer soci d’honor de
l’Associació d’amics de les Nacions Unides.
En un restaurant no van voler cobrar el dinar a un senyor perquè el van confondre amb
mi. Encara avui dia, després de prop de trenta anys hi ha comerços, restaurants, taxistes,
que no em volen cobrar. J. Alsina, en un acudit titulat: “MODEL. Rebaixes de gener”,
em feia dir: “El que cal són unes autèntiques liquidacions per tancament del negoci”.
“El Papus” fou un diari satíric contrari al règim que patí un atemptat d’extrema dreta on
morí una persona. Un dels seus números em dedicà dues pàgines de còmic. Perich, en el
diari “Tele/eXprés”, feia guaitar dos funcionaris de la Model, per damunt el mur, cap a
l’exterior on jo era. Deien: “És terrible, anit vaig somniar que el teníem dintre!”. “Mare
de Déu! Una altra vegada no!”. Joan de Segarra, en el diari “Noticiero Universal”, volia
que a propòsit dels premis “Mundo” de Sebastià Auger, em nomenessin català universal
de l’any. La taca d’oli s’anava escampant. Les vagues de fam, plantades, protestes,
manifestacions, accions simbóliques de tota mena anaven tenint lloc en barris i pobles.
El poble vessava per damunt dels murs de contenció.
I els amics i parents íntims ens amorosien l’ànima. Parents propers i llunyans. Amics
d’aquí, de Bilbo, de Madrid. ¿Com deixar constància adequada de tanta delicadesa i tant
d’amor. Un dels primers dies, dies de molt fred, sense conèixer ningú dels “captaires”
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se’ns acostà un matrimoni de Granada, els Casares Velázquez amb els seus tres fills.
Duien a la mà un termo fumejant d’un brou exquisit. El compartírem entre tots. Aquella
amistat començà aquell dia. Encara avui són els meus imprescindibles amics granadins
de Bigues (Vallès Oriental). I Vicenta, la companya intrèpida de tantes penes i treballs.
Vingué de Rússia amb delit de lluitar contra Franco i a fe de Déu que va complir. Sense
fer remor. Resolent les inevitables “infraestructures” de reraguarda, bloquejades per la
meva allargassada estada de dotze hores diàries i tots els dies, davant la presó. Jo era
presoner voluntari. Ella era la meva llibertat.

14.- Pressió popular (15.1.76)
No solament s’escampava i es popularitzava la lluita per l’amnistia per tot arreu, ans
també creixia l’afluència de visitants amics de la nostra causa a la mateixa vorera davant
la presó Model. L’escalada quantitativa es palesà en una colla d’esdeveniments els més
emblemàtics dels quals foren el festival de la cançó de Lluís Llach i un partit del Barça
en el Camp Nou. En els dos casos, la multitud enfervorida que sortia de l’acte en
qüestió, decidia acabar la sessió amb una peregrinació massiva al “Santuari de
l’amnistia”, la façana de la Model, punt de referència indiscutit de tota la lluita que faria
caure l’estaca.
Al cantant Raimón, autentica veu profètica de l’antifranquisme, se li havia concedit el
primer permís per cantar a Barcelona pocs dies abans de plantar-nos al carrer Entença,
el 30.10.1975. El festival esdevingué multitudinari i eufòric. En la mitja part el públic
m’ovacionà sense parar i vaig haver de pujar dalt d’una cadira per agrair-li l’ovació. Jo
acabava de sortir de prop de dos anys de presó. Però el de Llach, encara trobà el terreny
més abonat. En quatre mesos escadussers les lluites confluïen, esdevenien una lluita
unitària, tot confluïa amb tot. Havíem fet, tots plegats, un salt qualitatiu endavant. El 2
de gener, els seus promotors anunciaven que després de vuit mesos de silenci forçós
(setanta-cinc prohibicions), havien estat autoritzats uns recitals seus que tindrien lloc els
dies 15, 16 i 17 de gener al Palau dels Esports de Barcelona. Aquell que al novembre
havia triomfat al Théâtre de la Ville de París ara finalment podia cantar a casa seva. El
règim d’estructura fèrria del franquisme començava a ablanir-se a causa de la pressió
popular creixent. El dia 10, els “captaires de la pau” rebérem entrades. La meva era a la
fila zero, número 36, de cadira de pista. No només s’omplien les grades ans també tota
la pista. El dia 14, ja s’havien esgotat totes les localitats per a les tres vetllades. En total
vint-i-cinc mil. El dia 15, nosaltres, com sempre, posarem fi a la plantada del dia,
puntualment, a les nou del vespre. El nostre horari era inviolable. Férem un mos en un
bar. I jo, amb la mateixa caçadora antihivern i amb la mateixa bossa, despatx ambulant,
penjada en bandolera, amb els altres dos companys i munió d’acompanyants ocasionals,
descendírem a peu pel carrer Entença fins a la Meridiana i enfilàrem el carrer Lleida cap
al Palau dels Esports.
A dos quarts d’onze de la nit, el Palau era ple a vessar, a prop de 9.000 persones. A fora,
milers de joves que volien entrar sofriren una primera càrrega policial. Més tard se’ls
deixaria entrar. A la “muntanya” del palau eslògans polítics, “llibertats polítiques i
sindicals”, “socialisme d’autogestió”, espelmes, globus, crits d’”amnistia i llibertat” i
“Estatut d’Autonomia”, llançament de fulls volants, senyeres flamejants. Al “pati de
butaques” la crema de l’oposició tant pública com clandestina. Sis-cents invitats
rellevants. Els invitadors, Oriol Regàs i Joan Molas, s’hi lluïren. Saberen aprofitar
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l’avinentesa. Hi havia gent del món de les lletres, de les arts, del teatre, del cinema, de
l’esport, de la política, del món laboral, de la cultura. En la fila zero, a la dreta, el
Consell de Forces Polítiques de Catalunya en pes. A l’esquerra (tot un símbol)
l’Assemblea de Catalunya. Havia desaparegut la clandestinitat. Tothom es treia el
“passamuntanyes”. La policia estava impressionada. El Governador Civil tremolava.
Lluís Llach estigué en permanent diàleg amb el públic. Els periodistes Lluís Bonada i
Jordi García Soler, del Diario de Barcelona, deien molt encertadament que el
protagonista, aquell dia era el públic i que Llach encertà en no voler arrabassar-li aquest
protagonisme. Senzillament, amb les seves paraules i les seves cançons, anà fent de
director d’una orquestra composta de nou mil músics! Contínuament s’aplaudia. Tres
vegades es corejaren les cançons. Sis vegades el poble es posà d’empeus per donar més
èmfasi a la profunda sintonia que sentia amb el cantant i amb allò que cantava. Dues
vegades el públic marcà el ritme tot picant de mans. Quatre vegades aparegueren les
llumenetes fugisseres dels llumins encesos, que es gronxaven al ritme de la música.
No puc comentar el contingut del recital. Gairebé cada paraula, cada vers eren al·lusió
directa als fets exteriors que s’estaven vivint aquells dies. Llach, com Raimon, com
altres cantants d’aquells dies que eren al festival (Ovidi Montllor, Raimon, Pi de la
Serra, Maria del Mar Bonet, Ramon Muntaner...) o que no hi pogueren ser, saberen fer a
la perfecció el paper de veus del poble. “Fe no és esperar, fe no és somiar, fe és penosa
lluita en l’avui i pel demà. Cal que neixin flors a cada instant”. Hi hagué una mitja part
molt llarga, en la que el Palau fou una festa. Entre els crits eixordadors d’“amnistia!”, el
públic tornà, com en l’anterior festival de Raimon, a barrejar el meu nom. Era la
primera vegada que se’m veia fora de la plantada davant de la Model, des del Nadal de
1975. Es posaren a repetir-lo insistentment. No paraven. Com l’altra vegada algú
m’empenyé a pujar dalt de la meva cadira. De dalt estant, vaig saludar a tota la
concurrència que, amb el seu clam imparable homenatjaven la lluita, ja aleshores
generalitzada, per l’amnistia, que simbolitzava el desitjat canvi de règim. Les diferents
lluites i els diferents escenaris de lluita es fonien en un entusiasme delirant. En aquells
dies –ai las!, només en aquells dies- érem, tots plegats, un sol poble! Poble unit, mai no
serà oprimit!
A la segona part la cançó més celebrada fou “L’Estaca”. Algú comptà que la paraula i la
veu de Llach foren aplaudides en setanta-quatre ocasions. L’aplaudiment més càlid, el
que s’escoltà al final de “L’Estaca”. El més llarg, més de cinc minuts, el del final.
“Viatge a Ítaca” fou l’únic silenci de la nit. Disset minuts d’interiorització de
l’esdeveniment, seguit per tot el Palau. “Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules”.
El recital ni havia començat al Palau dels Esports ni hi acabaria. En sortir del recinte,
l’exterior era un oasi de tranquilitat. La ciutat ja dormia. Però les portes expulsaven a
fora rius de gent encesa que no podia refredar-se de cop. Gran part dels assistents, per la
Gran Via i pel carrer Entença continuaren amb les peticions d’amnistia i clams
d’autonomia amb veu forta, que ressonaven en la buidor dels carrers. Els “captaires”
volíem anar a dormir. Estàvem molt cansats i calia formar al dia següent. Però algú feu
córrer la veu: tots a la Model! Calia allargar encara una mica més la jornada, amb la
propina probable d’un nou joc de bastonades. Les forces de l’Ordre impediren amb tot
el seu empeny que vianants i automòbils, carrer Entença amunt, arribessin fins a la
Model. Un bon gruix de gent, entre els que hi érem nosaltres, decidírem,
dissimuladament, amb bona tàctica, d’enfilar el carrer Vilamarí, amb circulació de
baixada –impedia la persecució policial motoritzada-, carrer que anava a morir a la
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muralla lateral de la presó. En un moment fórem davant de la gran paret, i, tot donant la
volta pel darrere per no alertar massa la policia, completarem la circumval·lació de la
Model, tot cantant les cançons de Llach i cridant les frases del gran consens popular.
Quan arribà la policia ja ens dissolíem i no hi hagueren enfrontaments. Mentre, havíem
fet participar una miqueta als presos en la gran festa de la llibertat que encara els estava
prohibida.

15.- Un barri, un país (6.1.76)
La nostra acció anava guanyant cotes d’influència. Fins ara vibrava la gent més selecta,
amb més cultura, amb sensibilitat política i social, aquell tant per cent petit de població
desperta, mai no dominada pel franquisme, mentre la gran majoria dormia la son dels
nens. La prova de foc consistia a somoure la gent en general. Calia abandonar les
catacumbes de la clandestinitat conspirativa sociopolítica i sortir a la llum del sol dels
carrers, dels mercats, dels esports, al terreny d’allò que els italians anomenen l’uomo
qualunque.
Un dia se m’acostà Albert Sala, que jo més tard aniria descobrint com a persona de gran
voluntat. Era del districte de Sants – Les Corts de Barcelona. L’Orfeó de Sants
celebrava el seu setanta-cinquè aniversari. Em demanà un escrit adreçat a les seves
colles sardanístiques. Jo, bo i dret estant, en una pàgina d’un quadernet d’espiral,
quadriculat, li vaig escriure improvisadament això:
“A les colles sardanistes de l’Orfeó de Sants.
LA SARDANA
Rodona, sense presidències,
sense darrers llocs.
Tancada, comunitària,
íntima.
Oberta a tots els qui vulguin entrar,
sempre creixent.
Rigorosa, amb una llei pròpia,
tot comptat i amidat.
Assenyada, al principi,
amb serenor i mesura.
Arrauxada, al final,
folla i disbauxada.
Inspirada per un mestre que no es veu,
que no balla, que no vol lluir-se.
Animada per una cobla enlairada,
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que no està de festa sinó de servei.
Festiva per a tot el poble,
que dansa joiós.
Delicada, els peus de puntetes,
els dits enllaçats.
Dona i home, dona i home,
ambdós sense privilegis.
Al cor dels pobles i ciutats,
Al bell mig de la plaça major.
Així vull que sigui la meva pàtria.
Així somio la companyonia universal de tots els pobles.
Lluís M. Xirinacs. Carrer Entença, 155, 6.1.1976”.

Vaig arrencar el full del quadern. S’hi veien els foradets esquinçats a l’esquerra. Se
l’endugué. Suposo que la llegiria als seus. Un dia m’arribà una edició de llibretes de
notes per a papereria. A la portada es veia el facsímil del poemet amb la meva lletra i els
foradets esquinçats del paper original. A la contraportada, sobre fons blau, el mateix text
escrit a màquina. La llibreteta corria de mà en mà. Els alumnes hi apuntaven els deures.
Les senyores hi feien la llista de la compra. Els venedors hi escrivien els nous clients.
L’uomo qualunque. Molt més tard, cap al 2000, Edelmira Perelló, filla del lluitador
independentista exiliat, Marcel·lí Perelló, inventà una altra melodia i del mateix text en
feu una sardana amb l’arranjament musical de Joan Manuel Margalef Ayet, de la Cobla
Principal de la Bisbal. Pocs anys després, Albert Sala pogué acomplir una voluntat seva
llargament perseguida. A l’estiu de l’any 2003 fou estrenada, amb el mateix text, al
Palau dels Esports de Barcelona, convertit en auditori, “La Sardana Universal”, obra
musical per a cor de nens i piano, del mestre compositor i director d’orquestra, Salvador
Brotons, per encàrrec del Projecte Songbridge de l’”Europa Cantat” i del Secretariat de
Corals Infantils de Catalunya, per a aquell mateix any. Després Brotons l’ha adaptada a
cors d’adults. L’Albert, en aquella estrena clamorosa, fou plenament feliç.
I si un barri ressonava a través d’un petit poema alliberador, tot un estadi ressonà als
crits de “Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia”, “Sí, sí, llibertat, amnistia total”. El
Barça sempre ha estat més que un club. La nació catalana s’ha arrecerat sota els plecs
innocents de la seva senyera esportiva. Ara estem immergits en el futbol capitalista
massificat i mercantilitzat. Però el futbol i, en general, l’esport, ha estat sempre un
exponent encès de la vida dels nostres barris i municipis. Especialment el jovent bevia
tradició a través dels clubs locals d’esports. Una localitat excel·lia en bàsquet, altra en
hockey, altra en golf, altra en natació. I, al costat dels castellers i dels sardanistes, dels
esplais i de l’escoltisme, de les corals i dels esbarts, dels orfeons i dels ateneus, els
esportistes, mitjançant els seus clubs i les seves federacions i competicions, fins
internacionals, vivien orgànicament l’arbre de la vera societat en comunitats troncals de
barri, municipi, comarca, regió, nació i en la màxima internacionalitat, tot i que en les

35
instàncies altes la politització sempre ha enverinat les coses. Entre tots els esports, el
futbol i entre tots els clubs, el Barça sempre han representat la nostra nació i d’una faisó
tan simpàtica i atractiva que molts clubs de simpatitzants, escampats per tot el món,
admiren el nostre país a través del Barça. Des de Madrid, l’etern rival a Xangai a la
llunyana Xina.
Aquell dia el Camp Nou del Barça era ple de gom a gom. Es tractava d’una
concentració més político-social que esportiva. Amb els crits propis d’un partit de futbol
es barrejaven els crits consagrats per l’ús popular. Molta gent, fins a aquell dia ignorant
de la lluita antifranquista, gent que potser, fins i tot, havia aclamat enfervorida al
Caudillo, quan a voltes ell desfilava pel Passeig de Gràcia, de sobte topà amb un altre
món, un món de consciència, de responsabilitat, de llibertat, el món de la maduresa
humana. Aquell dia molts sortiren del “jardí d’infància” on eren reclosos des de feia
quaranta anys. El país, aquell dia, va guanyar. El Barça, aquell dia, també va guanyar.
Només faltava això. El final del partit fou una pura apoteosi. Una vegada més, en sortir
de l’estadi, el públic escalfat decidí anar a seguir cridant les mateixes coses a “La Meca”
de l’amnistia, davant la presó Model. Quina mania! I cent mil persones! El governador
civil, a qui en aquells dies no concedíem un punt de repòs, se n’assabentà
immediatament per les seves “orelles” ben distribuïdes entre la gentada, i va fer situar
successives barreres policials al llarg de l’inacabable trajecte. Quanta gent, pel camí, no
podia afegir-se a la turbulència barcelonista?
Els “captaires”, com es pot suposar, no vam anar al camp. Ho visquérem tot des del
final del trajecte. Vèiem com la policia anava muntant davant nostre un dispositiu
formidable de seguretat. Va tallar la circulació a tot l’entorn de la presó. Quan es
consumà la tanca, un silenci i una calma imponents planaren per tots els carrers que ens
envoltaven. El riu de cotxes i camions permanent del carrer Entença s’havia estroncat.
No ens en sabíem avenir. Els tres “captaires” fixos érem les tres úniques persones que hi
havia al carrer. La resta de gent, veïns, vianants, fou foragitada. Els tres érem
assegudets, amb cara de bons nois, sota la finestra enreixada. A la reixa algú havia fixat
un ram de clavells vermells amb l’habitual bri d’olivera del Penedès. A la cantonada de
dalt, protegida l’esquena pel mur del xamfrà de la presó, s’hi veia munió de policies a
peu, ben arrenglerats, autocars, cotxes, jeeps, tanquetes d’aigua a pressió, aparcats de
cul per sortir rabents quan calgués, i una formació de cavalleria de la policia. Les
peülles dels cavalls colpejaven nítides l’asfalt i els cops ressonaven per la buidor dels
carrers. Mentre muntets d’excrements embrutaven la voravia. De lluny, ja se sentia el
clam dels barcelonistes que s’atansaven. De sobte el gran portal de la Model que, fins a
aquell moment, havia romàs hermèticament tancat, s’obrí una mica i dos caparrons de
nen petit van treure el nas. Eren els fills del director de la presó. La família, quina
desgràcia!, tenia el seu domicili intra muros. Cada dia escolar vèiem els fills sortir al
matí i arribar a la tarda. Estaven a mitja pensió al col·legi Lourdes, de les monges
filipenses, on treballava la Vicenta. Ens van mirar. Ja ens coneixien. Van mirar la
formidable concentració de força policíaca. Van veure el carrer totalment aturat. I, l’un
a l’altre, s’interrogaren astorats amb la mirada. ¿Tanta força contra tres gats arraulits
sota una finestra amb quatre clavells? No entenien res.
La policia prou que ho entenia. Els barcelonistes no arribaren a la presó, molt abans
foren escampats a cops, sense misericòrdia. Les ordres eren taxatives. “Que no hi arribi
ningú”. Però els “grisos” ho van haver de suar. L’endemà un capità em comentava amb
sorprenent confiança:
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- Això d’ara no és com al principi. Ara no vénen persones o grups. Ara vénen masses
que aviat resultaran incontrolables.

16.- La policia (6.1.76)
Refusada la primera ofensiva del règim, la feixista, contra nosaltres -els pobres i
insignificants tres captaires de la pau-, el règim franquista, encara vigent tot i que ja
sense Franco, havia encetat la segona ofensiva, la policial. Si en la primera no s’hi jugà
res oficialment, en la segona sí. Aquesta correria a càrrec de les forces d’ordre... amb
uniforme oficial. Tantost el ministre de l’Interior, Fraga, com a responsable de l’ordre
oficial es veié forçat a empresonar ultres, la dreta ofesa l’obligà a desencadenar, ja per
ordres directes seves, donant ell la cara, el segon assalt. Sistemàticament, quan
s’ajuntava massa gent davant de la presó, començaven a venir autobusos –en dèiem
“tocineres”, ja imaginareu perquè- carregats de policies que, convenientment repartits,
començaven a colpejar els congregats. El “iogurt” de vigilància permanent romania
impertèrrit en una cantonada tot observant impassible la batalla campal. Això es repetí
infinitats de vegades. Interpel·lats els caps per mi, responien que ells només obeïen
ordres. Jo els deia que certes ordres són injustes i no s’han d’obeir, perquè ells també
venien del poble i no era digne que el poble reprimís el poble. Ells em responien que
tenien dona i fills i els havien d’alimentar. Jo els replicava que tants i tants homes tenien
dona i fills i treballaven en la producció i no en la destrucció. Tal volta es tractava de
què guanyarien menys? És la mateixa tragèdia dels guanys aparentment fàcils de les
prostitutes? Cada cop se’ls veia patir més en l’exercici de llur feina repressora. Cada
cop havien d’intervenir més sovint i cada cop semblaven més cansats. Jo, anys abans,
havia tingut ocasió, als calabossos de la presó governativa de Girona, de fullejar una
revista interna de la policia i m’havia esborronat com, amb una literatura infecta, els
menjaven el cervell i els omplien d’odi contra el poble al que havien d’atacar. De
vegades semblava que havien begut per a atordir-se. La gent els mirava fit a fit. Ells
baixaven la vista avergonyits. És difícil imaginar les vegades que va haver d’intervenir
la policia per intentar restablir l’ordre oficial en aquell any de 1976, en tot l’Estat
espanyol. Al règim se li escapava la societat de control. Ell estava en bancarrota política
i calia suplir aquesta deficiència amb la inflació de l’actuació policial.
Espigolo records. Un dia a les tres de la tarda ens tustaren tan fort, especialment als tres
“captaires” -¿ordres de Fraga?- , que haguérem de ser portats directament a l’Hospital
Clínic. La càrrega policial ens havia obligat a recular, vorera amunt, fins que els
guàrdies ens empenyeren fora de la vista de la façana de la presó, cap al xamfrà. Allà
s’abonaren sobre nosaltres tres. Les ferides al cap ens feien sagnar aparatosament. Al
Clínic fórem rebuts com uns herois. Els metges i infermers s’abocaren a atendre’ns amb
devota dedicació. Uns quants punts al cap i... “què farem ara?” Eren les cinc de la tarda.
Faltaven encara quatre hores per al final de l’estada diària. Ens mirarem tots tres i
decidírem: “De nou a la Model!”. Amics valents ens havien dut al Clínic i ens havien fet
companyia. Ells ens dugueren de retorn a davant de la presó. Els policies no donaven
crèdit al que veien. Ells creien que ens havien escarmentat per sempre. I tornàvem a ser
allí com si res. Reconec que la por em tenia presoner a mi. No vaig gosar de posar-me
de nou davant de la presó. Restarem al xamfrà de dalt, semiocults semivisibles fins a les
nou. La policia no insistí a actuar aquell dia.
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A les nou del dia següent ja tornàvem a tenir prou valor per posar-nos francament
davant la presó. De mica en mica, anàvem guanyant-nos el dret de posar-nos on
volguéssim. En els dies successius els policies atacaven els visitants i semblava que ens
deixaven a nosaltres per impossibles. “Aquests tenen permís. Vostès no. Circulin,
circulin”, deien gronxant amenaçadorament les porres. La Montserrat, que venia molt
sovint i s’estava moltes hores amb nosaltres, no obeí. Al·legava que ella també era
“captaire”. No li valgué de res. Fou detinguda i denunciada. Nosaltres tres, no.
El problema d’ordre públic davant la presó Model ja havia tret cap, a finals de 1975.
“Ningú no pot estacionar-se davant un lloc en el qual, com a la presó Model, existeixen
posicionats sentinelles armats”. No és fàcil imaginar les aglomeracions que es formaven
i creixien en pocs moments com les nuvolades d’estiu, de dia en dia. La solució
primària semblava la càrrega policial. Al principi l’autoritat dubtà. Com he dit, enviaren
els ultres a fer la feina bruta. En els primers dies els policies adés eren amables i adés,
contundents. Després intentaren resoldre el problema per la via de la contundència de
les forces d’ordre. Hi havia a la cantonada de baix un veí, conegut de tots els altres
veïns, de nom José Ayuso, alt i corpulent, que vigilava la voravia des de les finestres del
seu balcó, quan el “iogurt” de reglament no era a la cantonada de dalt. Si hi veia massa
gent telefonava tot seguit a Via Laietana. Immediatament es presentaven els jeeps o les
“tocineres” adequades per escampar l’aglomeració per via dràstica. Els escombriaires de
persones! ¡Circulen, circulen y váyanse a sus casas!
Una tarda, el policia que semblava ser el cap dels altres ens donà conversa per
distreure’m. Érem al capdamunt de la vorera. Els altres anaven empenyent suaument la
gent cap a vall per desallotjar-la. Jo vaig exigir que els policies no fessin violència a la
gent. El cap m´ho prometé. Marxà a reunir-se amb els altres, que ja eren a mig carrer.
Immediatament els guàrdies, que portaven les porres amagades al darrera, a una ordre
del cap, començaren a esbatussar la gent amb tota la fúria. Jo indignat vaig córrer, carrer
avall i vaig atrapar el cordó policial pel darrere. Hi havia un policia amb la porra alçada,
agafada amb les dues mans, per damunt del seu cap, apunt per colpejar una dona que
tenia al davant. No em vaig poder frenar. Vaig agafar la punta de la porra pel darrere i
d’una mica més el policia, en anar a abatre-la sobre la víctima, que no perd l’equilibri i
se’n va a terra. Es girà rabiós i m’anava a bastonejar a mi. Però el seu cap que era allí el
deturà. I adreçant-se a mi digué: “Mai més no torni a obstaculitzar les forces d’ordre!”
Jo, a crits, li vaig fer: “I vostè no traeixi mai més la paraula donada!”.
El segon round de Fraga fou també clarament una derrota per a ell. Però una derrota a
mitges. Pel que fa als “captaires”, l’esca del pecat, no aconseguí fer-nos fora. Però, en
canvi, aconseguí una altra cosa important. Fer por a la gent. La gent que fins aleshores
venia a riuades, començà a flaquejar. ¿A qui li agrada anar a un lloc a fer-se bastonejar?
Jo havia somniat romànticament en la presó envoltada totalment de multituds, com en la
presa de la Bastilla en la Revolució francesa però, en el nostre cas, no violenta, i en què
s’obrien les portes davant la pressió popular, i sortien els presos en llibertat...
El dia sis, a la tarda, tres jeeps, un autocar i uns quants 091 (cotxes de la policia)
dispersaren unes dues-centes persones. Només ens deixaren als “tres”. Una vegada més:
“Aquests tres tenen permís, els altres , no”. ¿Ens havia, Fraga, concedit el permís mai
no demanat?
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17.- Cinc viatges (7.1.76)
Manuel Fraga, ministre de l’Interior, després del fracàs, primer, de les incursions
feixistes i, després, de les incursions policials, intentà una nova estratègia, més directa,
que duraria només dos dies, el dimecres dia 7, dia dels cinc viatges, i el dijous dia 8 de
gener, dia del pas del Rubicó.
El dimecres ens vam presentar al “despatx” a les nou, com era habitual. Poc pensàvem
que seria un dia tan accidentat. Cap a tres quarts de dotze del migdia, la policia ordenà a
un grup d’unes trenta persones concentrades que es dissolgués. També ens empentaven
als tres de sempre. La força m’invitava amablement a donar per acabada la meva
actitud. Em vaig negar a marxar. Quatre policies, un per a cadascuna de les meves
extremitats, van arrossegar-me, com si fos un sac de patates cap al “iogurt” (SEAT 124
blanc) de la policia, alhora que obligaven els presents a deixar la vorera buida. També
s’endugueren en altres cotxes Ferran García Fària, Eulàlia Marimon Busqué i el mariner
Juan Antonio Maldonado, aquest darrer, vingut després de ser desallotjat de la vorera
d’enfront de la Presó de Dones de la Trinitat, on era, juntament amb Josep d’Armengol,
amb la intenció de romandre davant d’aquesta presó de les nou del matí a les nou del
vespre, com nosaltres, en demanda d’amnistia també per a les dones.
El carrer restà finalment ben buit. Eren les ordres de Fraga. Calia una escombrada a
fons. Entre els molts, foren també desallotjats Josep Ribera, delegat diocesà
d’Agermanament i Àngel Colom, copresident de Pax Christi. Un cop dintre del cotxe
(1) vaig encetar una mena de lluita adequada a les circumstàncies: la vaga de silenci. No
vaig respondre a cap pregunta. La protesta era pel segrest il·legal. Por. Em portaven a
apallissar-me? En un racó solitari, descampat i inhòspit de la zona de la Plaça de les
Glòries Catalanes –a mi, ¿gloriós o galdós?- em feren baixar. Temia el pitjor. No hi
havia testimonis. Però no. “Queda en llibertat”. Em deixaren allí mateix, llançat entre
muntets de deixalles. Em demanaren disculpes i em tractaren amb deferència. Jo, un cop
“alliberat”, vaig donar per acabada la curta vaga de silenci i els vaig justificar el meu
mutisme anterior. El cotxe s’allunyà veloç. I jo estava paranoic. Vaig telefonar des
d’una cabina de la Meridiana a la Vicenta que era a treballar a l’escola. Li vaig explicar
els esdeveniments. M’asserenà. Se’m passà una mica la por. Vaig reunir forces per
agafar el metro i cap a la Model falta gent. I vaig asseure’m a la vorera, com sempre.
Desafiaria Fraga. En arribar ja hi vaig veure el cotxe blanc. Als altres captaires, que
també, valents, havien tornat, els havien escampats per la serra de Collcerola
(Vallvidrera i Tibidabo).
Aquell matí, de nou requerit a abandonar el meu lloc, encara se m’endugueren un altre
cop. Jo argüia que allò que feia no estava fora de la llei. Res no valgué. El mateix tracte:
cap al cotxe (2). Aquest cop em deixaren a Cornellà. Els companys foren “llançats” a la
desembocadura del Llobregat i a la Zona Franca, respectivament. Però a migdia
tornàvem al nostre lloc i dinàvem junts.
Als diaris de la tarda ja sortia la notícia dels viatges del matí. A primera hora, amb
pitjors maneres, la policia se m’endugué (3) al Far de la desembocadura del Llobregat,
un lloc pudent d’escombraries. Allí em deixà i marxà. Vaig començar a enutjar-me: “Els
captaires de la pau a les escombraries!”. ¿On era l’amnistia?, ¿on era la pau que
pidolàvem? Se’m tallà la digestió. Allò era una burla a la dignitat de les persones.
Després de caminar de retorn una bona estona, vaig arribar davant d’una fàbrica de la
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Zona Franca. Un executiu mudat, amb les sabates lluents i amb la característica maleta
plana, en sortia. Es dirigia al seu cotxe aparcat una mica més enllà. Vaig córrer, li vaig
explicar els meus tràngols i accedí a portar-me a la Model. Calia travessar la Gran Via.
Era totalment bloquejada per un embús de cotxes. Els policies hi restaren atrapats. El
meu “taxista”, del país, coneixia el problema, que era freqüent, i tot maniobrant per
carrerons, saltà la Gran Via i em deixà davant de la Model abans que arribessin els
grisos. Quan la policia, de tornada, em veié un altre cop allà ben posadet al meu lloc de
sempre, no se’n sabia avenir.
Novament es reptí l’operació. Al voltant de les sis de la tarda, el carrer Entença entre
Provença i Rosselló fou acordonat per forces de la policia i diversos vehicles seus. Em
tornaren a agafar (4) i em “llençaren” al desguàs del clavegueram del Bogatell, a la
platja del Poble Nou, enmig de la pura merda. El menyspreu era evident. Sempre
abandonat en els pitjors llocs. Jo, a aquelles hores ja estava molt afectat. Em vigilaren
una estona a veure si m’hi quedava. Els intrigava la meva celeritat en el retorn al lloc
prohibit. Quan hagueren marxat, vaig caminar de pressa per entre les vies del tren, per
darrere el Parc de la Ciutadella i de l’estació de França, fins a arribar a una benzinera, a
l’entrada de la Barceloneta. L’àngel de la guarda em feu trobar tot fent benzina un amic
meu de Balsareny, Ricard Torres, metge. Jo anava alterat, espantat, esbufegant de tant
córrer. Vaig pujar al seu cotxe. Li vaig explicar què em passava. Amb la bonhomia d’un
bon terapeuta em tranquil·litzà. I, a dos quarts de vuit, em vaig tornar a trobar davant de
la presó abans que arribés la patrulla. Miracle! La policia s’imaginava una conspiració,
una xarxa de vehicles conxorxats, per tota la ciutat o, potser, cotxes amics meus que els
seguien quan m’allunyaven de la Model i em recollien després. El cert és que estàvem
guanyant la partida a Fraga, que havia declarat als quatre vents orgullosament: La calle
es mia.
Però ja hi havia un altre cotxe que esperava i, tot just arribat, em ficaren de nou al cotxe
i a córrer (5). sense temps per parlar amb les dues o tres-centes persones que,
assabentats dels fets del matí per la premsa, estaven esperant-me i que aplaudiren amb
ganes en veure’m guanyar a la policia la cursa del retorn. Cap vegada ningú no sabia on
em portaven. No cal dir que no hi havia conspiració de res. La diferència del temps de
retorn de la policia i del meu rau significativament en què ells són estrangers invasors i
jo un fill de la meva terra. Enteneu? El cotxe començà a passejar-me pels carrers de
Barcelona. Era l’hora baixa. Ja s’encenien els fanals. M’oferiren una cigarreta. No vaig
respondre. Intentaren convèncer-me que abandonés la Model. Si acceptava, allà mateix
on érem, em deixarien en llibertat. No vaig respondre. ¿On em portarien ara? Es posaren
a parlar entre ells tot ignorant-me. “No sé què s’ha cregut aquest Fraga, amb els seus
mètodes apresos a Anglaterra mentre hi era d’ambaixador, per escampar hippies de
Picadilly Circus de Londres. Aquí no hi té res a fer. Aquí cal mà dura. Aquest home –
deien tot referint-se a mi- es riu de nosaltres”. Sembla que, anys enrere, quan Franco
emmalaltí, Nordamèrica volia que el succeís Fraga, com a home una mica més liberal
que els franquistes. En morir Carrero Blanco, Franco no es fià de Fraga i l’envià
d’ambaixador a Londres, on malgrat l’exili, escriví un llibre, potser amb l’aprovació
americana de rigor, de com ell veia el futur d’Espanya. Aquest llibre l’enviava
gratuïtament a qui li demanava. En morir Franco, els franquistes, més poderosos en
l’interior espanyol que els americans, nomenaren President Carlos Arias Navarro, el
“carnisser de Màlaga” i a Fraga li serviren el ministeri, enverinat, de l’Interior amb un
país convuls per tots quatre costats. La policia –franquista- no es fiava de Fraga, com
retrata la conversa transcrita. La revista “Presència” atribuïa el nou estil de Fraga al new
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look, que ell volia per a la policia espanyola, que evocava la manera d’actuar dels
bobbies anglesos. El cert és que aquell estil no agradava gens a la policia espanyola i no
se’n sortien. Aviat els caldria reprendre llurs mètodes repressius de sempre. Havia
començat el pols entre Fraga i els “captaires”. Aquella vesprada, finalment, em tornaren
a dur a les escombraries del Far de la desembocadura del Llobregat, però més endins del
femer que a la tarda. Era un quart de nou. Ja era ben fosc a aquella hora. Em van fer
baixar. Van oferir-se a dur-me a casa, si abandonava la presó Model. Mancaven només
tres quarts per acabar la plantada diària. Pràcticament no tenia temps de tornar a la
Model. Al llarg de tot el dia, les forces d’ordre impediren la formació de grups davant
les dues presons de la ciutat així com la permanència i asseguda de gent solidària que
tractava de suplir-nos. Fraga volia resoldre el problema d’una vegada. Vaig decidir de
canviar de tàctica. ¿Com escarmentar aquell ministre energumen que, a més de marejarnos a nosaltres, feia anar de corcoll la policia? Em vaig posar a caminar pel camí de
retorn. El cotxe em seguí a poc a poc, tot il·luminant el meu camí amb els seus fars. Em
semblà que tenien mala consciència pel fet de deixar-me en un lloc com aquell a aquella
hora. Després de molt caminar, vaig arribar a una primera farola que lluïa desolada
enmig d’aquell erm. Vaig asseure’m al seu peu. El cotxe, deu metres enrere, també es
va aturar.
Es pensaven de sorprendre aviat algun amic meu que ens hagués seguit i que vingués a
recollir-me. No es presentà cap amic. La nostra infraestructura encara no anava tan fina.
Després de mitja hora d’esperar, marxaren d’una revolada empipats. Se sentien burlats
per mi. Jo simplement feia temps al peu del farol. Quan foren lluny, vaig tornar fent
tentines amb els peus enmig de la foscor, al lloc de les escombraries i vaig decidir
romandre-hi, malgrat sospitava que això faria patir a familiars i amics. A la una de la
matinada jo encara no havia retornat a casa. A Via Laietana no van parar de rebre
trucades. Responien invariablement: “No pateixin, ja apareixerà demà”. Però no les
tenien pas totes. Realment, jo havia estat sota custòdia seva i ells no tenien idea d’on
parava. Van acudir a Prefectura el president de Pax Christi de Barcelona, el president de
la Federació Diocesana de Pares de Família, la delegada diocesana de les Guies Sant
Jordi, el delegat dels equips matrimonials de la Mare de Déu, el director
d’Agermanament i un representant del Grup de Drets Humans de Gràcia. Se’ls indicà
que havien d’anar a una altra comissaria, on els informaren que jo no estava detingut
“en aquells moments”. Cinc presidents d’Associacions de Veïns, després, es personaren
en el Jutjat de Guàrdia per si fos procedent presentar denúncia de la desaparició.
Després de cinc hores embolcallat amb la negror de la nit, amb la fortor dels residus i
amb la bufanda del fred hivernal, s’anà atansant des de lluny, lentament un jeep amb els
fars baixos, com per passar desapercebut. ¿La policia em venia a buscar? Resultaren ser
tres guàrdies, potser carrabiners de fronteres d’aquells que vigilen el contraban marítim.
Se sorprengueren de trobar-me allí. Ara, contrabandista? M’escorcollaren
conscienciosament mentre m’apuntaven amb l’arma. Inquiets, trobaren el ganivet amb
el qual jo pelava la poma de les postres del dinar. Anava perfectament indocumentat.
Finalment un d’ells digué: “Ah!, vostè és aquell que la policia ha marejat tot aquest
matí?”. Havia llegit les facècies matinals a la premsa de la tarda. Jo li vaig fer: “Sí, i tota
la tarda! Cinc vegades!”. Em feren muntar al jeep. Vaig sentir com discutien a on
portar-me. “Potser millor a la comissaria de policia. Si el portem a la caserna de la
guàrdia civil serà pitjor. Són més barroers. Tot ho arreglen a cops de culata”. Potser no
pensaven que la policia, més refinada, podia practicar tortures pitjors. Però jo callava.
Finalment vaig anar a raure a la comissaria de la Zona Franca. “D’on surt vostè?”, digué
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el comissari. Hi havia un plànol del territori a la paret. M’hi vaig atansar i tot
assenyalant amb el dit l’indret on m’havien deixat, li vaig dir: “D’aquí”. No s’ho volia
creure. “Els seus guàrdies, que no sé si es poden dir civils, m’han abandonat enmig de
l’abocador”. No s’ho volia creure. “La policia no fa aquestes coses”. “Si no s’ho creu
telefoni a la Prefectura de la Via Laietana”. El comissari els telefonà. Li confirmaren els
fets i deliberaren entre ells què calia fer. Es girà cap a mi i em digué: “Queda vostè
lliure. Se’n pot anar a casa”. “Ah, no! Si vostès em deixen lliure tornaré al lloc infecte
on m’han deixat aquest vespre. Vostès han fet el mal, vostès l’han de remeiar. Si no em
porten a casa, torno al lloc d’on vinc”. Jo els collava fort. Volia acabar, d’una vegada
per totes, aquell joc absurd. El comissari em respongué: “¿Es pensa que tenim una
empresa de taxis?”, però, bo i remugant, tornà a consultar la Prefectura. Finalment,
sense més explicacions, cediren. Posaren un gran cotxe oficial del govern civil a la
meva disposició. El conductor, amb gorra de plat i visera em feu amablement: “On vol
que el porti”. Li vaig indicar el meu domicili. L’interior d’aquell cotxe resultava més
confortable que el Far del Llobregat. I, ben passades les dues, entrava a casa. La Vicenta
desactivà telefònicament tots els grups alarmats. I de dret me’n vaig anar a dormir en
pau.

18.- El pas del Rubicó (8.1.76)
La vera no-violència és essencialment activa, tot i que formalment sembli de vegades,
passiva. No parlar, no menjar, vaga laboral, etc. Són actituds passives. Però no són la
passivitat pura de deixar passar, de deixar fer. La no-violència activa demana actuar en
cada moment del procés, tot i que l’actuació sigui en un moment donat no cooperació.
No cooperar quan és normal cooperar representa interposar una acció oposada al curs
normal de les coses. I, no només cal actuar, ans també cal actuar ajustadament a allò que
està passant. Cal arrapar-se al terreny amb força. Diuen els tractadistes de l’art de la
guerra que no n’hi ha prou amb trinxar un país amb els bombardeigs de l’aviació. Cal a
més conquerir pam a pam el territori amb els peus de la infanteria. El dimecres dia 7, no
vam permetre que la iniciativa de Fraga d’escampar-nos pels abocadors del país fos
mancada de resposta adequada, amb la nostra tornada indefectible i ràpida. I més, el
darrer viatge fou tancat amb una derrota en tota la línia del senyor ministre de l’Interior.
Van haver de tornar-me a casa amb cotxe oficial amb tots el ets i uts. Semblava que no
els quedarien ganes de tornar-hi. Allò era realment humiliant per a la policia, en el si de
la qual creixia l’animadversió a Fraga, aquell proamericà “aperturista” del règim,
ensems autoritari i indecís.
L’endemà, dijous, dia 8, no em tocaren, però estava jo sol i no deixaren acostar-se a
ningú en tot el matí. Tanmateix, a la tarda, ja hi eren els meus companys inseparables, i
quan fosquejava, s’havien tornat a congregar unes cent persones que, a més,
s’assegueren a terra per oferir més resistència a l’escombrada previsible. Finalment, la
força “pública” carregà amb la contundència que els caracteritzava. Hi hagué molts
apallissats, entre ells el nostre “captaire”, Ferran García Fària, a qui, a més, li trencaren
les ulleres. Tots els contusionats foren atesos a la veïna farmàcia de l’amic Lluís Ferrer
que, amb el seu ajudant, sempre s’arriscava a ajudar-nos, davant els mateixos nassos de
la policia. Però a mi, aquell dia, no em tocaren. Potser jugaven a cansar la gent amb
tanta violència i a dividir els “captaires”. Allò era intolerable.
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Davant d’aquest greu tombant del procés de lluita, vaig haver d’improvisar una resposta
senzilla, adequada i eficaç. Se m’ocorregué , com a protesta, “creuar el Rubicó”. Aquest
és un riu d’Itàlia que en temps de l’Imperi Romà, separava Itàlia de la Gàl·lia. Les
legions de la primera eren manades des de Roma, la capital. Les de la segona eren
manades des de França per Juli Cèsar. A Roma es conspirava contra ell. I decidí passar
el límit de la seva jurisdicció militar per caure sobre Roma. Si no passava el Rubicó era
dins de la legalitat, si el passava queia en la il·legalitat i, si no triomfava amb aquell acte
de força, seria executat com a sediciós. Així, en la parla corrent, fins a avui dia, “passar
el Rubicó” vol dir sortir-se de la legalitat. César, agosarat, creuà el riu. Diuen les
cròniques que en passar-lo digué: Alea iacta est (“La sort ja està llançada”, en al·lusió al
joc de daus). En la cultura de la no-violència d’això se’n diu “desobediència civil” (o
militar). És un pas més dur per tal d’avançar en una campanya no violenta: transgredir
la llei d’un sistema injust. Representa una protesta més activa que la mera no
cooperació. I sol comportar una repressió també més forta. De petits ens havien
ensenyat que era ètic obeir el superior i no ètic, desobeir-lo. Però Ghandi predica que,
de vegades, obeir no és ètic i que desobeir pot ser un imperatiu ètic. Delinquir no
violentament requereix condicions: que s’hagin esgotat els altres camins, que sigui un
acte comprensible per al públic, que no faci més mal que bé, etc. El no violent, a més,
accepta el càstig que el codi penal vigent assigna a aquell delicte. Nosaltres, fins
aleshores, ens havíem mantingut en la més estricta legalitat. No passejàvem per
l’andana “militaritzada” de la banda de la presó, sota autoritat, com la Presó mateixa, de
la guàrdia “civil” (o més aviat, militar). Només ens movíem per l’altra banda ciutadana
oposada a la Presó, de jurisdicció policial, i, encara, sense plantar-nos, desafiants,
davant mateix de la porta central que era custodiada, amb una garita, per un sentinella
armat.
En el nostre cas, evidentment, el Rubicó era la calçada del tràfic rodat entre les dues
andanes. Estacionar-se a l’altra banda era delicte. Restar inactiu a la banda “legal”
veient com els guàrdies bastonejaven sense treva la gent amiga, era inacceptable. Em
vaig dir alea iacta est. I vaig travessar el carrer cap a l’altra vorera, i, decidit, sense
donar temps de reacció al sentinella, em vaig asseure a terra exactament al costat
esquerre de la porta de la Presó, just als seus peus. Immediatament sortiren més
guàrdies de dins de la Presó. De moment planà un gran desconcert sobre les forces
d’ordre. Guàrdies “civils” i policies, a banda i banda del carrer, s’interrogaven amb la
mirada. “Què calia fer?”. Mentre, tot una colla dels amics que havien rebut de valent,
que encara romanien a la banda permesa del carrer, un darrere l’altre creuaren la via i
s’assegueren successivament en fila al meu costat, tot netejant-se de sang cap, coll,
braços. La fila, d’uns quaranta metres, arribava a la cantonada de baix, tots pacíficament
asseguts a terra. Al meu costat no hi podien faltar Ferran García i Eulàlia Marimon, els
inseparables, malgrat que les ulleres trencades d’en Ferran li impedien de veure gairebé
res. L’espectacle era emocionant. Tots ens exposàvem als pitjors maltractaments. Els
vianants ocasionals observaven amb l’ànim en suspens.
Era quelcom d’intolerable per a l’autoritat. Poc després, el cap de la guàrdia, màxim
responsable de la situació, sortí i amb un ferm mot d’ordre, em manà que em retirés. Li
vaig fer que havia canviat de banda a causa de la brutalitat de les càrregues del cos de
polícia. Ells eren els qui ens havien expulsat cap a aquesta banda. Li vaig insinuar que
parlés amb la policia i ens n’assegurés la seva retirada de l’altra vorera. Com era
d’esperar no em feu cap cas. “Si no marxa, em veuré amb l’obligació de disparar contra
vostè”. Silenci de part meva. Ell esperà una mica i després cridà: “Caporal, carregui
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l’arma”. Vaig sentir, enganxat a la meva orella, el soroll de carregar l’arma. Després,
silenci. Jo només copsava unes fortes empentes dins del meu cor. El manaia digué
“Apunti!”, però, després d’un inacabable moment d’espera, no arribà mai a dir
“Dispari!”. Ordenà a dos guàrdies que m’agafessin per les mans i pels peus; amb
dificultat travessaren el carrer. En un moment donat un peu fugí dels transportadors i
anà arrossegant-se per l’asfalt. I, ja a prop de l’altra andana, amb una mica de gronxada,
em llançaren a terra. Darrere meu anaren traslladant, de la mateixa manera expeditiva, la
resta dels “amotinats”. Un cop a l’altra banda, vaig ser un altre cop introduït en un cotxe
per la policia i, mentre se m’enduien, la gent concentrada aplaudia intensament. Aquesta
vegada, ja no m’enviaren lluny. Em deixaren anar sense dir res a la carretera de Sants,
enmig del batibull dels comerços. Eren les deu de la nit i me’n vaig anar a casa.
Amadeu Clavé, corresponsal a Barcelona del Butlletí “HOAC-Notícias Obreras”, que hi
era i que va rebre de valent, presentà denúncia per mals tractes.
Ja no ens traslladarien del nostre tros de carrer “alliberat” mai més.

19.- Pregunta Montserrat Roig (24.1.76)
El 1991, morí només als quaranta-cinc anys, Montserrat Roig i Fransitorra. Una
meravella de persona, novel·lista, documentalista, historiadora, biògrafa, periodista
entrevistadora entranyable en premsa i televisió, lluitadora a favor de la dona oprimida i
compromesa amb totes les lluites alliberadores.
El dia 24 de gener de 1976, publicà una entrevista a la revista “Triunfo” amb un títol
extern que deia “Xirinacs davant de la presó”, i una foto en portada on es veia el
captaire cara a cara tot mirant la façana de la presó. La capçalera de l’artícle de l’interior
feia “Lluís M. Xirinacs: la follia d’un profeta”. Les fotos del reportatge eren d’una altra
lluitadora empedreïda, Pilar Aymerich. Per l’interès que pot tenir una visió des de fora
de la plantada, en transcric el contingut:
“És primavera a Barcelona, en aquest gener de 1976 cada dia més intens, més bell. Les
veus dels vells profetes ens criden al desengany, tan desenganyats estan, i tots intentem
agafar-nos a la història recent per tal de no caure de nou en la son. Tant de temps sense
pensar en el futur i ara aquest s’obre, encara incert però ja no tan malalt, i ens meravella.
Passen coses tan rares i tant belles que una, nascuda amb l’escepticisme dels seus
majors, es lleva cada dia amb la idea que tot és fal·laç i mira de cua d’ull bo i esperant
sempre el retorn dels bruixots. Però, de moment, en aquests dies tan assolellats, està
sorgint de la terra tot allò que semblava mort. I aquells que abans estaven boigs ja no
n’estan tant, perquè llur bogeria és compartida. ¿Serà que tots ens estem tornant boigs?
Això és el que penso després d’haver vist Xirinacs assegut en un tamboret plegable
davant les portes de la Modelo de Barcelona. Però el “boig” de Xirinacs no està sol, està
amb la seva gent, amb la meva. La guàrdia, color verd, passeja el seu pas cansat, davant
de cada torre. En les cantonades abunda el color gris, compacte i opac. Davant la porta
gran, però en l’altra vorera s’agombola una multitud informe que s’allargassa i es
deixondeix com si fes un gran, harmònic i obert badall. Sembla el primer badall després
d’una dormida llarga, un badall tranquil, alegre, el badall de la llibertat.
“Lluís Xirinacs, ex-candidat al Nobel de la Pau, dos anys de presó a Carabanchel, acaba
de posar fi a una vaga de fam de més de vint dies amb sis “captaires de la pau” a
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Montserrat. I ara segueix la seva personal escalada per l’amnistia davant la presó de
Barcelona. De sol a sol primer i fins a dos quarts de nou del vespre ara, perquè això li
han demanat els que treballen i volen estar un parell d’hores amb ell, Lluís Xirinacs
munta la seva guàrdia per tal de fer memòria dels que encara són dins. Al seu costat i
amb un somriure de bonhomia, un ancià de setanta-quatre anys, Ferran García Fària.
Rostre d’anarquista, d’aventurer. També hi ha una noia de dinou anys, Eulàlia
Marimon, i un marí mercant que està a l’atur. Xirinacs atreu en primer lloc els
marginats, els “boigs”, els “beneits” que no s’han deixat endur pels tentacles de
l’adotzenament consumístic. Està mossèn Xirinacs amb un ancià, una noia, un parat. La
dona, la vellesa, el món del treball, tres productes que només existeixen quan aquells
que manen així ho decideixen. I aquí s’estan aquests quatre personatges amb els veïns,
amb els obrers, amb els ciutadans, amb els estudiants de batxillerat, amb els scouts, amb
els mossens, amb les monges, amb els polítics, amb els ex-presos, amb les dones, amb
els vells. Aquí estan amb les Associacions de Veïns, amb els obrers de la SEAT. Amb
els nens. Cada dia hi ha més gent, cada dia s’amuntega gent de tota mena, anoraks,
bosses de senyora, bufandes, gabardines, tot es barreja quan hi ha carreres. Una dona de
mitjana edat, pèl blanc i pontxo d’indi, no para de riure en una cantonada. Una altra
vegada carreguen, una altra vegada carreres. Hi són els intel·lectuals i gairebé tots els
grups polítics, no tots. Passa una comitiva de nens amb globus que diuen “amnistia i
llibertat”. Xirinacs abraçat per una senyora de l’Eixample, ben vestida, “finalment el
conec”, les mans estretades, els ulls humits. I la policia carrega de nou: la gent corre,
veig Comín estirat pels cabells. Tots fan la volta a l’illa i retornen al mateix punt,
abraçar Xirinacs, somriure a l’Eulàlia, bromejar amb García Fària, animar el marí. Al
vell li cauen les pastilles, està molt refredat des que estigué a Montserrat. Una boina li
cobreix el cap, perquè en una d’aquestes carreres de poc que no li esberlen. Es calma la
gent. El color gris torna a ser compacte en cada cantonada. Tots tornen a asseure’s, es
tranquilitzen. Somriuen de nou. Baixa una veïna, “voleu cafè?” La ATS els deixa el seu
brou diari. Els taxistes passen per davant en fila i toquen la botzina. Algú paga als
quatre un menjar diari al restaurant de més avall. Allà ens dirigim, Xirinacs i jo, per tal
de conversar una estona. La resta munta la guàrdia. Xirinacs:
“- Jo no em considero un polític en el sentit estricte de la paraula. Sóc partidari de la
separació entre Església i Estat, però això és un problema de la Revolució francesa, a
nivell de poders. A nivell de poble no distingeixo entre sagrat i profà. El meu treball és
socioreligiós, en mi està tan unit que formen una sola cosa. Jesús de Natzaret era
d’aquesta classe, un senyor que no es ficava mai al temple. Només hi anà una vegada i
perquè n’expulsà aquella gent... Jesús anava pels carrers, pels camins, entre les
barques. El seu treball era amb el poble.
“- Tanmateix, em fa la impressió que tu ets més un contemplatiu que un home d’acció i
que si estàs tan actiu és perquè el nostre temps t’ho exigeix.
“- La meva feina actual és la de fer d’animador social. Potser és un treball una mica
petulant, teatral. Anomenar-se profeta engreixa els enemics, però és una paraula, la de
profeta, que l’han inflat els poderosos per a protegir-se’n. Profeta, a Israel era un
senyor que no deia a ningú que calia viure com ell. Era un senyor solitari, contemplatiu
i, en això, et dono la raó, però que tenia gran incidència pública entre els reis, entre els
sacerdots, entre tots aquells que volien conservar el poder. El profeta atacava tot allò
que era conservador, reaccionari, tot allò que frenava l’avenç del poble. Quan tot
anava bé, el profeta es retirava i es dedicava a la contemplació.
“- Com et sents millor tu, com a profeta o com a contemplatiu?
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“- Jo estava molt bé a Sta. Maria del Camí. On vaig anar a parar després del desterro
decretat pel bisbe de Solsona. Tot criant xampinyons i sense problemes.
“- Eres més feliç allí que en la Model o ets igual de feliç?
“- Abans t’hagués dit que allà. Ara és igual: on cal.
“- Si tu ara fossis a Sta. Maria del Camí estaries molt nerviós: no podries incidir en la
vida col·lectiva.
“- Tanmateix no puc estar a Sta. Maria del Camí. És a la Model on cal que estigui.
“- Però estàs aquí perquè ho has elegit. Podries deixar de...
“- Sí, sí, ho he triat perquè és allò que calia que fes en aquest moment. Ja sé que és una
resposta una mica mística. Sóc molt panxacontent, no creguis. M’hauria agradat molt,
quan vaig sortir de la presó, anar-me’n de vacances.
Pel restaurant passa la gent a saludar Xirinacs. La dona de Huertas Claveria, el qual no
surt encara. Carles Duran el director de cinema. Un líder obrer. Xirinacs s’empassa un
enorme plat de macarrons. Frueix en menjar-se’ls. Una vella esdentegada, mocador al
cap, una corba a l’esquena gran i pesada, s’acosta i diu: “Els qui són dins haurien d’estar
fora, no?”. I afegeix: “Bé, jo no entenc de política...”. I se’n va carrenquejant, amb la
jepa i un cistell de mercat. Xirinacs somriu amb la seva ampla innocència i segueix
menjant els macarrons.
“- T’agrada menjar?
“- Sí, molt, molt.
“- ¿T’agraden els plaers materials?
“- Molt, i m’agrada anar a la platja. M’agrada tot, tot.
“- No vols, doncs, renunciar a res en la vida.
“- Mira jo vaig entrar als escolapis i vaig fer allí el vot d’obediència. Aquest vot es diluí
perquè, en deixar l’orde, vaig deixar de tenir superiors. El vot de pobresa es transformà
en una tendència meva a l’austeritat, a la simplicitat. I el vot de castedat..., doncs, és
curiós, però jo he renunciat a tenir fills. Em sembla que hi ha massa fills al món. Val
més que em preocupi dels fills dels altres, que hi ha molta misèria. Ja sé que tal volta
simplifico. Però, ¿saps què passa? Que, de fet, vaig començar a viure a partir dels
trenta anys i em deixo endur més per l’instint que per la racionalització.
“- Quina és la teva idea de Catalunya?
“- Per a mi és quelcom molt difícil de definir. La nacionalitat és quelcom de molt
profund que no han aclarit els escriptors. Per exemple, els leninistes. El leninisme
respecta les nacions, però per democràcia. Les considera una antigalla medieval,
feudal, el que sigui, que el capitalisme tendeix a fer desaparèixer i que amb el
socialisme desapareixerà del tot. Jo no hi estic d’acord. Crec que el capitalisme esclafa
les nacions, com ho esclafa tot i que el primer socialisme, aquest socialisme tan dur,
que encara és lluny del comunisme, per inèrcia o pel que sigui, també esclafa les
nacions i a les persones. Però és un xarrampió i prou. La nacionalitat té unes arrels
quasi biològiques, no racials. Crea el llenguatge, els nivells instintius, els afectes de
relacions familiars, de cultura, una sèrie de coses que són un estil de vida molt més
profund que l’econòmic. Crec que Catalunya és una nació, la meva, però que abans cal
pensar en l’opressió econòmica, en com viu l’obrer. Catalunya és oprimida
cuilturalment i política, però és en el seu interior i en el seu exterior opressora
econòmicament. Catalunya és superdesenvolupada, mentre Andalusia o Extremadura
són explotades d’una manera o d’una altra per Catalunya.
“- Creus que resulta fàcil fer entendre el problema català als no catalans?
“- És molt difícil: el centralisme ho ha enverinat tot. Però jo sempre m’he entès molt bé
amb ells quan s’ha tractat de parlar a nivell de poble.
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“- Com veus l’Assembla de Catalunya?
“- Jo he jugat molt per l’Assemblea des que nasqué. Quan vaig sortir de la presó em
semblà que s’havia aturat. Potser per la gran repressió, dues grans caigudes, una de
cent tretze, una altra de més de seixanta. Però em semblava que també hi havia una
altra cosa per endemig, algú que impedia la celebració de les permanents.
“- Què representa l’Assemblea per a Catalunya?
“- És l’entitat més representativa del poble català. Tanmateix és una pena que
l’Assemblea no hagi tingut millor cura de la seva imatge: hi ha qui es creu que és la
còpia exacta de la Junta Democràtica. I això és fals. Crec que és molt més del que diu o
del que diuen d’ella.
“- Quin paper juga, en tot això, el Consell de Forces Polítiques?
“- Crec que caldria fer un esforç per tal que el Consell fos l’expressió política de
l’Assemblea de Catalunya.
“.- Es poden, doncs, complementar?
“- Teòricament es poden complementar. Però hi ha qui vol separar una cosa de l’altra.
Hi ha gent dintre de l’Assemblea que es fia més del diner que del poble, tendeix a
separar-se’n i troba que en l’Assemblea hi ha massa “poble” i això els molesta.
“Obstinat, pacífic, tossut, Xirinacs no pensa renunciar a res. L’obstinació, la fidelitat als
seus actes, és allò que més inquieta. És una obstinació impertinent, impertinent fins a la
mort. Xirinacs és un Gandhi molt català, nascut a l’Eixample d’una família molt
catòlica que durant la guerra apostà per la carta de Franco. Nen mimat, acostumat a tot,
Xirinacs començà a balbotejar en castellà, una llengua que no era la seva. Tres criades a
casa seva, una dida, un Hispano Suïssa a la porta. La guerra trencà en bocins aquest
món tan idíl·lic i començà a freqüentar els primers grups catòlics, post-conciliars avantla –lettre. Els ulls de Lluís Xirinacs són clars, transparents en el seu rostre innocent.
Una innocència pertorbadora en el món d’avui. Una llavis sensuals, unes mans fines, un
nas de nen, tot un rostre, uns gests i uns posats que s’animen en la conversació. Alguns
el troben ingenu. Altres, guillat. Molts pensen que fa el ridícul. I ell va cansant a la resta
amb la seva innocència, la seva obstinació. La seva follia és contagiosa, perillosament
contagiosa.
“- Quan has fet vagues de fam, ¿has cregut morir alguna vegada?
“- La primera que vaig fer a mort fou a propòsit del procés de Burgos, vaga que durà
vint-i-un dies. Però no anava contra el Règim, ans anava adreçada al poble català.
Això és cosa que Gandhi recomana molt: que les vagues es facin de cara als amics, no
de cara als enemics. Aquesta la vaig fer molt seriosa, molt forta, disposat al que fos, a
morir. Però als vint-i-un dies els nostres polítics se’m presentaren per a dir-me que els
donés un marge de confiança. Als dos mesos convocaven l’Assemblea de Catalunya.
“- ¿Arribares a creure algun moment que podies morir?
“- Jo tenia molta confiança en el poble.
“- ¿Quina fou la pitjor, veterà com ets en les vagues de fam?
“- Quan la tercera, a Zamora. Fou terrible, perquè era de fam i de set. Vaig plegar
perquè em posaren en llibertat als vuit dies. Però hagués pogut destrossar-me els
ronyons. Aleshores ho vaig passar molt malament. Després vingué la que durà
quaranta-dos dies. Fou quan em vaig encarar més amb la mort. Vaig dir que no pararia
mentre no estiguessin en llibertat els cent tretze detinguts de l’Assemblea de Catalunya,
i mai no acabaven d’estar lliures. Em vaig trobar molt malament, vaig tenir dos atacs
de cor. Arribà Nadal (1973) i no sortien. Entremig esdevingué l’atemptat contra
Carrero Blanco i tot es complicà de mala manera. Finalment vaig plegar quan
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l’advocat, Josep Benet, em digué que el jutge ja havia signat la llibertat de dos o tres
que encara restaven presos.
“- Tenint tan a prop la mort, ¿no tingueres por a morir?
“- El problema de la mort es pot superar. Crec que la persona humana és dins d’un
cicle molt més ample i el nostre naixement i la nostra mort són relatius. La mort és un
moment només. La resta és vida.
“- Sí, però quant t’enfrontes a la mort, ets tu qui mor, no els altres.
“- Cal ser més simple. ¿Creus que és més terrible morir-se per una vaga de fam que no
als vuitanta-set anys amb bosses de gel, el termòmetre, mentre t’estàs cagant en el
pijama? Trobo més digne morir davant un piquet d’execució que menjat pels microbis...
Tot és relatiu.
“- De tota manera, ¿vas creure algun moment que la mort podia arribar?
“- La meva mare diu que jo he mort quatre o cinc vegades. Ella ho diu així. Una de les
vegades vingué a veure’m i li vaig demanar perdó per una sèrie de coses: estava
totalment encarat a la mort. Crec que el cristià ja ha donat d’entrada la seva vida.
Això no és la mateixa cosa que el suïcidi. S’ha d’estar disposat a jugar-se la vida pel
que calgui. Mentre sigui quelcom que valgui la pena, entens? El cristià és algú que ja
és mort d’antuvi. La realització física de la mort és només un detall.
“- Em fa la impressió que, alhora, estimes molt la vida, no?
“- Molt, molt, molt. Però la mort no és més que una coseta petita.
“- La mort és teva i no d’un altre. Ets tu qui hi renuncia.
“- ¿Tu creus que és meva? Això ja ho has dit dues vegades. Jo no sóc meu, per
consegüent la mort no és meva.
“- Realment ets un místic...
“- No creguis. Això que dic simplifica molt la vida. La majoria de persones es passen la
vida sense viure-la per por de perdre-la. Aleshores no viuen. A mi m’agrada molt la
vida perquè una persona que la té donada és molt més lliure.
“- A qui la tens donada?
“- A tots i a tot.
“- A Déu també?
“- Déu és molt lluny, saps? És una paraula molt important. La tinc donada a tot, a la
vida en general. Saps què passa? Que si jo em moro hi haurà lloc per a altres, i ¿per
què he d’ocupar més lloc jo que un altre? Hi ha un proverbi àrab que diu que quan
beguis en un pou ho facis ràpidament per deixar beure a qui és al teu costat. En la vida
tan elegant és de saber introduir-s’hi com de saber retirar-se’n a temps.
“- Més d’una vegada et deuen haver dit que ets un boig, no?
“- Quan vaig fer la vaga que durà vint-i-un dies em feren visitar per un psiquiatre. El
metge fou conscient i digué que jo no estava boig. Però hi ha algú que no ho estigui una
mica? Tots fem bogeries, d’una classe o d’una altra. Qui estigui sense pecat que tiri la
primera pedra, en això de la follia.
“- Com et veus a tu mateix?
“- Sincerament, des que vaig complir trenta anys, gairebé no em veig. Faig coses que ni
jo mateix les puc definir.
“- En el que estàs fent, no tens por de caure en personalismes?
“- Por no en tinc. Quan faig una cosa i noto que no té ressonància popular, és que
m’he equivocat. No en el sentit que em lloïn a mi, sinó en el de què valgui la pena allò
que estic fent. Per exemple, en això de l’amnistia, allò que importa és que es demani, no
que em vinguin a veure a mi. Si venir a veure’m i estar amb mi provoca que la donin,
aleshores que vinguin, que em mirin a mi o al seu melic, que més fa?
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“- Que ha quedat del teu pas per la presó?
“- Estic molt content d’haver estat a la presó, però m’ha deixat una cosa aquí, dins
meu, que pesa horrorosament, molt, molt.
“- En quin sentit?
“- Que he conegut una humanitat molt trista i molt adolorida, i m’ha deixat una cosa
que m’ha deixat reblanit.
“- Així, estàs a la porta de la presó per a recordar els que estan dintre, no?
“- En pots estar ben segura.
“- En quin sentit fa mal la presó?
“- A mi, personalment, no m’ha fet mal. He tingut sort, m’han tractat amb cotó fluix.
Però m’ha fet ser més conscient del dolor i de la misèria de la humanitat. És curiós, he
estat ben tractat gràcies a que els que van passar per Zamora, els capellans
empresonats allà, havien lluitat per millorar aquelles condicions de vida tan
inhumanes. Així, jo ja no vaig quedar-me a Zamora, em destinaren a Carabanchel. En
certa manera, sense dir-ho, l’Estat havia reconegut que allò era fatal. Cada cop
Zamora està pitjor, hi deuen restar quatre o cinc capellans. Estan superincomunicats.
Quan va passar allò de Carrero Blanco, ni se’n van assabentar. Amb ells estic en deute.
“- A la nit, quan restes sol amb tu mateix, ¿que penses de totes aquestes coses?
“- Jo sempre que m’he quedat sol m’he sentit molt feliç. Quan faig, com ara, quelcom
de públic, he de menester la soledat. La nit és molt gran per a mi. Normalment no
m’adormo mentre no he posat en ordre totes les coses del dia. Això que clàssicament
s’anomenava examen de consciència, restar en harmonia interior.

“- Creus que l’home del futur serà millor?
“- Sí, sí, l’home és molt bo. Tenim deu mil anys d’experiments de transformació de la
naturalesa i ja hem pagat la “novatada”.
“- Així, estàs segur que anem a millor?
“- Certament, certament, Anem construint cap a millor. Aquests deu mil anys no només
han estat deu mil anys de misèria, ans també d’acumulació i de millorament latent sota
aspectes de molta inestabilitat. Ara ja som molt a prop de l’equilibri.
“- No es repetiran fenòmens com el del nazisme?
“- Home... Dic que tal volta calgui esperar dos-cents o tres-cents anys. Es clar que es
repetiran pinochetades tan fatals com aquesta... Aquí, a Espanya, per exemple, podem
tornar enrere en qualsevol moment. A mi no em fa feliç pensar que fruiré de temps
millors, ans me’n fa el fet de treballar per tal que aquests arribin ben aviat.
“ Tornem amb Xirinacs al seu lloc. Un grup de joves asseguts a terra xerren. Passa
l’ATS i els dona un tuperware de brou. “Apa, preneu-vos-el ara que està calent”.
Xirinacs, torna a asseure’s, sempre amb el seu somriure innocent, els seu rostre de lluna
plena, la barba entre negra i rogenca. Els que el coneixen diuen que té el mateix aspecte
de farà deu anys. És cert no sembla que tingui més de quaranta anys. Sembla un nen
amb la cara guarnida de pelussera. Un scout català de l’Eixample. Un grup de gitanos
s’aturen i saluden al mossèn. Llurs nens criden “que bé! que bé!” perquè ha sortit un
dels seus de la presó. Se saluden tots i riuen. Torna a haver-hi carreres. Tots corren
menys el mossèn, la noia, el marí i el vell. Arrosseguen la noia perquè no es vol moure.
A Xirinacs se l’emporten lluny, a un descampat. Al vell, al Tibidabo. A la noia, a
Cornellà... Però tots tornen, dia rere dia, davant les portes de la presó Model. Quan
fosqueja apareixen els que han estat treballant. Es troben els amics, els coneguts. Arriba
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l’hora d’anar-se’n, són tres quarts de nou. Un grup compacte comença a caminar
lentament darrere de Xirinacs. No l’abandonen mentre no puja al taxi que l’ha vingut a
recollir. Després tornaran tots a les seves cases: demà serà un altre dia, uns tornaran al
treball, altres aniran davant la presó. Els boigs aniran augmentant i llur profeta ja no
estarà tan sol”.
Aquest hivern és primavera a Barcelona.

20.- S’anuncia la gran manifestació (19.1.76)
Des de mitjans de gener anava creixent el desig popular d’una gran manifestació per
l’amnistia. Molta gent en parlava. D’una banda jo em preguntava: ¿Hi hem d’assistir els
captaires de la pau, tot abandonant, en les hores que duri, la nostra plantada davant la
Model? Ho vam discutir i vam arribar a la conclusió que només assistiríem
exclusivament a manifestacions per l’amnistia, realitzades a Barcelona o rodalies
immediates. D’altra banda hi havia el problema de l’obtenció de permís oficial. Era la
primera gran manifestació de l’oposició. Seria una manifestació il·legal amb tots els
seus riscs? Et tremola el cor quan portes la gent a l’escorxador. Si jo vull exposar-me,
ben lliure en sóc. Però embarcar la gent en una aventura, que pot desembocar en
tragèdia, és cosa que fa pensar molt. Tanmateix la iniciativa anà prosperant imparable.
Heus ací el text de l’escrit presentat al Govern Civil, el dia 19 de gener de 1976, que
sol·licitava l’autorització per a una manifestació ciutadana pro amnistia i que dóna una
idea de l’envergadura que anava prenent el projecte:
“EN JOAN FRIAS ALMARZA, major d’edat, veí de Barcelona, amb domicili en carrer
de la Boqueria, núm. 12 i proveït del D.N.I. Nº 37.064.084, com a primer firmant i els
sotasignants identificats amb els números corresponents de carnet d’identitat, tots ells i
amb caràcter personal i sense altra representació que llur qualitat de ciutadans de
Barcelona i comarca a V. E.
“EXPOSEN:
“Que atesa la multitudinària petició d’amnistia realitzada per entitats molt diverses i
membres de la comunitat ciutadana a través dels mitjans més variats, sembla existir un
sentiment comú en la ciutat a favor de la reconciliació i com pas essencial per arribar a
una real convivència democràtica.
“La millor prova d’aquesta voluntat ciutadana és la personal responsabilització i
sacrifici dels seus membres en un acte públic positiu.
“A aquest efecte, és prova incontestable la manifestació pacífica urbana en petició
ordenada i cívica d’una amnistia per als presos polítics i això en la línia d’un esperit
europeu civilitzat i com és habitualment realitzat en els més diversos països
democràtics.
“Això fóra una prova certa de la voluntat del poble barcelonès i demostració del seu
grau de maduresa política.
Justificació per a un acte en via pública: Ateses les circumstàncies que implica aquest
acte, només es pot celebrar en la via pública com és notori per llurs característiques i
sempre que sigui intentant els mínims trastorns als ciutadans que desitgin mantenir-se al
marge, així com a la circulació rodada necessària.
“Característiques de la manifestació: Assistents: tots els ciutadans que voluntàriament i
lliure desitgin assistir a títol personal.
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“Descripció de l’acte: Marxa pacífica, ordenada i silenciosa per l’itinerari que s’indica
més avall, encapçalada pels peticionaris i signants d’aquest escrit, amb nombre
indeterminat de pancartes amb l’únic text de: Amnistia.
“Servei d’ordre: Els signant es comprometen a establir un servei d’ordre intern en
l’Acte, que permeti el seu desenvolupament normal i es compleixin les condicions de
l’escrit.
“Servei assistencial: Igualment s’establiran uns serveis d’assistència mèdica suficient
per als casos propis d’una aglomeració humana com la previsible.
“Itinerari i horari: Dia 1 de febrer de 1976. De les 11 a les 12 hores: Concentració en els
jardins del Saló Víctor Pradera, sense entorpir la circulació rodada. 12 hores: Inici de la
marxa per Rda. St. Pere cap a la Pl. De Catalunya. Ocupació: Via central en les dues
direccions i la necessària suspensió de circulació de la dita avinguda, amb el progressiu
tancament i obertura dels carrers transversals. 13 hores: Dissolució ordenada i
progressiva sense concentració final en arribar a la Plaça de Catalunya.
“ANTECEDENTS: Com justificació i antecedents similars que aportem cal recordar les
vàries manifestacions públiques autoritzades en anys anteriors en diverses capitals i en
particular les celebrades en la Plaça d’Orient de Madrid i recentment en la nostra ciutat
celebrada en la Plaça de St. Jaume amb posterior manifestació per diversos carrers,
principalment la de Ferran i Rambles.
“Amb relació al tema de petició d’amnistia: L’autoritzada recollida de signatures pel
Govern Civil de Lleida a la Seu d’Urgell i diverses manifestacions tolerades per
l’Autoritat en gairebé totes les capitals de província i ciutats importants. En la nostra
ciutat i el dia final d’any es manifestaren en idèntic sentit una important quantitat de
ciutadans davant la presó Model.
“Com antecedent d’utilització autoritzada prèviament de la via pública, cal recordar el
“pasacalle” de petició d’escoles del dia 1 de març de 1975, en St. Andreu i la Sagrera i
que rebé el permís corresponent de l’anterior Governador Civil i actual ministre D.
Rodolfo Martín Villa.
“FONAMENT DE DRET: El dret de lliure expressió pública, dins el respecte de les
normes de convivència humana, és un dels reconeguts universalment com inalienable i
recollit en la Declaració dels Drets Humans.
“Per tot això:
“SOL·LICITEN:
“Que s’autoritzi l’Acte públic de referència amb els antecedents i característiques
assenyalats i en la línia de reconciliació i democràcia anunciada pel actual Govern i
multitudinàriament sol·licitada.
“També sol·liciten:
“Es prenguin les mesures d’ordre públic i seguretat que es creguin convenients en
l’entorn de la manifestació i que permetin que es desenvolupi normalment l’acte.
“Es facin les necessàries previsions i regularització per part de la Guàrdia Urbana de
tràfic rodat, per tal d’aconseguir que siguin mínimes les molèsties als ciutadans que no
assisteixin a l’Acte.
“Déu guardi a Vostè molts anys”.
Un documentàs, amb tots els ets i uts.
No resisteixo la temptació de transcriure el llistat de signants. És tan revelador de
l’extensió organitzada del moviment popular!
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1.- FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÍNS DE BARCELONA
Joan Frias, president; Joan Lleonart, vicepresident; Albert X. Pons, secretari; Jordi
Vallverdú vicesecretari; Ricard Giménez, tresorer; Francesc Ponsa, comptable; Carles
Prieto, Basili Gonzàlez, Miquel Esquirol, Francesc Solé, Jaume Closas i M`Àngels
Rivas, vocals.
2.- ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Sant. Terribas, president de N.Sra. del Coll; M.A.Ribas, presidenta de Nou Barris; Lluís
Reverter, vicepresident de Sarrià; Joan Iranzo, president d’Horta; J. Prochanzka,
president del Poble Nou; Josep Cunillera, president del Districte V, Josep M. Serra,
president de Sant Gervasi; Francesc Lòpez, president del Clot – Camp de l’Arpa; Josep
Carbonell, president de la Sagrera; Oriol Serrano, president de Sant Antoni; Vicenç
Faus, president del Turó de la Peira; Manuel Cardona, president de St. Martí de
Provençals; Roger Rodés, president del Poble Sec; Miquel Font, president de les Corts;
Francesc Porret, president de Sant Andreu; Manuel Collado, president de la Sda.
Família; Francesc Benaiges, president de la Vila de Gràcia; Manuel Ibern, president de
la Barceloneta; B. Gonzàlez, president de Ntra. Sra. del Port; Adolf Morte, president de
Maragall – Guinardó; JOSEP Xarles, president del C. Social de Sants i Lluís Moral,
vicepresident de la Verneda Alta.
3.-COL·LEGIS PROFESSIONALS
Josep Majó, degà d’Enginyers Industrials; Eulàlia Vintró, degana en funcions de
Llicenciats; Josep Miquel Abada, degà d’Aparelladors i Arquitectes tècnics; Francesc
Borrell, Degà de Farmacèutics; Ramon Espasa, president de la Secció d’Hospitals del
Col·legi de Metges; Jaume Bassa, president de l’Associació d’Enginyers Industrials;
Jaume Sabater, president de la Delegació de Catalunya del Col·legi d’Enginyers de
Camins; Lluís Costa, president de Perits Agrícoles.
4.- ENTITATS CÍVIQUES I CULTURALS
Miquel Esquirol, president en funcions d’Amics de la Ciutat; Anton Cañellas, president
de l’Associació d’Amics de la ONU; Heribert Barrera, president de l’Associació
d’Amics de la UNESCO; Òscar Colom, president de la Socetat Naturista Vegetariana de
Barcelona; Miquel Núñez, Comissió gestora de l’Associació d’ex-presos de Catalunya;
Jacint Humet, president de la Federació Diocesana de Pares de Família; Marta Mata,
directora de la Institució Pedagògica “Rosa Sensat”; Carola Ribaudí, presidenta de
l’Associació d’Antics Alumnes de la Normal; T. Sanchez – Pacheco, presidenta de
l’Associació de Dones Universitàries de Barcelona i Antoni Tomàs, president de la
Federació Espanyola de Cine-Clubs.
5.- UNIVERSITAT
Pere Ramon Moliner, vicerrector de la U. Politècnica de B.; Xavier de Càrdenas,
director de l’Escola d’Arquitectura; Enric Trillas, sotsdirector de la mateixa Escola; M.
Jiménez de Parga, catedràtic de Dret Polític; Manuel Solà-Morales, director del
Laboratori d’Urbanisme de l’E. D’Arquitectura; Ignasi Vila, delegat de la U. Central;
Carles Gonzàlez, sotsdelegat de la U. Central; Eusebi Casanelles, secretari del Congrés
de Formació; Antoni Caparrós i Joan Clavera, PNNs; Lluís Ignasi Bolibar, delegat de
l’E. d’Arquitectura; A.Gonzàlez Casanovas, catedràtic de Teoria d’Estat; J.A.Aragay;
secretari d’Inst. Professionals Superiors; i Emili Lledó, catedràtic.
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6.- ENTITATS RELIGIOSES
Joan Carrera, delegat episcopal de justícia i Pau; Joaquim Pibernat, director de Justícia i
Pau; Àngel Colom, copresident de Pax Christi; Jordi Bofarull, president dels Lluïsos de
Gràcia; Josep Dalmau, president de la Comissió de Serveis de les Comunitats de base;
Francesca Munt, delegada diocesana de Guies St. Jordi; Josep M. Balcells,
vicepresident internacional del Moviment Internacional de la Joventut Rural Catòlica;
Pere M.Comas, president del Moviment Universitari i d’Estudiants Cristians de
Catalunya; Maria Isabel Roura, secretària del Grup Cristià de Promoció i Defensa dels
Drets Humans; Josep Miró, director de SECOD; Josep Ribera, director
d’AGERMANAMENT; Josep M. Galbany, delegat episcopal de Pastoral Obrera.
7.- L’HOSPITALET
Jaume Botey, responsable de la casa de Reconciliació de la Parròquia de Can Serra;
Salvador pastor, president del Centre Social La Florida; Miquel Segòvia, president de
l’Associació de Veïns La Marina; Antoni Hortelano, president de l’Associacióde Veïns
de Campoamor; Pere ferrer, president de l’Associació de Veíns de La Florida; Felipa
Gómez, presidents de l’Associació de Veïns de Collblanc-La Torrassa; Vicenç Ventura,
president d’UTT Indústries químiques de l’Hospitalet; M. Carmen Moreno, president
d’UTT Sindicat Mixt de l’Hospitalet i M. Glòria Hernàndez, presidenta de l’Associació
de Veïns de can Serra.
8.- BADALONA
Cecília March i Ernest Rojo, regidors de l’Ajuntament; Joan Argenté, advocat i
escriptor; Alfred Amestoy, president de l’Associació de veïns de Sistrells; Josep M.
Boada, vicepresident de la Jove Cambra Econòmica de Badalona i president del centre
St. Roc; Josep Gual, poeta; Lluís galera, metge; Jaume Oliveras, del Grup de Drets
Humans de Badalona; Ramon Morer, de Comunitats Cristianes; Edelmir Sancho,
president del Cine-Club Studio; Francesc Serra, secretari del Congrés de Cultura
Catalana de Zona; Joan Gonzàlez, corresponsal de La Vanguàrdia; Joan Soler, director
de l’Escola THAU; Enric Giral, corresponsal del Correu Català.
9.- CORNELLÀ
Frederic Prieto, president de l’Associació de Veïns de St. Ildefons; Benigne Martínez,
president del casino Cultural de St. Ildefons; Manuel J. Campo, periodista; Francesc
Ruiz, treballador de la Siemens.
10.- MOVIMENT SINDICAL
Francesc Amorós, vocal jurat de Pegaso i vicepresident nacional de l’Agrupació de
material de Transport; Antoni Varela, secretari jurat de SEAT; Antoni Guerrero, vocal
jurat de SEAT i president provincial de l’Agrupació de Material de Transport; Albert
Martí Parera, vocal jurat de SEAT; Agustí Prats, vocal provincial UTT Tèxtil de
Barcelona; Xavier Casassas, president nacional del Sindicat d’Empleats de Caixes
d’Estalvis; Rafael Madueño, president UTT de Banca de Badalona; M. Carmen Lozano,
secretària jurado de Hispano Olivetti; Pere camps, vocal UTT Metal; Alexandre Vellaz,
vocal jurat de COMESA i president provincial de l’Agrupació del Comerç del Metall;
Jesús Aldea, vocal jurat del Banc Ibèric; Manuel castell, del comitè executiu de UTT
Metall; Sergi Alvarado, vocal provincial UTT Construcció; Isidor Boix, assessor jurídc
laboral i president provincial i vicepresident nacional de l’Agrupació de Despatxos
d’Advocats i de Procuradors; Mercè Estèvez, presidenta de l’Agrupació Provincial de
GAS; Albert Fina, advocat laboralista; Miquel Guerrero, president UTT Provincial
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d’Aigua, Gas i Electricitat; Jordi Castillo, president UTT Provincial d’Activitats
Sanitàries; Rosa M. Fonolleda, presidenta de l’Agrupació d’Ensenyament Preescolar;
Carme Turró, presidenta de l’Agrupació provincial d’EGB; Elvira Canejero, presidenta
de l’Agrupació Provincial de BUP; Carmen Cervera, vocal jurat de BASI Hnos.;
M.Josep Arnés, vicepresident UTT Sindicat de l’Espectacle Grup Teatre.
11.- ARTISTE I INTEL·LECTUALS
Antoni Tàpies, pintor; Josep M. Castellet, escriptor i membre del Comitè Executiu del
Congrés de Cultura Catalana (CE-CCC); Ignasi Ponti, enginyer industrial i membre del
CE-CCC; Pau M. Monguié, de la Junta del Col·legi d’Arquitectes i membre del CECCC; Ramon Moragas, professor i membre del CE-CCC ; Xavier Folch, economista i
membre del CE-CCC; Joan Albaigès, químic i membre del CE-CCC; J.M. Calsamiglia,
Ramon Bastardes i Joan Raventós, editors; Francesc Vallverdú, escriptor; Jordi Porta,
director de la Fundació Bofill i membre del CE-CCC; Rafael Ribó, professor
d’Universitat; Carles Santos, pianista; Francesc Vicenç, secretari de la Fundació Miró;
Alfred Lucchetti, director teatral; Raimon Pelegero, Francesc Pi de la Serra, Ovidi
Montllor, Anna Ricci i La Trinca, cantants catalans; Jordi Teixidor, autor teatral; Carles
Duran; director de cinema; Fèlix Cucurull, escriptor i Josep A. Codina, director de
teatre.
12.- POLÍTICS
Eduard Tarragona, Alfons Cànoves i Jacint Soler Padró, regidors de l’Ajuntament de
Barcelona; Albert Serratosa, enginyer de Camins; Jordi Pujol, Miquel Roca Junyent,
Jaume Casanoves, Joan Colominas, Heribert Barrera, Josep Verde, Llibert Cuatrecases,
Joan Cornudella, Albert Alay, Joan Cabré, Enric Moltó, Joan Arment, Joan Raventós i
Pere Ardiaca, del Consell de Forces Polítiques de Catalunya; Lluís M. Xirinacs,
lluitador per l’Amnistia; Agustí de Semir, Jordi Carbonell, Josep Benet i Pere
Portabella, de l’Assemblea de Catalunya.
El dia 24, el Correo Catalan ja ampliava la llista d’adhesions: Editorial Laia, Escola
Lavínia, Trobada Permanent d’Entitats d’Església, Associació d’expresos polítics i
socials de Catalunya, etc. Ja s’havien fet concentracions a Palma de Mallorca, a Lleida i
a Girona.
Però no hi hauria permís!

21.- Es prepara la manifestació (31.1.76)
El dia 19 de gener es lliura al nou governador civil, Sánchez Terán, la sol·licitud de
permís per a la manifestació proamnistia. Recordem que el ministre de l’Interior era
Manuel Fraga Iribarne. Immediatament, diversos membres de la Federació
d’Associacions de Veïns, primers convocants de la manifestació, celebren una roda de
premsa per informar de tots els detalls concernents a aquesta marxa ciutadana. Compten
convocar unes 50.000 persones. El servei assistencial consistirà en establir 16 punts
fixes en el recorregut, cadascun amb botiquí i equip mèdic. En tot el recorregut hi haurà
56 parelles de camillers, 10 ambulàncies que es demanaran a la Creu Roja i als
Bombers, i es concertaran els serveis mèdics de l’Hospital Clínic i del de Sant Pau
davant de qualsevol emergència. El servei d’ordre serà integrat per un equip de 10
persones que obrirà la marxa, servei de recepció en l’arribada a la Plaça de Catalunya,
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caps de fila i unes 500 persones establiran un cordó al llar de tota la manifestació. La
propaganda i les pancartes només portaran com a únic text la petició d’amnistia. Aquest
rigor és necessari davant la impaciència entre la gent més radical pel canvi de règim que
no arriba mai. Qualsevol excés és previsible. Però la no-violència exigeix honradesa –no
ingenuïtat- davant de l’enemic. Els convocants demanen a tots els comerços, bars i
restaurants de la zona del recorregut de la marxa que col·laborin amb el bon
desenvolupament de l’acte. També demanen als serveis municipals de transport que
organitzin serveis especials gratuïts com també als serveis de comunicació amb la
comarca.
El dia 20 la televisió informa que una manifestació prevista a Madrid demanant
l’amnistia era il·legal, atès que no s’havia demanat permís per fer-la. Davant d’aquest
fet molts ens alegrem que el gran inconveninent de la projectada manifestació fos aquell
petit detall. Nosaltres, a Barcelona, havíem demanat permís. Tanmateix passen dies i
només hi ha el silenci per resposta tot i que, segons fonts properes a Govern Civil,
sembla que el permís serà denegat. De moment, ja el diumenge 24 es nega el permís de
distribuir l’ample aparell publicitari preparat. El secretariat, el local dels Amics de la
Ciutat, al carrer Santa Anna, funciona a tot gas. L’Hotel Orient administra la
correspondència. La Federació d’Associacions de Veïns s’entrevista amb el
governador, que no vol la manifestació i proposa com alternativa una recollida de firmes
i un acte minoritari. Els convocants no accepten i decideixen tirar endavant la gran
manifestació. Amb permís o sense, la marxa per l’amnistia és un desig àmpliament
reconegut per la ciutat i no es pot aturar. Amb procediments il·legals es dona a l’acte la
suficient publicitat perquè sigui massiu, popular i representatiu de tots els sectors,
aquells que estan compromesos socialment i política i tots els altres – molt nombrosos
per cert- que, si bé no solen intervenir directament, sortiran aquesta vegada al carrer,
davant una informació ampla i raonada, per expressar els seus desigs, quan encara no hi
ha ni urnes per canalitzar-los.
Vingué la negació explícita del permís. Això provocaria, evidentment, problemes
seriosos. Els piquets de seguretat, la vigilància sanitària, l’ordre i el caràcter
eminentment pacífic, assegurats al governador pels promotors no podrien funcionar en
la il·legalitat. La por i el descontrol provocats per la presència i l’actuació de la policia
llançarien per terra els projectes de seguretat. Tot s’haurà d’improvisar, al moment, amb
rapidesa. Es feren diverses reunions per preparar, malgrat tot, la manifestació.
M’invitaren a assistir-hi, com expert en no-violència, per enfocar les actituds no
violentes que caldria prendre durant el trajecte. No hi vaig anar per mor de no
abandonar la plantada. La vigília al vespre m’enviaren una comissió per parlar-ne a peu
de carrer. Decidírem formar les primeres files amb els signants de la sol·licitud agafats
del braç. Tant en la preparació com en el desenvolupament de l’acte actuaríem els
convocants sempre molt units i solidaritzats, tot formant un sol bloc, per evitar les
represàlies sobre algú en particular –un cap de turc- que es destaqués més. Planava
sobre nosaltres el fantasma de l’afusellament de Ferrer i Guàrdia després de la Setmana
Tràgica. I, si ens atacava la policia, convinguérem, a suggeriment meu, que seuríem a
terra i no ens en mouríem... Vaig insistir molt en el caràcter no violent de l’acte a un
públic encara poc avesat a actuar amb tota la força de l’esperit gandhià.
Amb el màxim secret possible, es prengueren precipitadament, en l’últim moment, unes
decisions d’estratègia. La capçalera de la marxa era fixada al Saló Víctor Pradera. Se
suposava que amb la prohibició, el governador situaria en aquell indret molta força
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d’ordre per evitar la concentració inicial. És decidí, doncs, enganyar el governador. El
començament de la marxa se situà al capdamunt del Passeig de St. Joan, just davant de
la Travessera de Gràcia. La gent dels barris tractaria de confluir cadascú en el seu propi
barri per dirigir-se després concèntricament cap a la manifestació unitària. Aquesta
dispersió inicial seria un gran encert i faria molt difícil la repressió ja des del bell inici
de la manifestació. Quan el governador civil s’adonaria de l’estratègia popular,
utilitzaria un helicòpter per sorprendre les concentracions escampades per tota la ciutat.
Però, a més, obstaculitzades per l’allau de cotxes, sempre les forces de l’ordre arribarien
tard.
Com reflexió final, abans de l’acte, cal dir que la maniobra estratègica d’última hora i el
desenrotllament poderós de l’acte, malgrat la prohibició i l’aplicació de la repressió amb
mitjans asfixiantment superiors, només és explicable per l’organicitat de la relació entre
els diferents col·lectius que hi participaren. La xarxa federativa de les associacions de
veïns, la xarxa d’entitats de tota mena, especialment la que controlava el Partit
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i l’existència des de sis anys enrera de
l’Assemblea (d’assemblees) de Catalunya permeteren fer possibles uns ràpids
moviments tàctics del gran conjunt que sobrepassaren amb elegància la matussera
estratègia obstaculitzadora del règim.

CAPÍTOL 2: febrer 76

22.- La manifestació de Barcelona per l’amnistia (1.2.76)

El diumenge, dia 1 de febrer del 2004, fou un dia gran per a la nostra causa. Els
“captaires” anàrem desapareixent dissimuladament de davant de la presó, per tal de no
alertar a la policia de guàrdia, obligada a avisar qualsevol variació de la nostra estada
diària. Així, aquell dia 1 de febrer, arribàrem al nostre destí sense novetat. Imagineu-vos
l’ensurt dels “nostres” guàrdies de davant de la Model quan s’adonaren que havíem
volat. Un veí ens digué que havien marxat precipitadament.
Mentre que molts policies, fins i tot a cavall (hi ha fotografies), es concentraven en el
punt de partida “oficial” –avinguda Lluís Companys, aleshores Saló Víctor Pradera-,
d’una banda, en determinades places de molts barris la gent en gran quantitat
començava a congregar-se descentralitzadament i, d’altra banda, la capçalera i el gros
de la manifestació prohibida començava per sorpresa a un quart i mig de dotze el seu
camí pausat a dalt de tot del passeig de Sant Joan, aleshores passeig del General Mola,
tocant a la Travessera de Gràcia. En les tres primeres files es trobaven la majoria dels
nombrosos (170?) convocants de la manifestació proamnistia (hi ha fotografies).
Darrere, s’anaven aplegant més i més participants que afluïen torrencialment dels
amples carrers laterals de l’Eixample. L’aglomeració impressionava. No eren només els
milers d’addictes clàssics a les manifestacions. Gent als balcons, aplaudiments a les
sortides de les esglésies, cotxes que s’aturaran per recollir ferits, veïns que refugiaran
manifestants a llurs dependències, escales i boques de metro plenes a vessar on entrarà o
no entrarà la policia. Un conductor de la línia 16 s’haurà d’amagar, dels impactes de
bales de goma, al seu vehicle.
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Mai no havia vist una cosa igual. “Paris Match” digué: “Després de la guerra civil fou la
major manifestació de l’oposició organitzada a Espanya”. Es parlava de cinquanta mil a
setanta mil persones que eixordaven la ciutat, des dels més variats angles, picant de
mans a ritme i cridant: “Sí, sí, llibertat, amnistia total”: X – X – X.X.X – X.X.X.X –
X.X. També seguien el mateix ritme els clàxons d’uns cotxes que esdevindrien
espontàniament còmplices activíssims de la manifestació prohibida. Embussaren els
carrers principals evitant el trànsit de les forces d’ordre. Reberen bastonades i impactes
de projectils antiavalots i llurs carrosseries i vidres mostraven al dia següent les ferides
de la espectacular i inusual batalla.
Baixàvem pacíficament i ben arrenglerats pel passeig de Sant Joan i no vam trobar
resistència de les forces d’ordre. Els havíem enganyat eficaçment. Teníem control de la
ràdio particular de la policia. De moment, cap senyal. Ja havíem baixat dos carrers quan
un policia que ens veié avisà de la marea humana que baixava sense obstacles pel
passeig. A tall d’acció d’emergència, es reuniren alguns “grisos” a peu amb fusells de
boles de goma i pots de fum. Pujaven de la Diagonal. No sé qui tenia més por nosaltres
d’ells o ells de nosaltres. ¿Què podien fer deu policies contra milers i milers de
manifestants que abastaven tota l’amplària del passeig. A poc a poc, anava augmentant
el nombre de policies. Quan vam ser més a prop els uns dels altres, a l’altura del carrer
Rosselló, vam intentar dialogar endebades. Ells van intentar barrar-nos el pas. Com eren
pocs, van optar per dividir-nos. Es van concentrar en la meitat Besós del front de la
manifestació. Van carregar les armes antiavalots i dispararen tots a l’hora. L’acció fou
força intimidatòria. Immediatament tota la nostra ala esquerra quedà envoltada de fum
(hi ha fotografies). El pacte del dia anterior era de no fugir, de seure a terra talment que
per treure’ns haurien d’arrossegar-nos. Quan el fum va esvair-se vam veure desolats els
de l’ala dreta que l’altra ala s’havia dissolt. La càrrega frontal havia fet efecte. La por
fou més poderosa que les consignes. Els policies podien estar satisfets. Cal dir que
segurament els volatilitzats potser tenien poc rodatge en aquesta mena d’accions.
Immediatament els escassos policies van concentrar l’atac en l’ala dreta que, mentre,
s’havia assegut a terra. El nostre escolta de la ràdio policial em feu sentir la següent
consulta: “Veiem en primera fila al costat d’en Xirinacs, la seva mare, ¿hem d’atacar o
no?”. “Ataqueu!”. La meva mare no hi era. Al meu costat dret hi havia el barbut Ferran
Garcia Fària i a continuació la Vicenta i Joan d’Armengol. El seu fill venia
immediatament al darrere. A l’esquerra, també ben agafat del braç hi tenia Joan
Raventós, M. Àngels Rivas, Núñez, Fina, Vallverdú, Prats, Pallach, Folch, Humet,
Ardiaca, Portabella, Pi de la Serra, etc. (hi ha fotografia). Anàvem acompanyats també
d’uns quants veterans en l’art galdós de rebre cops. La segona càrrega no fou de fum,
fou un “cos a cos” entre una dotzena llarga de policies enarborant porres i culates
d’escopetes i uns ciutadans asseguts a terra. La major part dels manifestants asseguts,
s’alçaren d’una revolada i fugiren abans que els agressors arribessin al nostre front. Els
“captaires” i uns pocs més resistírem asseguts. La policia, enfurismada per la nostra
actitud, se’ns llançà al damunt administrant cops a tort i a dret (hi ha fotografies
espectaculars). La gent del voltant començà a arrossegar els que seien a terra per retirarlos. Els agents es concentraren en mi. Semblava que complien una ordre precisa. Les
autoritats estaven tipes de la meva estada davant de la Model i volien donar-me una
lliçó ara que era lluny de la meva posició pública. Vicenta intentà interposar la seva
bossa entre les culates i el meu cap. L’empentaren.
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He de confessar que finalment em vaig cansar de rebre cops i fingint un esvaïment em
vaig deixar caure a terra com un sac de patates. I, efectivament, s’aturà la pluja de cops.
Tota la gent enfurismada ho mirava des de les voreres i interpel·lava a crits a la policia.
Aquell fou un dia gloriós per a un fotògraf del diari “Tele/eXprés”, Manuel Armengol,
que immortalitzà els fets en fer una oportuna i ben realitzada seqüència de fotografies
que gairebé sembla una pel·lícula. Una d’aquestes fotos donà la volta al món i obtingué
el premi a la millor fotografia política de l’any. Aquesta foto féu més mal al règim que
un tanc. Hi voleien pistoles, vistoses culates de fusell agafat pel canó i porres vibrants.
El governador civil de Barcelona, en veure les fotos, va escriure amargament: “És el
pòrtic més adequat per a l’obertura de la democràcia”. El conjunt d’aquestes i altres
fotos dels fets successius de la manifestació constituí un bloc titulat “Agressió a la pau,
1 i 8 de febrer a Barcelona, testimoni gràfic” que es vengué, clandestinament, com
l’aigua i s’esgotà de seguida. Com l’Armengol, heroi d’aquella diada també ho fou fou
l’equip de repòrters gràfics coordenat per Artur Torrents. El componien Montse Folch,
Francesc Josep Elvira i Xavier Vinader que, amb previsió, emparaularen a la bestreta
balcons de diferents indrets estratègics (balcons, terrats, cornises) de la ciutat per on se
suposava que discorreria la manifestació. També filmaren televisions estrangeres
europees i americanes.
A mi em van dur al servei d’urgències de l’Hospital de Sant Pau. El doctor Rubiralta
diagnosticà: “Commoció cerebral recuperada. Contusions i erosions vàries. Hematoma
en regió temporal i anterior. Contusions i erosions en mà dreta i espatlla esquerra”. Però
la manifestació continuava. Els del passeig de Sant Joan baixaren fins a la plaça de
Tetuan on per dues vegades foren agredits per la policia. Un altre grup baixà pel carrer
Girona fins a Aragó on es reuní amb els dispersats de la plaça de Tetuan. Plegats,
formaren un ampli front que arribà per Aragó al passeig de Gràcia, on es produïren
violents enfrontaments amb la policia que intentà tallar el pas a la multitud amb els seus
vehicles. Poc després un grup seguí per la Gran Via fins a Calàbria . Pujaren fins a
Consell de Cent on s’uniren amb un altre grup provinent de l’Hospitalet que havia
intentat arribar fins a la Model. Tots dos grups units seguiren fins a Muntaner on foren
dispersats. Alhora un reduït grup tallà el tràfic mitjançant tanques de ferro, a la cruïlla
de Diputació – Balmes, tot provocant el consegüent col·lapse circulatori, col·lapse que
esdevingué general en gran part de l’Eixample. En molts altres punts es produïren
“salts”, especialment a l’àmbit de l’estació de Vilanova, Parc de la Ciutadella, el Born,
carrer Pujades i Estació de França. Navales, agent de la odiada brigada político–social,
fou reconegut per un grup de manifestants i, perseguit, s’hagué de refugiar en
l’aparcament de l’hotel Cristina del que fou rescatat als quinze minuts per les dotacions
de cinc cotxes-patrulla i un “Land Rover”.
En el cel, l’helicòpter del senyor governador, (la gent en deia “l’abella Maia”), des del
que amb tota versemblança s’intentava dirigir la dissolució de les moltes
concentracions, feia unes evolucions extraordinàriament obertes. Sembla que el camp de
batalla era molt ampli. El baluern de la manifestació se sentia per tota la ciutat. Durà
més de tres hores, escampada en metàstasis per tot el cos de la ciutat, ple de gom a gom
de manifestants que es movien amb una agilitat que feia sortir de polleguera la policia.
Els cotxes seguien entorpint els moviments de les forces d’ordre que cada cop trigaven
més a arribar als diferents i escampats llocs de concentració. A la manifestació hi anaren
famílies senceres. Un dels moments més emociaonants fou quan, a dos quarts de dues
de la tarda, alguns van penjar dues pancartes amb la petició d’amnistia a dalt de
l’estàtua del “Cinc d’Oros” (hi ha fotografies) a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig
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de Gràcia. Una de les pancartes era signada pels treballadors d’”Ignis”. La dispersió
provocada per la policia empenyé la manifestació cap al carrer Gran de Gràcia on, amb
els vehicles aparcats es formà una barricada i es produïren nous enfrontaments. També a
la plaça Universitat i Rambla avall fins a la Boqueria i amunt fins a Portaferrissa.
En els diaris dels dies següents aparegueren mapes de Barcelona amb els moviments
més importants de la manifestació significats per fletxes, com si es tractés d’una batalla
memorable. Ningú no recordà seguir per a res el trajecte “oficial”. Com dies abans havia
passat a la presó, la repressió policial fou la que provocà el desordre cívic. Eren, més
aviat, forces de desordre! La manifestació “degenerà” en un gran nombre de marxes i
concentracions que, tot i ser repetidament dissoltes per la policia, es desenvoluparen
pràcticament sense interrupció entre les deu del matí i les dues de la tarda. A primera
hora de la tarda, el Grup de No Alineats de l’Assemblea de Catalunya havíem convingut
de trobar-nos en un bar de la Barceloneta per avaluar els fets. Jo, encara un xic marejat,
m’hi vaig arribar. La valoració conjunta era ben positiva. N’estàvem orgullosos. Una
mica després els “captaires” tornàvem a ser al nostre lloc al carrer Entença amb la
consegüent decepció per als pobres policies, que somniaven acabar en aquell dia la
guàrdia interminable. I al vespre, ràdio París, puntualíssimament donava notícia plena
de la manifestació, com també de l’agressió que jo havia rebut. També això perjudicava
la imatge exterior del règim. El desprestigi de les autoritats espanyoles fou molt seriós,
posat que volien donar una imatge de què el país s’estava democratitzant. No solament
s’havia celebrat la manifestació tot i haver-la prohibida, sinó que després no va haver-hi
sancions i els convocants foren cridats a una reunió amb el mateix governador.
En aquell dia pletòric encara hi trobà cabuda, des de les cinc de la tarda i durant cinc
hores, la tretzena permanent de l’Assemblea de Catalunya amb 95 assistents que
representaven 59 delegacions. L’èxit de la manifestació del matí enfortí els ànims en la
celebració de la reunió de la tarda. L’eufòria es mastegava. A dos quarts de nou del
vespre, gent encara no sadolla d’emocions, entre els quals s’hi comptaven els
incombustibles del PSAN, després de la tradicional ballada dominical de sardanes a la
plaça de Sant Jaume, se seguien manifestant pel carrer Ferran i per les Rambles.
¿Quants manifestants no s’haurien assolit si la manifestació hagués estat permesa?
¿Quant de civisme i ordre?

23.- La calma en l’ull de l’huracà (2.2.76)
Per intentar arreglar el desori creat a causa de la celebració de la prohibida manifestació
per l’amnistia, el nou governador, que volia demostrar tarannà democràtic, va citar per
al dimarts immediat, dia 3, els convocants de la manifestació a una reunió. Tanmateix,
des de Madrid, Interior dubtava i el governador ajornà una reunió que acabaria no fentse. Es constituí ràpidament una Comissió Permanent dels 160 signants de la petició de
la manifestació, formada per un representant de cadascun dels blocs de signants.
Aquesta Comissió feu pública una nota que deia: “En la mateixa línia de respecte a
l’autoritat i a la legalitat de fet (reunió dels components de la Democràcia Cristiana a
Madrid el passat dia 30) i de dret: per aplicació de la llei de reunions i manifestacions
públiques de data de 15-6-60, de superior rang i, per consegüent, prevalent sobre les
ordres limitatives al respecte, de dates 20-7-1939 i 9-5-40, pensen celebrar una reunió
que fou anunciada i verbalment en principi acceptada sense assenyalament de data per
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la primera autoritat civil de la província”. La reunió sense l’autoritat tingué lloc el dia 6,
a les 22 hores, a l’Hotel Orient, amb el següent ordre del dia: “Estudi d’iniciatives
vàlides per a una àmplia sol·licitud popular d’amnistia. La necessitat d’una reunió legal
i estructuració d’una organització idònia, ve exigida pel desig unànime dels signants de
mantenir-se en una estricta legalitat, l’absència de la qual, no desitjada pels mateixos, ha
ocasionat diversos incidents d’impossible control l’1 de febrer”.
Mentre, l’Assemblea de Catalunya, envalentida pels fets del diumenge anterior, en
aquell dia mateix dins de la seva XIII Sessió de la Comissió Permanent, celebrada al
vespre, convocà una altra manifestació per al diumenge següent, dia 8. “Tothom amb
l’Assemblea de Catalunya”. Amb aquest títol, la Comissió feu conèixer al poble de
Catalunya una crida a la mobilització cap a una gran acció d’iniciativa democràtica
nacional, més general que l’amnistia. Dintre d’aquesta perspectiva, el Secretariat de
l’Assemblea, per complir un acord ja aprovat en la XII Permanent, celebrada el 27 de
desembre de 1975, un mes abans, va endegar la nova convocatòria per al diumenge
següent a les dotze del migdia, en el Parc de la Ciutadella, davant el que fou Parlament
Català i que aleshores era reduït a Museu d’Art Modern. Després s’aniria a la Plaça de
Sant Jaume a reivindicar l’antic Palau de la Generalitat, aleshores reduït a Palau de la
Diputació Provincial de Barcelona, on aquell mateix dia Joan Antoni Samaranch prenia
possessió del càrrec i en el seu discurs demanava per a Catalunya la concessió d’una
Mancomunitat regional de Diputacions, com en els temps de Prat de la Riba. Amb el
disseny del trajecte es palesava la intenció d’aquesta nova convocatòria, que se centrava
sobretot en el redreçament nacional enunciat en el tercer punt de l’Assemblea de
Catalunya. Aquest punt exigia: “El restabliment provisional de les institucions i dels
principis configurats en l’Estatut de 1932, com a expressió concreta d’aquestes llibertats
(les enunciades en el punt 2) a Catalunya i com a via per arribar al ple exercici del dret
d’autodeterminació”. Però, com era natural, el mateix escrit de convocatòria acabava el
text amb el crit de “Llibertats! (punt 2 de l’A.C.), amnistia! (punt 1 de l’A.C.) i Estatut
d’Autonomia! (punt 3 de l’A.C.). Aquest seria l’únic triple crit de la manifestació. És
admirable amb quina profunditat aquests tres punts unitaris i ben consensuats de
l’Assemblea havien arribat ja aleshores a penetrar en la voluntat popular, per damunt de
fraccionaments i de partidismes interns, malgrat prohibicions i clandestinitats imposats
des de fora. La petició d’amnistia, en la nova manifestació, hi seria present amb tota la
seva força i això afectava a la reivindicació dels “captaires de la pau” que decidirem
participar en aquell acte convocat per l’Assemblea de Catalunya, de la qual, a més, jo
n’era membre fundador.
El dimecres, dia 4, i per correu certificat, en els termes autoritzats per la llei, es remeté
al pobre governador novell (14.1.1976), que no sortia d’ensurts, la instància,
encapçalada per Francesc de B. Aragay i Prades, com primer signant, tot emparant-se
en la legislació vigent. Marxa pacífica i ordenada en favor de l’amnistia i de l’Estatut
d’Autonomia. Pancartes amb el lema dels tres punts. Banderes catalanes. A més a més
d’Aragay, signaven, a títol personal, setze altres membres de l’Assemblea: Josep Benet,
Miquel Sallarès, Jacint Humet, Joan Armet, Xavier Folch, Antoni Gutièrrez Díaz,
Salvador Casanova, Jordi Carbonell, Pere Portabella, Agustí de Semir, Àngels Rivas,
Vicenç Ligüerre, Ricard Lobo, Olivan, Joan Anton Sànchez Carreté, Rafael Ribó i Enric
Nosàs. Els signants deien que se sentien vinculats a l’Assemblea de Catalunya. Com es
pot veure, aquesta institució popular clandestina anava emergint cada vegada de manera
més descarada cap a la seva acceptació pública, tot i ser absolutament il·legal. Això és
ser poble sobirà! La resposta “No” fou definitiva. La nota deia: “... tot intent de dur-la a
terme serà dissolt per la força pública que procedirà a actuar amb tots els seus mitjans
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en evitació de les alteracions de l’ordre públic que puguin pertorbar la vida
ciutadana...”. Després el senyor Sànchez Teran –que no dubtava en citar a Joan
Maragall i a Salvador Espriu en els seus discursos- envià un escrit al primer dels
signants on, entre altres coses, deia que no s’autoritzava l’acte i que “...cas d’intentar-se
dur a terme, serien exigides les responsabilitats pertinents tant a vostè com a qualsevol
altre organitzador dels actes referits, sense perjudici de quantes altres mesures siguin
procedents”. Els dies 6 i 7 la premsa diària de Barcelona recollia l’anunci de la
manifestació, el recorregut i les consignes, talment com si hi hagués llibertat de
manifestació. El dissabte, dia 7, in extremis, la Comissió de l’Assemblea, amb tota
paciència, presentava encara un recurs de reposició, en català i castellà, contra la
negativa governativa “tot atenent al precedent de l’Estatut que es reivindica”.
Els “Grups d’Acció No Violents”, que anaven marcant i ensenyant l’estil de lluita
pacífica a un poble bombardejat per la cultura de la violència, edità un full que animava
el poble a secundar la crida de l’Assemblea de Catalunya envers una manifestació
pacífica. “Única aclamació: Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia. Únic cant: Els
Segadors. Única bandera: la de Catalunya”. El full es titulava “Valoració de la
manifestació per l’amnistia del primer de febrer”. I, entre altres coses, deia: “El fet de
restar davant de la policia en actitud pacífica i dialogant, en comptes de córrer, cridar
“assassins” o provocar amb llançament de pedres o amb atacs, reforçaria una actitud
digna i clara, que palesaria el veritable convenciment del que demanem. Som conscients
que aquesta postura exigeix un entrenament i una disposició de fidelitat als acords
presos i de respecte a tota persona. En aquest sentit i, sense menysprear-ne d’altres,
valorem l’actitud del grup de Xirinacs, el darrer dia 1 de febrer, en restar tots sols
mantenint l’asseguda i rebent per tant una repressió més forta que si haguessin
mantingut aquesta postura un nombre més ampli de manifestants. La por i l’odi ens
envaeixen quan trobem les forces repressives actuant contra nosaltres o contra algun
company. La policia no és el nostre principal enemic”.
Mentre, els Jutges de Primera Instància i Instrucció de l’Audiència Territorial de
Barcelona i setanta Notaris, elevaven al Govern espanyol la petició d’amnistia per a
delictes polítics i socials. I la manifestació, malgrat tot, aniria endavant. S’anava
preparant amb dedicació abnegada. Vuit dies després de l’1 de febrer, es repetiria
l’escenari dantesc d’una ciutat envaïda per una kermesse heroica de festa cap a la
llibertat i de terror per causa de la repressió.

24.- La manifestació de l’Assemblea de Catalunya (8.2.1976)
Dos diumenges seguits de manifestacions massives prohibides. Les conseqüències,
aquesta com aquella vegada, imprevisibles. Carreteres d’accés a la ciutat, estacions de
tren i metro, llocs de pagament a les autopistes de peatge, eren regirats i controlats per
patrulles de la Guàrdia Civil i de la Policia Armada des de primeres hores del matí. Al
segon cop, el governador pensava que aturaria l’allau. Acumulava mesures de seguretat.
Demanà forces especials vingudes d’altres bandes de l’Estat. Barcelona estava envaïda.
Tot i així, pels diferents medis de transport arribaven aquesta vegada manifestants dels
punts més allunyats del Principat, simpatitzants amb l’Assemblea. La convocatòria era
molt més ampla que la del diumenge anterior. Tota Catalunya era convidada. Es formà
un tren “subversiu” que venia de Girona i Figueres i des del qual la gent que viatjava, a
cada estació on passava, tot escampant octavetes, cridaven la que havia de ser la
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consigna més corejada del dia: “Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia”. Aquest
mitjà també va ser utilitzat per manifestants de Cornellà i altres ciutats del Baix
Llobregat, Manresa, Mataró i la costa, Granollers, etc. Però el medi més espectacular
fou sens dubte l’autocar. A la Sagrada Família, al passeig de Sant Joan, a Marina, a
Fabra i Puig, aquests, vinguts dels quatre punts cardinals del país, es paraven uns minuts
per deixar la gent i marxar després a llocs on la integritat del vehicle no perillés.
Aquests finals de trajecte dels autocars funcionaren, entre altres, com punts de
concentració prèvia. Les forces de seguretat no feren cap mena de conjectures a l’hora
de començar la seva feina. Tiraven pel dret en qualsvol punt de la ciutat on es detectés
concentració. Aquest cop el passeig de Gràcia fou l’escenari de les primeres i ja
contundents dispersions. Altres grups van arribar a unir-se, formant fortes
concentracions que començaven a la Plaça Tetuan i que arribaven al carrer Balmes al
llarg de la Gran Via.
Així començava la jornada al carrer de la il·legal Assemblea de Catalunya, amb
pancartes que contenien els quatre punts unitaris, amb senyeres catalanes i republicanes,
punys closos i consignes diverses: “Amnistia i llibertat!”, “Visca Catalunya lliure”,
“Estatut d’Autonomia”, “Poble unit mai no serà oprimit”. Concentració (prevista) al
parc de la Ciutadella, davant l’antic Parlament de Catalunya, malgrat la zona de Triomf
fos ocupada i l’accés a la Ciutadella tancat. A tots els carrers amples i estrets, les
patrulles i cotxes cel·lulars, fins i tot la cavalleria, realitzaven la demostració de
potencial armat i humà de les forces de seguretat més espectacular que no es recorda
haver vist mai a Barcelona (Vicenç Lozano). Aquest és el “llenguatge” del règim (E.
Haro Teclen). Semblava una manifestació de policies.
Els “captaires de la pau”, que havíem decidit participar també en aquesta segona
manifestació, cap a les nou del matí, ens tornarem a esmunyir sense que ho veiessin els
nostres guardians del cotxe blanc. Per si de cas, marxarem engrunats i per carrers en què
la circulació rodada era en sentit contrari al nostre avanç. A mi m’acompanyaven dues
persones que no eren dels “captaires”, per amagar-me una mica? Per protegir-me? Vam
travessar mitja Barcelona “impunement”. Cap a les dotze, a la cruïlla València / passeig
de Sant Joan, molt a prop d’on ens estossinaren el diumenge anterior, una “iogurtera“
blanca de la policia frenà sobtadament al xamfrà. Saltaren del seu interior tres policies.
M’agafaren per les aixelles i em ficaren dins el vehicle que arrencà tot seguit. Els
acompanyants no hi pogueren fer res. Restaren a la cantonada amb el cor encongit. Què
li passarà? La imaginació és dolenta en aquests casos. Després m’assabentaria de la
detenció davant de la presó a la tarda de Ferran García Fària, que seria posat en llibertat
sota fiança de 10.000 ptes.
Dins del cotxe on jo anava, un guàrdia comunicava per ràdio amb la central: “Ja el
tenim!”. Escoltà la resposta i girant-se cap als altres amb aire de satisfacció, els digué:
“Avui, per a nosaltres, ja ha acabat la manifestació”. Vaig entendre que llur única
missió era la de “pescar-me”. Les porres de diumenge anterior havien aconseguit que
ràdio París esbombés a tot el món la brutalitat de la “nova democràcia”. Aquesta vegada
optarien per detenir-me i així treure’m de la circulació i de les mirades estrangeres. No
hi haurien incidents al meu entorn. Si era certa la hipòtesi, bo i detingut, no em farien
res. Senzillament em retindrien mentre durava la “mani”. Em dugueren a una comissaria
que hi havia al carrer Llúria, al costat dels jesuïtes del carrer Casp. El comissari molt
mal carat davant del meu silenci total m’insultà i em donà un cop al ventre. Em feu
entrar a un quartet, d’aquells de guardar les escombres sota l’escala, sense cap finestra
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ni llum. Havia de restar assegut a terra perquè la poca alçada del sostre m’impedia
redreçar-me. Feia encara no un mes que havia estat tractar com escombraries; ara era
tractat com una escombra! En les llargues hores de soledat que se seguiren imaginava
les càrregues policials i les corredisses de la gent. Jo havia estat dràsticament apartat del
joc. Però, tota l’estona sentí no gens llunyanes les explosions de les escopetes
antiavalots, la música dodecafònica de les sirenes, els crits de la gent i els clàxons,
aquells beneïts clàxons que, sense llavis ni llengua, deien a tot vent sense treva: “Sí, sí,
llibertat, amnistia total!” Que bé s’entenia aquella omnipresent pancarta sonora! A dos
quarts de quatre de la tarda vaig ser treslladat a la “Jefatura” de la Via Laietana on vaig
mantenir la mateixa actitud de silenci total. A les vuit de la nit vaig ser traslladat al
Jutjat de Guàrdia, on vaig prestar declaració íntegrament en català. Vaig justificar l’ús
exclusiu de la llengua vatalana. Em vaig negar a signar la declaració que estava
redactada en castellà. Finalment vaig ser posat en llibertat sense fiança però amb
diligències que serien traslladades al Tribunal d’Ordre Públic (T.O.P.).
Mentrestant, i paral·lelament a l’exhibició de força, l’Eixample es convertia en el centre
neuràlgic de la concentració humana. El carrer València era tallat amb barricades fetes
de tanques d’obres i caixes del mercat de la Concepció. Piquets organitzats aturaven el
trànsit del carrer Balmes. A la Diagonal els cotxes, tots parats, permetien als
manifestants dispersats tornar a confluir allí. La batalla dels cotxes arribà al seu punt
àlgid. La policia, a part de venjar-se colpejant els cotxes sense miraments, restava
paralitzada en els embussos intencionats. Finalment els jeeps de la policia optaren per
envair les voreres i posaren de moda una nova pràctica de córrer com uns boigs per les
voreres plenes de vianants per arribar al cor de les concentracions i dissoldre-les. Hi va
haver ferits de porra, de peülles de cavall, de pilotes de goma i de pots de fum
lacrimògen i detinguts; uns 35. Als dies següents hi hauria encausats judicials i
denunciants de mals tractes. Molts periodistes foren colpejats després d’identificar-se.
Fotògrafs de premsa i aficionats hagueren d’entregar els carrets. Però hi havia molta
premsa internacional i molt qualificada, testimoni dels esdeveniments. Seguien els
“salts” (concentració / dispersió) a Sepúlveda, Ronda Sant Antoni, Pelai, Plaça de
Catalunya, Rambles. La policia disparava fins i tot des dels terrats, per superar els
embussos. A les dues de la tarda de nou fou el monument del “Cinc d’Oros” a la cruïlla
Diagonal / Passeig de Gràcia el centre d’atenció. Gent valenta, aquell dia per dues
vegades consecutives, hi penjà senyeres catalanes enmig de grans aplaudiments. Un
grup de polítics, entre els quals hi havia Pujol, Abelló, Aragay, Gutiérrez, Núñez, Roca,
Raventós i Colomines de l’Assemblea de Catalunya llegiren un manifest. Cap a les
quatre de la tarda va anar cessant la cridòria i la gent anà retornant als seus llocs
d’origen. A les cinc vaig ser posat en llibertat per un jutge de guàrdia i vaig tornar al
davant de la presó. Com el diumenge anterior, des de la Plaça de Sant Jaume, al vespre
es tornava a reviscolar el foc, ací i allà, fins que tornà la calma completa. Ràdio París
puntualment explicava la nova manifestació i deia que jo havia estat detingut. Tampoc
aquesta solució beneficiava la imatge del règim.

25.- La ressaca (9.2.76)
Editorial de “Le Monde”, titulat “El desafiament català”: els fets de diumenge són “el
reflex més visible, més cert, d’una decepció que es desenvolupa en tots els sectors de
l’oposició”, “la mort de Franco ha rellançat aquesta onada de reivindicacions, “després
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de quaranta anys, els indubtables problemes catalans tornen a aflorar en públic i les
primeres grans vagues s’han originat a Barcelona”.
“France-Soir” (centrista): “Els catalans volen obtenir l’autonomia”, “de Don Juan
Carlos, que es manifestava liberal, però que no en pot ser com ell desitjaria, els partits
d’esquerra i nacionalistes catalans n’esperen no solament mesures democràtiques com
l’amnistia ans també el reconeixement del <<catalanisme>>”.
“Corriere della Sera” (centre esquerra): “Barcelona, la que menys sembla adaptar-se al
ritme extremadament caut que el Govern intenta imprimir a la liberalització de la vida
pública”. “La foto de la policia carregant sobre els manifestants apareguda fa uns dies
en el “New York Times” ha provocat l’anul·lació de mil cinc-centes reserves de
vacances a Espanya. Els americans volen estar tranquils”. Cita a Xirinacs entre els
detinguts.
“La Stampa” (centre dreta): “Era increïble. Gran part del centre de la ciutat era ple de
fum i de gas... S’havia desencadenat l’infern”.
“Herald Tribune”: Els organitzadors declaren: “Som un poble que vol dialogar i que vol
determinar el seu futur. Avui no se’ns ha tractat com mereixíem”.
“Daily Mail” (conservador): “Barcelona esclatà el diumenge en la més gran
manifestació de desafiament contra el règim d’Espanya en els darrers 36 anys. Milers i
milers de manifestants ocuparen el centre de la ciutat demanant amnistia per als presos
polítics i autonomia per a Catalunya”. El corresponsal explica el que va veure amb pels i
senyals.
“Daily Mirror” (pro-laborista): “No hi havia molts signes de la llibertat nova, promesa,
en els carrers de Barcelona el passat diumenge. Les multituds que cridaven en favor
d’una amnistia política i de l’autonomia per a Catalunya reberen bombes de gas, bales
de goma i contusions com en els vells temps”.
Declaració posterior a la manifestació del Secretariat de la Comissió Permanent de
l’Assemblea de Catalunya:
“La presència de milers i milers de ciutadans, que provenien de totes les comarques de
Catalunya, en els carrers i places de Barcelona, el diumenge, dia 8, en manifestació
pacífica, seguint la convocatòria de l’Assemblea de Catalunya –convocatòria a la qual
es va unir el Consell de Forces Polítiques de Catalunya- ha estat una expressió
inequívoca de la voluntat del poble català per la conquesta de la llibertat, de l’amnistia i
de l’Estatut d’Autonomia.
“La decisió i el coratge dels manifestants, juntament amb la solidaritat, simpatia i
participació dels veïns de tot Barcelona, expressada en diverses formes –fins i tot amb la
col·laboració de la guàrdia municipal en alguns indrets- constituí un acte grandiós
d’afirmació democràtica i nacional.
“La brutal i salvatge actuació de les forces de l’ordre públic, amb l’ajut d’elements
feixistes, contra els pacífics manifestants, fou una vegada més la prova de la incapacitat
del règim d’acceptar l’exercici per part del poble dels drets democràtics més elementals.
Els centenars de ferits, les dotzenes de detinguts, els cotxes destrossats, el llançament de
bombes de fum i altres artefactes és el llenguatge que el règim continua utilitzant per
intentar aturar l’avenç pacífic del poble cap a la democràcia.
“L’Assemblea de Catalunya, organisme unitari representatiu del poble, alhora que es
congratula pel comportament cívic, testimoni d’ordre democràtic per part dels
manifestants,
- DENUNCIA el desordre provocat per l’actuació repressiva de la policia i exigeix
l’alliberament immediat de tots els detinguts,
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- REIVINDICA el dret dels ciutadans a manifestar-se públicament i pacíficament i
anuncia que continuarà convocant el poble a exercir-lo fins arribar a la consecució de la
Generalitat i el Parlament de Catalunya.
“Juntament amb l’acte del dia 1 per l’amnistia, el dia 8 de febrer, un dels actes més
importants a Catalunya contra el règim dictatorial, ha estat un gran pas en el procés de
mobilització del poble de Catalunya, per la reafirmació i la conquesta de l’alternativa
democràtica, expressada en els seus quatre punts unitaris”.
Sovintegen les declaracions de protesta, per la prohibició i per les detencions, de part de
Col·legis Professionals, ajuntaments, etc. Dels 35 detinguts en la manifestació, el titular
del Jutjat n.2 n’ordena la llibertat de vint-i-un el dia 11. A nou d’ells se’ls imposà
fiances d’entre 5.000 i 10.000 ptes. La resta sense fiances. Dos ja havien ingressat en la
Model a les 11 del matí. A les 7’30 de la tarda un grup de 150 persones, familiars i
amics, que esperaven llur sortida, foren dispersats per la policia amb contundència. Els
“captaires” Eulàlia Marimon i Lluís M. Xirinacs, no es volgueren moure, reberen la
corresponent càrrega de cops de porra i, lesionats, foren traslladats a l’Hospital Clínic
per uns veïns. Dotze detinguts més passaren el dia 11, de la Prefectura Superior de
Policia, al Palau de Justícia per prendre’n declaració. Els altres dos són a la presó Model
a disposició del Jutjat Militar.
Tanmateix l’espant, indubtable tot i que inconfessat, que les manifestacions populars de
Catalunya havien produït en les autoritats polítiques estatals produí un fruit inesperat i
significatiu. El 14 de febrer, sis dies després de la segona manifestació, Fraga va enviar
Manuel Milian Mestre, periodista, i Luis Santiago de Pablos, a Saint-Martin-le-Beau,
Orleanesat, França, a parlar amb Josep Tarradellas, president de la Generalitat de
Catalunya, aleshores en l’exili, successor, segons la legalitat republicana, de Macià,
Companys i Irla. Era la primera vegada que el règim parlava d’igual a igual amb el
suprem representant institucional de la Catalunya republicana. En cap altre cas, en tot
l’Estat, feu el règim un gest igual. Els individus, atomitzats en grans masses, de la
societat actual no pensa en la força amagada que hi ha en el si del poble, suficient per a
moure els polítics més recalcitrants. Tanmateix aquella gestió, de moment, resultà
infructuosa. I les relacions d’alt nivell del Govern espanyol amb el President Tarradellas
no es reemprengueren fins al temps de Suàrez (26.11.1976). Però el 17 de febrer els
Reis d’Espanya van cuitar a visitar l’esquerp Principat. Pujaren a Montserrat. Se celebrà
un Consell de Ministres al palau de Pedralbes, presidit pel rei, on es proposava la
constitució d’una mancomunitat de diputacions del Principat per resoldre “el problema”.
Afalacs al poble català. Mixeta, mixeta. I, per por de restar desmarcat, el Consell de
Forces Polítiques de Catalunya demana el dia 24 per primera vegada entrevista oficial
amb Tarradellas. Quanta bellugadissa! El poble estava esdevenint perillós per a tots els
polítics i aspirants a polítics.
El fulletó, editat clandestinament, amb les cèlebres fotografies de Manuel Armengol,
titulat “Agressió a pau. 1 i 8 de febrer a Barcelona. Testimoni gràfic”, deia:
“Les paraules sovint enganyen.
Per exemple, quan la violència s’anomena pau
i es disfressa la pau de violència.
Aquest és un testimoni gràfic que parla clar. I diu,
als qui no ho sabien o en dubtaven,
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a quin costat és la pau i a quin altre, la violència.
El dia 1 i el dia 8 de febrer de 1976, el poble pacífic fou agredit.
El seu dret d’expressió i de manifestació no violenta
fou reprimit brutalment.
Qui es podrà estranyar que després hagin vingut
les morts d’Elda, Vitòria, Tarragona, Basauri..?
Quantes més n’hi haurà?
Les imatges denuncien l’acció de les forces
d’ordre públic. O del desordre públic.
Però qui hi ha al darrera?
Qui ha usurpat els poders del poble i l’esclafa?
Passem els fulls, mirem-los
I pensem-ho.
Sense l’agressió, tot hauria anat en pau.
Però homes de fora, armats i violents, vingueren a agredir
el poble. A ultratjar-lo per fer-lo callar.
Som –pensen- un territori ocupat i rebel.
Com a molt, una “regió” d’ells.
Però la veritat és més forta que els fusells, els gasos i les porres. El terror
no domarà el poble. La violència establerta s’estavellarà contra la pau.
Ja hem pres el carrer. Hem perdut la por i hem retrobat la parla.
La situació és nova, perquè el poble ha dit prou.
Reconquerirem la llibertat, l’amnistia, l’estatut d’autonomia.
El combat de la pau continua.
POBLE CATALÀ POSA’T A CAMINAR”

26.- El contagi (12.2.76)
El dia 12 de febrer surt als diaris una nota amb il·lustració, que diu: “Fa pocs dies que
“Taula Edicions” ha posat a la venda un pòster molt curiós. És un camp de futbol i
l’encapçala el títol: “Selecció catalana de foot-ball”. En el cos del pòster hi ha
col·locats una sèrie de polítics catalans –els que figuren al Consell de Forces Polítiquesen el terreny de joc. L’alineació que “Taula Edicions” ha fet com si fos l’entrenador –
encara que aquest paper l’assigna a l’Assemblea de Catalunya- és: Cassià Just (Pare
Abat de Montserrat), porter; Heribert Barrera (ERC) defensa dret; Armet – Cornudella
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(FNC), defensa esquerre; Jordi Pujol (CDC), defensa central; Josep Pallach (PSC-R),
mig volant dret; Joan Raventós (PSC-C), mig volant esquerre; Anton Canyelles (UDC),
interior dret; Lluís M. Xirinacs, interior esquerre; R. Trias Fargas (EDC), extrem dreta;
X.X, (amb antifaç), extrem esquerre; Solé Barberà (PSUC), davanter centre; i dos
suplents Josep Badia (carlí) i Joan Colomines (PPC). Massatgistes: Pibernat, Carrera,
Roda. En procés de nacionalització: MCE, PT, BR. Definitivament traspassats a la
selecció central madridista: Viola, Samaranch, Udina Martorell, Santacreu. Entrenador:
Assemblea de Catalunya. President: Josep Tarradellas. Tots els jugadors vesteixen un
mallot groc amb les quatre barres. El diari “El Correo Catalán” d’aquest dia publica a
més l’explicació de “Taula Edicions”, del perquè d’aquesta alineació i fa una consulta a
tots els implicats per saber-ne l’opinió. Jo havia format part de l’”Equip Taula” (no
legal), abans del meu empresonament (1973). Els coneixia a tots. Formaven part del
“Grup de No Alineats” de l’Assemblea de Catalunya. I es dedicaven a ajudar-la des de
la més estricta neutralitat enfront dels partits. Avisen que el pare Cassià Just i jo no som
polítics. Aquest pòster, més o menys encertat, és una mostra d’aquesta feina
“demòtica”. Més endavant editaran un magnífic llibre sobre els partits polítics, per
ajudar als futurs primers votants de la “democràcia” a conèixer les tendències, fins ara
ocultes, de la política catalana. Cal dir que l’explicació de què era cada partit no la feu
l’equip ans fou demanada a cada partit en l’observança més estricta de la neutralitat. El
pòster es vengué a dojo a 20 duros l’exemplar, per les llibreries.
El dia 14, el vicepresident i el secretari de l’associació ”Amics de les Nacions Unides”
em lliurà, davant de la Model, el carnet de soci d’honor de l’entitat. També aquesta
vegada la policia esbandí més de cent persones que s’havien congregat per presenciar el
lliurament. El dia 20, també em nomena soci d’honor, l’”Associació de Veïns BadalBrasil i adjacents” en reconeixement de la meva “furiosa lluita per la victòria de la pau”.
Al “Diari de Lleida” (15.2.76), en Cañella signava un acudit on es veien a terra asseguts
dos barbuts pidolaires amb dos cartells, un dels quals deia “captaires de la pau” i l’altre
“amnistia”. Pel davant passava un matrimoni endiumenjat. El marit li diu a la dona, que
va amb un abric de pell, “no els donis res, que després s’ho gasten en manifestacions”.
A dos quarts de vuit del vespre van ser detinguts els “captaires de la pau” plantats
davant de la presó de la capital del Segrià: Ma. Carme Quinquilla, Òscar Muedra i
Alexandre Sàrraga de Lleida i Joan d’Armengol, Ma. Dolors Ferret, Marià Ximenis i
Pere Alegre, vinguts de Barcelona.
El dia 19, alguns milers de persones es congregaren cap a les 8 del vespre a la plaça de
Sant Jaume, en resposta a una convocatòria anònima que demanava un acte “en
memòria del nostre “Caudillo” i homenatge d’adhesió al rei”. L’ajuntament, que
presidia Viola, els cedí la megafonia i el podi. Una sola pancarta deia: Som i serem gent
espanyola tant si es vol com si no es vol. Visca tota Espanya”. Els crits: “Justícia sí.
Amnistia, no”, “Xirinacs al paredon”, “ETA i FRAP al paredon”, “Abaix la masoneria”,
“Visquen les forces armades”, “Visca l’alcalde Viola”. Es cantà el “Cara al sol”.
Després es feu una manifestació pel carrer Ferran cap a les Rambles, Plaça de Catalunya
i Passeig de Gràcia. Arribaren uns centenars al “Cinc d’Oros”, hi posaren banderes i
tornaren a cantar el “Cara al sol”.
A les acaballes del mes de febrer, el dia 29 d’aquell any de traspàs en tots els sentits, es
reproduí l’afany contagiós, de manifestar-se, del poble a favor de l’amnistia, aquesta
vegada al municipi veí de Badalona, que aleshores comptava amb uns 200.000
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habitants. L’autorització havia estat demanada per 120 persones. El batlle de Badalona
comunicà a una comissió dels signants que, tot i que no havia estat autoritzada, podria
ésser “tolerada”. Ves per on el règim començava a estovar-se.
Els “captaires”, sol·licitats pels badalonins, posada la finalitat i la proximitat de la
manifestació decidírem participar-hi. La concentració inicial fou a les 12, a la Plaça de
l’Ajuntament. S’hi aplegaren unes cinc mil persones. No estàvem tranquils. En el fons
dels carrers adjacents, a una distància prudencial de nosaltres s’hi podia veure les
nuvolades grises i amenaçadores de les forces d’ordre. Semblava, tanmateix, que tenien
ordre de no provocar. Així Badalona esdevingué l’assaig de futures concessions del
règim, de major abast. La manifestació recorregué Primo de Rivera (ara, Francesc
Layret), Prim, Rambles, Estació i avinguda Martí Pujol fins a retornar a l’Ajuntament.
Detalls: Encapçalàvem la comitiva els “captaires”, Rafael Madueño (president de la
UTT de Banca), Joan Raventós (PSC-C) i altres directius d’associacions. Un cotxe de
la policia municipal obria la marxa. La guàrdia urbana en tot moment fou correctíssima
i mantenia la fluïdesa del trànsit rodat. La manifestació, en el primer tram que coincidia
amb la carretera N-II, paral·lela a la costa, cívicament es limità a ocupar la meitat del
carrer. Baixàrem pel carrer de Prim cap a mar. Allà una cobla tocava una sardana per a
balladors. Ens aturàrem i, tots, les mans enlaire i entrellaçades l’escoltarem embadalits,
fins al final de la peça. De la Rambla de mar anàrem cap a l’Estació per l’estret carrer
de Sant Joaquim. Cantàvem i cridàvem cada cop més alegres. Ens adonàvem que aquell
dia no hi hauria càrrega policial. Començàvem a respirar. El ressò de les nostres
exclamacions, cada cop més segures i més potents volaven per damunt del mar enllà,
enllà. Era un dia molt assolellat. En arribar al carrer Sant Joaquim, la manifestació que
s’havia eixamplat, s’hagué d’estrènyer molt. Avançàvem atapeïts. Els crits i els cants
començaren a retrunyir i ressonar entre les estretes parets i llur so eixordador, no sé
com, se’ns ficà a l’ànima. La multitud vibrava com un sol home. Vaig entrar en èxtasi.
Vaig perdre el món de vista. Vaig comprendre per primera vegada què era un poble fos
en la concòrdia. En arribar a l’estació de la RENFE, la manifestació enfilà l’avinguda
Martí Pujol, cap a muntanya, i jo vaig aterrar a aquest món quan amb sorpresa meva
tothom va emmudir i es feu un silenci imponent. Em vaig assabentar que passàvem
davant d’un hospital i que la gent espontàniament feu córrer el mot d’ordre de fer
silenci. Em venien ganes de plorar. I ressuscità la cridòria fins a tornar a l’Ajuntament.
I, ¿com acabà la història? La gent començà a corejar que jo digués qualsevol cosa.
Davant del meu astorament se m’acostà un cotxe de la policia municipal dotat de
megafonia i el cap de la guàrdia gentilment m’oferí el micròfon. Recolzat en el cotxe,
que mantenia la porta oberta per a què passés el cordó del micròfon, vaig improvisar
unes paraules, enmig de les meves trifurques emocionals. Només recordo haver dit:
“Fraga orgullosament diu que la calle es mia. Doncs, no. Ací es veu ben bé: el carrer és
nostre!”.
“Badalona per l’Amnistia.
Érem cinc mil, unificats i unànimes,
Que Badalona és, gresol de les Espanyes.
Gent de Jaén, de Múrcia i de Navarra...
De tots els vents i totes les contrades
Enlairant l’estendard de la justícia,
Clamant al cel, agnòstics i creients

68
Tots a la una només un crit:
AMNISTIA!
Ordre perfecte, civilitzat el Poble
Reclama simplement: la Democràcia.
Érem cinc mil, unificats i unànimes,
I ens fem ressó del crit de tota Espanya,
Demanem per a tots i per tothom:
Ampla AMNISTIA.
Érem cinc mil, unificats i unànimes,
I som només:
La immensa majoria”
Josep Gual Lloberes
29 de febrer de 1976

27.- L’amnistia radical (20.2.76)
A Sabadell, a 12 de febrer de 1976, una càrrega policial ferí homes, dones i nens en una
manifestació de reivindicació laboral. La indignació esclatà a la ciutat. Tota la premsa
del país se’n feu ressò. Al dia següent, signada per Eulàlia Marimon, Ferran García
Fària i jo, els adreçàvem una carta titulada “Guerra Total” i que feia així:
“Ahir, a les 7 de la tarda, a la vostra plaça Marcet, foren agredits els vostres fills,
menors d’edat, per la policia. Durament agredits. Despietadament agredits.
“Per aconseguir un demà més just per als vostres fills, heu fet baixar els vostres fills al
carrer, a participar en la vostra, i nostra, guerra pacífica i civilitzada. El poble està
posant en joc tot el que té, el bo i millor, allò que més estima. Però l’opressor no
respecta res. Mori l’innocent, mori l’infant, si cal!
“Lluita grotescament desigual, El fort contra el feble, l’armat contra el desarmat, el
violent contra el pacífic, l’adult contra l’infant. Situació gravíssima si haguéssim perdut
la fe en l’home. Però la humanitat, que reaccionà contra les bombes de napalm damunt
les escoles de Vietnam, reaccionarà davant les agressions com la que han sofert els
vostres fills.
“Aquests pobres captaires de la pau estan al vostre costat, viuen el vostre dolor i
admiren el vostre coratge. Enmig de la desgràcia, malgrat tot, endevinem l’ascensió de
la justícia, l’alliberament del captiu, el triomf de la dignitat humana. Cada dia el poble
camina amb un pas més decidit. “Tots junts vencerem” amb les armes de la raó, amb la
força de la feblesa.
“Animeu-vos! Que estem donant davant de tot el món el millor espectacle. Tothom
parla del nostre elegant desafiament al llenguatge brutal de les porres. Creieu i no en
dubteu, que cada càrrega suportada impàvidament, amb dignitat, és una greu
equivocació d’ells i un pas endavant nostre. La nostra feblesa radical és la nostra força
si no ens doblega ni ens espanta l’agressió. I això és exactament el que està passant.
“Mercès pel vostre exemple”.
Bastant més lluny, a Xile, la lluita contra la dictadura de Pinochet, portà a
l’empordanenc, Joan Alsina, a la mort després d’una vida exemplar dedicada als
oprimits i perseguits d’aquell país, aleshores ben desgraciat. Joan Alsina era “la
simplicitat realista i treballada d’un fill de masovers, pagesos i assalariats”. En el pròleg

69
a la seva biografia, guanyadora del Premi de Biografia catalana Aedos, titulat “Preneu i
mengeu-ne tots, perquè això és el meu cos lliurat per vosaltres”, vaig escriure:
“Fa seixanta dies que estic davant de la presó Model de Barcelona. No me’n mouré fins
que surtin els presos per motius polítics o fins que m’empresonin a mi. Tinc l’encàrrec
de posar unes paraules davant de la biografia de Joan Alsina, escrita per l’amic Ignasi
Pujades. Fins a avui m’ha resultat impossible. L’allau de gent que passa a manifestar la
seva adhesió i l’allau d’agressions de part de la policia i els ultres de la dreta, han torbat
la tranquil·litat necessària. Ara, a peu dret, escric dues minses notes.
“La primera és una nota religiosa.
“Isaïes recordà l’any de l’alliberament als jueus (Is 61, 1-2). Estava inscrit en el llibre de
la llei del Levític (Lv 25, 8-13). Els presos seran alliberats, els esclaus, redimits, les
terres, redistribuïdes. Una socialització periòdica! No solament formal, ans també de
fons: política, jurídica, econòmica. Una amnistia radical.
“Jeremies, més tard, torna a exigir l’amnistia radical als poderosos d’Israel (Jr 34, 8-22).
“Si no l’acompliu, Jerusalem serà arrasada i els poderosos deportats”. Ell fou llançat a
un pou ple de fang (Jr 37, 11-16). Jerusalem fou arrasada i els poderosos, deportats (Jr
39, 1-10).
Finalment, Jesús exigeix una altra vegada l’amnistia radical als poderosos d’Israel (Lc
4, 18-19). “Si no enteneu allò que condueix a la pau, Jerusalem serà arrasada i els
poderosos deportats” (Lc 19, 41-44). Fou crucificat i llançat a la fossa. Jerusalem fou
arrasada i els poderosos, deportats.
“La segona, és una nota política.
“Joan Alsina, com tants d’altres, recorda a Xile que no n’hi ha prou amb una
“democràcia formal”, que cal un canvi polític, jurídic, econòmic. No es suficient un
govern del poble. Cal un parlament del poble, un exèrcit del poble, una economia del
poble, una independència econòmica respecte del colós senyor del nord. Una amnistia
radical! “Si no l’acompliu, Xile serà esclafat”. Joan Alsina aparegué mort de bala,
llançat al riu. Xile està esclafat”.
“Ara a Catalunya, també s’alça un clam eixordador d’amnistia radical. Ens volen donar
unes aparences democràtiques. Més, no poden. Si els obrers espanyols o portuguesos o
grecs o xilens demanessin el que demanen els obrers nordamericans, ¿com podrien els
obrers nordamericans gaudir de la renda per càpita més alta del món? L’amnistia radical
no es pot donar als pobles de l’Estat espanyol, mentre siguin esclaus del poderós
nordamenricà.
Roma – Grans d’Israel – Poble jueu oprimit.
E.U.A. – Poder espanyol – Pobles oprimits d’Espanya.
“La gran traïció al poble té la seva causa en els organismes de l’Estat i de les finances
espanyoles. Han passat tres mesos del canvi de Cap d’Estat. Fa quaranta anys que el
poble espera la terra promesa de la llibertat. Si no es dóna pas a l’amnistia radical, si el
govern segueix servint els assiris, els babilonis, els egipcis o els romans de l’altra banda
de l’Atlàntic, si la cambra legislativa actual no cedeix els seus privilegis, si els grans
banquers no reparteixen els seus beneficis, tornarà la mort a regnar sobre la turmentada
Península Ibèrica. ¿Serà una vegada més ofegat en sang el clam de llibertat?
“Jo només diria al poble desarmat que no s’aconformi amb la democràcia falsa que ens
volen donar. No podem cedir mentre no canviïn les estructures injustes més
fonamentals. No es tracta d’una amnistia retallada, sinó d’una amnistia radical. D’una
nova arquitectura social que permeti l’exercici de la fraternitat. Cal no parar fins a
aprendre la lliçó bàsica: l’home només és plenament feliç, la societat només viurà
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plenament en pau si oblidem l’afany de lucre i ens dediquem d’obra i de veritat, en el
cor i en les estructures a oferir-nos els uns als altres com Jesús i com Joan Alsina:
“Preneu i mengeu-ne tots
perquè aquest és el meu cos
lliurat per vosaltres”.
Barcelona, 20.2.1976

CAPÍTOL 3: març 76

28.- El silenci (3.3.76)
Tres de març de 1976. Vaga general a Gasteiz (Vitòria) a favor de les readmissions.
Fraga era de viatge per Alemanya tractant de vendre-hi el producte, la nova
“democràcia espanyola”. Fou un moment crucial en el qual el franquisme jugà la carta
d’enfonsar Fraga, competidor perillós com a gerent de la reforma. El règim mai no se
n’havia fiat. Fraga, segons ells, volia anar massa de pressa. Volia una democràcia massa
de veritat segons els gustos dels històrics. La policia de Vitòria va passar de la ratlla.
Acorralà la gent dins l’església de Sant Francesc, matà tres obrers i en ferí més de cent.
Gasteiz es va encendre i esclataren violents aldarulls. La policia perdé el control. Era la
insurrecció. Les forces de l’ordre van haver de replegar-se a les seves casernes. Un amic
m’informà aquells dies que havia vist un telegrama damunt la taula del director de La
Vanguardia on es deia que la policia de Gasteiz, un cop perdut el control de la ciutat,
demanà auxili al capità general d’aquella regió militar, amb seu a Burgos. “Tregui els
tancs al carrer”. La resposta del capità general fou: Coño, vosotros lo habéis enredado;
desenredadlo vosotros. Quan Fraga tornà precipitadament d’Alemanya digué que
aclariria els fets. Anà a Gasteiz amb Rodolfo Martín Villa . Els caps de la policia
l’amenaçaren, si es posava de la part dels obrers. Es posà de part de la policia i a partir
d’aquell dia perdé la seva independència i el suport de cara a la transició del capital
internacional, que trobà en Adolf Suárez el substitut adequat.
Extrec el text següent de les “Reflexions del Consell Pastoral de la Comunitat Cristiana
de Sant Francesc d’Assís” (Vitòria, Euskalherria), parròquia on esdevingueren les tres
morts:
“El Consell Pastoral de la parròquia, constituït per sacerdots i seglars, davant els
esdeveniments recentment viscuts en ella, es creu en la necessitat de fer participant a la
parròquia de les següents reflexions cristianes:
“1.- Els fets i les conseqüències són prou coneguts de tots.
“2.- Cal serenitat de cara al futur, però sense tancar els ulls davant el què ha passat.
“3.- Responsabilitats: a) Desproporció dels mitjans de la policia. Molts manifestants
ferits. Cap ferit entre les forces de la policia. b) Silenci de les institucions polítiques
davant de les protestes. c) Falta de credibilitat del sindicat vertical del règim. d)
Radicalització dels obrers i sobre tot de les empreses implicades en llurs negociacions.
e) Passivitat i desinterès dels no implicats. L’Església, en canvi, fa bé de cedir els seus
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locals coma acte de suplència davant el tancament de les vies normals. Actua en defensa
dels drets de reunió, d’expressió i d’associació.
“4.- Invitem a l’amor i el perdó, no a l’odi i a la venjança.
“5.- Però denunciem la tergiversació i manipulació de la informació en especial la feta
per RTVE.
“6.- Quan es menysprea l’home es menysprea Déu.
“7.- Condemnem: a) la violència que reprimeix les llibertats humanes més fonamentals.
b) la violència ambiental que n’obstaculitza la legalització. c) la violència estructural
que disminueix el nivell econòmic dels obrers. d) la violència de postures exaltades.
“8.- Cal morir al propi odi, per ressuscitar a un món millor.
“9.- La tasca futura és immensa.
“10.- Com Jesús cal morir per a ressuscitar a la nova vida.”.
El cinc de març es convocà, per al dia dotze a les 9 del vespre, un acte de reflexió
cristiana a la parròquia de Sant Medir (Sants, Barcelona) sobre els tràgics fets recents:
manifestacions de l’1 i 8 de febrer, manifestació de Pamplona, vaga del Baix Llobregat,
manifestació de Sabadell, vagues de la construcció, de mestres, de PNN, de funcionaris
de l’Ajuntament, repressió dels objectors de consciència, fets de Vitòria, morts de
Tarragona, Basauri i Elda, etc. Jo, en marxar del carrer Entença, vaig anar a fer-los una
breu exhortació. La consciència general era en aquells dies molt desperta. La UTT del
Metall feu cinc minuts de silenci. L’Assemblea de Catalunya, Comissions Obreres i
l’Associació Democràtica de la Joventut llençaren un comunicat de protesta. Els
“captaires de la pau” de Lleida (Maria Josep Isern, Maria Dolors Ferret, Pere Alegre i
Lourdes Lalui) i de Barcelona (Salvador Campos: jove ajudant de la farmàcia amiga
Farré de la cantonada, Eulàlia Marimon, Ferran García Fària i jo) encetàrem el dia 8 una
vaga de fam de cinc dies en protesta pels fets recents, especialment pels fets de Gasteiz.
S’hi sumaren vint-i-dos joves pacifistes.
Però la decisió de més transcendència, dels “captaires”, fou la de romandre, tots els
presents, cada dia, una estona en rigorós silenci, a peu dret, en fila, davant de la presó, al
capdavall de la tarda, com a solemne protesta per la matança de Gasteiz. Els primers
dies, la durada fou d’una hora i mitja. Després la reduírem a mitja hora, de dos quarts de
nou a les nou del vespre... fins a l’amnistia: 590 dies! Fou un acte diari que imposava un
profund respecte. Quan s’acabava el dia centenars de persones venien per tal
d’acompanyar-nos en aquest gest. Gairebé cada dia fèiem una filera de cent metres que
cobria la vorera de cantonada a cantonada. A dies, s’hagué de fer més d’un rengle, tots
dempeus. Algun dia arribàrem a fer tres rengles (87). Mitja llarga hora de silenci
absolut, per interioritzar els fets tràgics, les lluites, les converses i contactes de tot el dia.
Amb quina serietat s’ho prenia tothom. A més a més dels amics de sempre, vingueren
artistes, mestres, obrers, polítics, periodistes. Dues vegades hi vaig veure a Jordi Pujol.
Hi assistiren l’arquebisbe Betazzi d’Ivrea, president de Pax Christi Internacional i
l’arquebisbe de Tolosa de Llenguadoc. No vingué mai l’arquebisbe de Barcelona, ni cap
de Catalunya o d’Espanya.
Dues anècdotes. Per la nostra vorera passava sovint un home gran, del barri, mal girbat i
gairebé sempre ben borratxo. Un dia coincidí amb la mitja hora de silenci. S’arrenglerà
al meu costat, amb una burilla mig caiguda als llavis i amb la seva flaire característica.
El cap cot. Se senyà religiosament. Remugà un parenostre en veu baixa i seguí el seu
caminar oscil·lant, carrer amunt.
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Una altra anècdota: Marie Laffranque, de Tolosa de Llenguadoc, hi fou dues vegades,
separades per tot un any. Filòloga eminent. Domina el castellà. Era una antifranquista
declarada, amiga de la família de García Lorca i erudita coneixedora de l’obra del poeta.
Domina el català, parlat i escrit. La millor edició del meu llibre Vint-i-un dies de fam
per Catalunya, quan encara era clandestí a l’Estat espanyol, fou feta per ella amb pròleg
i comentaris, en francès. És amiga d’àcrates i anarquistes, especialment ibèrics, molts
d’ells refugiats a Tolosa i acollits per ella. Me l’havia trobat alguna vegada a París als
Tribunals, fent de testimoni a favor d’aquells ibèrics processats a França. Aquesta dona
admirable tenia de particular una terrible disminució física que patia. El cap era normal
per fora, tot i que genial per dintre. Els seu cos no feia més llargària que el doble del seu
cap. Un cos desmanegat sense força. Semblava un ninot cap-gros de drap. No podia
valer-se per a res i tanmateix miraculosament era sempre allà on calia que fos. Un amic
la duia en braços de casa a l’estació i li treia el bitllet. Un viatger bondadós la pujava al
tren. Un altre la baixava en destí i així successivament. Fins a París a testimoniar, fins a
Donosti, a participar en una vaga de fam de protesta, fins al carrer Entença, dues
vegades, a fer silenci, asseguda a terra, recolzada a la paret amb les cames
desmanegades i els peus caiguts. Des de Tolosa de Llenguadoc, sense poder valer-se,
només per a fer mitja hora de silenci!
“Campanades a morts
fan un crit per la guerra
dels tres fills que han perdut
les tres campanes negres.
”I el poble es recull
quan el lament s’acosta;
ja són tres penes mes
que hem de dur a la memòria.
”Campanades a morts
per les tres boques closes;
ai d’aquell trobador
que oblidés les tres notes!
”Qui ha tallat l’alè
d’aquests cossos tan joves
sense cap més tresor
que la raó dels que ploren?
”Assassins de raons i de vides que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies
i que en la mort us persegueixin les nostres memòries”.
(Campanades a morts, Lluís Llach).

29.- Carta a un policia armat (21.3.76)
Un dia se m’acostaren tres estudiants del col·legi dels jesuïtes de Sarrià. Em digueren
que volien participar en un concurs de petites novel·les, de la seva classe. L’argument
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que havien ideat era protagonitzat per un policia antidisturbis al qual les sovintejades
actuacions d’aquells dies el deprimien molt. Jo li escrivia una carta per tocar-li el cor i,
un cop llegida i meditada, el policia decidia abandonar el cos armat. Espavilats els nois,
em demanaven que la carta l’escrivís jo. Allà mateix vaig avenir-me a fer-los el favor. I
se l’endugueren sense ni guardar-me jo una còpia. La carta feia així:
“Barcelona, 21 de març de 1976.
Carrer Entença, davant de la presó Model.
A un policia armat:
Em costa de parlar amb tu. M’han pregat que t’escrigui una carta i, sincerament,
em costa. Et trobo tan lluny! Tu sempre parles en castellà, jo en català. T’estic escrivint
en català i em produeix estranyesa. Mai havia parlat a un policia en català. Sembla
absurd. I, en realitat, l’absurd és que al meu país no hi hagi policies del meu país. Jo us
conec bastant bé perquè he estat vuit vegades a comissaria, perquè he parlat i m’he
relacionat amb vosaltres moltes vegades amb ocasió de reunions, manifestacions,
tancades, etc., perquè he fet amb vosaltres un viatge en cotxe de Girona a Zamora i de
Barcelona a Madrid, sempre emmanillat, perquè he mantingut llargues converses amb
vosaltres a l’Hospital Clínic, on em mantinguéreu incomunicat uns quants dies, ja fa
cinc anys. Moltes, moltes vegades he entrat en contacte amb vosaltres, amb les vostres
porres, amb les vostres atencions, amb les vostres empentes, amb els vostres problemes
familiars, amb les vostres puntades de peu, amb les vostres preocupacions íntimes. Us
conec bastant bé. Us he estat observant llargament des de la finestra enreixada de la
presó de Carabanchel, mentre dia i nit muntàveu la guàrdia a les garites de la muralla o
quan, de 9 del matí a 9 del vespre, ficats en el cotxe patrulla blanc, vigilàveu els
“captaires de la pau” que mantenen la vigilància, tot esperant l’amnistia, davant de la
presó Model de Barcelona. I us conec per moltes coses més que allargarien massa
aquesta carta. M’agrada conèixer les persones de prop. I us estimo profundament. Hi ha
gent que us té un odi concentrat, altres us tenen compassió, altres són amics vostres,
altres són els vostres amos i us utilitzen. Jo no tinc per ara cap policia amic, però us
estimo profundament. Encara no s’ha inventat cap Estat en el món sense policia. És
possible que algun dia s’hi arribi. Avui, no. Els policies són necessaris. Feu, doncs, un
servei i cal tenir-ho present. Un dia, estava jo detingut dins d’un cotxe patrulla, un
“gris” a cada costat en el seient darrere, encofurnats, i el caporal i el xofer al davant. El
cap manipulava el radiotelèfon. Se sentia la veu de “jefatura” ordenant a un altre cotxe
patrulla acudir a salvar una velleta intoxicada per un escapament de gas en un pis del
Torrent de l’Olla.
-Veu com els policies també fem coses bones? - em digué el cap. Jo no li vaig
respondre perquè guardava silenci en protesta de la injusta detenció meva. Però era ben
cert. Els policies també fan coses bones i àdhuc coses heroiques .
Un altre dia, davant meu, un policia com tu, es tragué la porra i sense avisar es posà a
pegar a gent que estava amb mi. Jo li vaig cridar:
-Això està molt mal fet!
Ell em feu:
-Tot el que fa la policia està molt mal fet.
-No. La policia fa coses ben fetes, però això està molt mal fet.
I marxà sense picar més.
La policia fa coses ben fetes i àdhuc, per desgràcia, és necessària. Molta gent que
odia la policia, que la critica o que crida en les manifestacions: “ Dissolució de cossos
repressius!” o “policies assassins!”, potser no pensa que gràcies a innombrables serveis
de la policia, sovint ignorats, resten ateses moltes necessitats, que altrament produirien
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greus inconvenients a la població. La policia ajuda moltes necessitats, atén a molts
accidentats, evita molts accidents. Aquesta és la raó de la existència de la policia. És un
servei per al poble.
Però els poderosos, escudats en aquest servei, fan servir la policia per a imposar als
febles la llei del més fort. És una operació tràgica. Gent del poble, sovint la mes pobra,
la més oprimida, és comprada amb un atractiu sou de 25.000 pts. al mes -mai no havien
vist tants diners junts!- per anar contra el poble, contra els companys i a favor de
l’opressor del poble, de l’opressor dels companys. Això, si es fes amb plena
consciència, tindria un nom: traïció. Però qui entra de policia, atesa la misèria i a la
ignorància que pateix, no sap el què fa. La seva traïció al poble no és conscient. I
desprès, un cop dintre del cos, els superiors ja vetllen prou per a omplir-li el cap d’idees
d’odi contra els treballadors, contra els estudiants, contra els manifestants, contra els
partits polítics del poble, contra el mateix poble. L’obra mestra dels poderosos és
d’aconseguir d’enfrontar el poble contra el poble, mentre ells es freguen les mans de
satisfacció.
Jo estimo profundament els policies, però no tinc cap policia amic. Jesús mana
d’estimar fins i tot els enemics. Jo considero els policies enemics del poble i per tant
enemics meus. Vull referir-me als policies del meu país. Són traïdors al poble i per tant
enemics. Molts són traïdors inconscients, alguns en són conscients. Tard o d’hora us
aneu adonant del paper que us toca fer en aquest país. Un trist paper.
-Però l’Església també a Espanya serveix els poderosos .
-Una gran quantitat de sacerdots i fidels ens hem separat d’aquest servei i ens hem
passat al servei dels oprimits. Vosaltres, per això, ens perseguiu i ens odieu.
Jo he sentit de la vostra boca en “ jefatura”: “Ya verás tú que mal la pasarás cuando se
levante la veda de curas!”. Crec que vosaltres també hauríeu de plegar de servir els
poderosos.
-Jo he de mantenir una família i vostè, no.
-Poseu-vos a treballar en un altre ofici.
-No guanyaríem tant perquè no tenim ofici.
-Altres obrers ho fan i també tenen fills.
Sí. Fer-se policia és una solució fàcil, però, en les actuals circumstàncies, greument
equivocada.
Potser són pocs els teus companys que saben que són traïdors al poble, però
inconscientment sí que ho saben molts. Es veu en la vostra mirada insegura. Es veu en
el neguit que teniu quan us veieu obligats a detenir un innocent. Es veu quan marqueu
distàncies amb la policia secreta de la brigada d’investigació social. “ Ells cobren molt i
treballen poc, nosaltres cobrem poc i treballem molt i a sobre ens tracten a puntades de
peu”, em deia un policia armat, que em vigilava en una de les cel·les fatídiques de la
Via Laietana. Sabeu que sou traïdors perquè altrament no gosaríeu pegar tant fort i
tantes vegades a gent pacifica i desarmada.

Esteu inconscientment disgustats amb vosaltres mateixos. La vida us ha fet caure en una
ratera. Us espanta la sort correguda per la policia salazarista portuguesa. Us havíeu
acostumat a obeir sense pensar, fins i tot quan allò que us manaven era quelcom de
monstruós i inhumà. Heu fet coses molt dolentes, durant massa temps i ara la gent ja no
diu: “aquest policia és dolent”, sinó que diu “ la policia és dolenta”. Ara us sentiu com
la fera acorralada i carregada de por. Us esteu tornant extraordinàriament agressius i
perillosos. Darrerament vosaltres provoqueu a la gent i la gent us provoca a vosaltres: el
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poble contra el poble, mentre els poderosos es freguen les mans. No us adoneu de la
trampa?
Sou del poble, sou servidors del poble, hauríeu de sentir simpatia per les
reivindicacions populars, pels partits i per les organitzacions sindicals populars, pels
estudiants preocupats per la situació dels oprimits. Sou del poble i potser veniu de les
zones més oprimides. Per què no torneu a posar-vos al servei del poble oprimit fent tots
els sacrificis que calgui?
Abans de tancar aquesta carta, escrita a peu dret davant de la presó, interrompuda mil
vegades per les moltes persones del poble que s’adhereixen a la meva petició
d’amnistia, et voldria fer una confessió estranya.
M’heu pegat, m’heu detingut, m’heu insultat moltes vegades. ¿Saps què penso, per
exemple, quan estic arrupit a terra, les mans al cap per protegir-lo, mentre rebo la pluja
terrible dels vostres cops de porra? Sento una fonda tristesa de què us vegeu obligats a
pegar-me. Em sap greu ésser ocasió de què perdeu la vostra dignitat d’homes pegant un
company innocent i indefens. I m’avergonyeixo de l’acumulació d’avantatges que m’ha
deslliurat de veure’m obligat a ésser policia d’aquest règim, mentre que vosaltres,
mancats d’altres sortides, provinents de terres sovint explotades per gent de la meva
terra i d’altres terres, us veieu forçats a fer el trist paper que feu. Jo ric de possibilitats,
vosaltres caiguts en la ratonera fatídica de trinxadors del poble. Comprenc que en el
vostre inconscient desgraciat s’acumuli la ira contra un autèntic privilegiat. La injustícia
que m`ha fet a mi home de carrera us ha fet a vosaltres homes de la porra. I aquesta
injustícia clama venjança. Quan em pegues, policia, sense tu saber-ho, es realitza un
acte de justícia. Tu t’alliberes d’una justa ira inconscient tot donant-me cops i jo
m’allibero d’una justa vergonya de privilegiat tot rebent cops. Quan arribi la societat
que jo vull, tu no em pegaràs perquè no em tindràs enveja. Perquè tu i jo tindrem
igualtat d’oportunitats davant de la vida.
Aquell dia ens podrem donar una forta abraçada.
Lluís M. Xirinacs.”

Al cap d’uns mesos, tornaren els nois que m’havien demanat la carta. Havien guanyat el
premi. Em duien una còpia. Algú allí mateix la va llegir. Em demanà permís per
fotocopiar-la. La hi vaig donar. Anà a la fotocopiadora de la cantonada. I vaig perdre el
rastre de les còpies. Temps després em digueren que corria de mà en mà; que l’havien
traduïda a molts idiomes, que l’havien llegida per ràdio Copenhague i a Austràlia! Jo no
havia invertit un duro en publicitat. Els rics ens distreuen del ver camí de la publicitat
popular o demòtica. Ens sembla que res no es pot fer sense una aportació financera
important. Aquesta carta, i molts altres exemples que us podria donar, proven que quan
la notícia importa al poble, corre sola. A la informació li neixen potes i va lluny, lluny
sense benzina. Sense exagerar, pot donar la volta al món en un tres i no res. Quan les
informacions no corren, quan cal convocar rodes de premsa –a les que no sol venir quasi
cap periodista- i cal sotmetre’s a la censura de directors o d’amos dels diaris, de la ràdio
o de la televisió, cal posar-se a pensar. ¿Tal volta el missatge és equivocat, en el fons o
en la forma? Cal no confondre la informació i l’opinió públiques de la informació i de
l’opinió oficials o paraoficials. El poble comunica als seus, boca a orella o mà a mà, allò
que és seu. I explota tan eixordadorament que els mitjans de comunicació de masses es
veuen obligats a fer-se’n ressò, no en els anuncis pagats, en les notícies, amb lletres
grosses!
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30.- Manifestació per als ajuntaments democràtics (4.4.76).
L’insigne periodista radiofònic, Salvador Escamilla, responsable de la frase “Bon dia,
Catalunya!”, primera en català a Ràdio Barcelona, després de tants anys d’espanyol
obligat, per aquells dies desenvolupava el seu programa-magazine a Ràdio Miramar. I
tingué la gentilesa d’obrir diàriament un espai d’un quart d’hora als “captaires de la pau
en guàrdia permanent davant la presó Model demanant amnistia”. Titulà el programa:
“Finestral obert sense reixes”. Esteve Genovès –pel seu caràcter li dèiem “El Benigne”-i
la seva esposa Carme Avellana, li feien de productors: preparaven guions i cercaven
personalitats de tota mena per entrevistar, les quals van anar desfilant gairebé dos anys i
van respondre a les incisives preguntes de Salvador Escamilla referents a la nostra
acció. Publicitat popular gratis!
Antoni Muns, cultivador de flors i eminent periodista fotogràfic, del Prat de Llobregat,
comunista, guanyador de premis, pels seus reportatges gràfics a la Unió Soviètica,
presentador d’exposicions de la seva obra per diferents indrets del país, un bon dia ens
descobrí. Es feu íntim amic nostre. Sovint venia a veure’ns acompanyat de la seva
esposa i de les seves dues filles petites, que s’enjogassaven per l’ampla vorera “nostra”.
No parà de fer-nos unes fotos excel·lents que anaren sortint en diferents mitjans
informatius i moltes de les quals encara ara guardo jo.
Un pamflet feixista, contrari a mi, preguntava: “Qui paga Xirinacs?”. Aprofito l’ocasió
per aclarir que la meva manutenció durant els quasi dos anys d’estada davant la Model
fou principalment tot i que de manera indirecta, a càrrec de l’estat (!). Durant el
compliment d’una condemna de dos anys amb una “beca de l’Estat” a la presó de
Carabanchel (Madrid), posat que l’Estat em pagava el menjar, el “pis”, la llum, els
“segurates”, etc., jo vaig aprofitar el temps per escriure molt. Vaig fer tres llibres. Dos
me’ls va publicar Nova Terra i l’altre, Claret. Com que l’estada davant de la Model era
un reclam publicitari fort, els meus llibres es venien com l’aigua. Els drets d’autor
d’aquests llibres i de dos llibres més que tenia escrits de feia temps m’ajudaren a viure
dos anyets més... I jo, desagraït, que no parava d’escriure contra aquest Estat tan
protector! Recordo la bondat de Joan Carrera, avui bisbe i aleshores, entre altres
responsabilitats, director literari de Nova Terra. Com vetllava per tal que jo anés cobrant
el suficient per mantenir-me malgrat que l’editorial passava per mals moments. Ell
s’inventava els títols, ell corregia les proves, ell buscava el fotògraf per fer les portades.
L’Editorial d’Anton Cañellas, finalment, fou tancada i em quedà a deure... per sempre
més, mig milió de pessetes. Ja m’avisaven els amics “això petarà, retira els teus llibres”.
Vaig ajudar a retardar la caiguda... i l’Editorial només rescabalà acreedors grossos.
El poble havia perdut la por i marcava un tempo molt ràpid. L’Express parlava de
“Catalunya en moviment”. Deia: “Ja no s’amaga ningú: la por s’ha acabat. Des de fa
tres mesos el poble català viu en estat de mobilització permanent. El règim no ha
canviat. Són els catalans els que han canviat” (7.3.76). Marcel Niedergang a Le Monde,
parlava de la Catalogne, avantgarde démocratique (6.4.76). Se succeïen les
manifestacions unitàries a Barcelona i a altres ciutats. Els treballadors, inclosos els
empleats municipals –mestres, guàrdies, bombers...- assistien a manifestacions diàries.
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La majoria dels manifestants s’ho feien venir bé i incloïen en el seu trajecte el fet de
passar davant de la Model i fer un acte d’adhesió a la nostra petició d’amnistia.
Assemblea de Catalunya, reivindicacions obreres i campanya per l’amnistia confluïen
en una sinergia admirable. Any 1976, únic any de llibertat del poble! Abans,
franquisme; després, partitocràcia, govern sense el poble, despotisme (il·lustrat?).
L’empenta de Catalunya i d’Euskadi eren suficients per promoure el canvi a l’Estat.
Però la culpable feblesa dels nostres polítics aturaria el poble i permetria al règim de
recol·locar-se a través d’Adolf Suárez, amb un mínim de concessions a la democràcia
política.
El diumenge, 4 d’abril, es feu la tercera gran manifestació unitària de Barcelona,
aquesta vegada el motiu central fou la petició d’ajuntaments democràtics. Es buscà la
complicitat dels ajuntaments. Molts ajuntaments, inclòs el de Barcelona, que tenia de
batlle a Joaquim Viola, no acceptaren el document dels manifestants on es demanava la
dimissió del consistori per tal de forçar el règim a convocar eleccions municipals lliures.
Un bon accés a la democràcia comença per baix, eleccions municipals, i no per dalt,
eleccions a l’Estat central. Així entrà la II República a l’Estat espanyol l’any 1931.
Aleshores el rei Alfons XIII entengué amb elegància el rebuig dels municipis a la
monarquia. Pel que fa al permís de la manifestació, per tercera vegada es repetiria el
gran espectacle vergonyós d’una autoritat sense autoritat. Una vegada més la varen
prohibir. En canvi s’autoritzava per al mateix dia a les dotze una manifestació de
l’Hermandad de Combatientes, Fuerza Nueva, Ordine Nuovo i altres grups feixistes, a
la qual van assistir unes 1.500 persones. Evidentment, la nostra, vulgues no vulgues,
també es va celebrar. Es van produir enfrontaments entre la feixista i la nostra, que com
les altres vegades vessà per tot arreu, amb concentracions i dissolucions llampec, amb
mostres d’una suprema agilitat tant de part dels manifestants i dels cotxes addictes com
de part de la policia i els seus efectius motoritzats, amb contusionats i detinguts.
També aquesta vegada, els “captaires” decidírem assistir-hi. A la primera manifestació
de l‘1 de febrer se’m bastonejà i la notícia sortí a ràdio París. La segona del 8 de febrer
se’m detingué i la notícia també transcendí a través de ràdio París. ¿Que faria el sistema
amb mi aquesta vegada? Aquest dia Fraga decidí ordenar que no se’m toqués per res del
món. Volia que s’evités qualsevol incident on sortís el meu nom. Recordo que caminava
pel carrer Aragó com un rei. Davant les dures càrregues policials, la gent fugia
espaordida. Em vaig adonar que jo, prou conegut dels policies, era intocable. Vaig
decidir anar caminant tranquil·lament en la direcció inversa a la de la fugida de la gent.
De fet, anava front per front a l’encontre de la policia. Semblava que se m’anaven a
menjar. Les bales de goma passaven brunzents a ran d’orelles i els policies brandaven
furiosos les seves porres alçades. Però passaven a fregar dels meus colzes i ni em
tocaven, s’obrien per deixar-me seguir i tiraven endavant tot perseguint fugitius.
Immune! No hi hauria notícia a ràdio París. Ghandi deia: “Quan fuges del càstig, el
càstig et persegueix; quan busques el càstig, el càstig et fuig”.

31.- No hi haurà amnistia per a l’Oriol
El cinc d’abril van fugir de la presó de Segòvia 24 etarres i 5 catalans (els anarquistes
Oriol Solé i Sugranyes i J.L. Pons i Llobet, Frederic Sánchez i Juliachs del PCE(i) i
Ramon Llorca i Carles García i Soler del Front d’Alliberament de Catalunya. Explica
David Castillo, a l’AVUI de l’1.2.2003, que després d’haver protagonitzat una fuga

78
espectacular, els 29 presos amb condemnes importants i els 4 membres del comando
exterior d’ETA van sortir pels túnels subterranis de Segòvia, primer en un camió petit i
després en un altre amb tràiler, fins a arribar a prop d’Espinal (Pirineu navarrès), on el
mugalari (guia) d’ETA, que els havia d’ajudat a creuar la frontera, va interpretar
malament la cita final i va provocar l’escampada a la seva sort dels fugits, per la
muntanya. Cinc van aconseguir arribar a França després de superar el setge dels mil
guàrdies civils i de les dues companyies de l’exèrcit que els van encerclar, refugiant-se
en un xalet durant deu dies sense donar cap senyal de vida. Pel que fa a la resta, durant
la nit entre el cinc i el sis d’abril, la persecució deixà diversos ferits. A primera hora del
matí, el grup més important dels fugats es rendia a la Guàrdia Civil a Burguete i altres
eren també detinguts a la rodalia. Prop de Roncesvalles, quan Oriol Solé ja havia passat
la frontera de França, retrocedí per ajudar els companys endarrerits. Hi havia molta
boira i la frontera en aquell indret té un traçat molt capriciós. A les dotze del migdia, a
la Muga de Burguete, després de rendir-se, Oriol moria pels trets d’un guàrdia civil, a
pocs metres de la frontera. L’Oriol, insurgent llibertari, tenia 28 anys, havia fet anar de
corcoll les policies espanyoles i franceses, havia passat llargues temporades a la presó i
s’havia convertit en un dels continuadors catalans de l’esperit dels Durruti, Ascaso,
Faceries, Vila Capdevila, Quico i Pep Sabater, Wences, Saborit, Delgado, Granado,
Puig Antich i tants llibertaris que van donar les seves vides en la lluita contra el poder,
la religió i la propietat privada.
Jo coneixia el seu germà Raimon de la universitat, i el seu pare, Lluís Solé i Sabarís,
havia estat professor meu de geologia. Van demanar-me que concelebrés el funeral que
li van dedicar a la parròquia de la Concepció, de Barcelona, el dia 9 de maig de 1976.
Vaig acceptar. Era una víctima més de l’endarreriment criminal de la concessió
d’amnistia. Heus ací el meu sermó:
“Després d'un temps de discussions, els primers cristians acceptaren com a llibres
inspirats els continguts en l'Antic Testament. Dintre d'aquest recull es troba el llibre dels
Macabeus on s'explica la història del clan familiar dels Macabeus que, en un moment
d'opressió de la seva pàtria jueva, es van llançar a la guerrilla. Un a un van anar morint
en llurs accions de guerra, però van aconseguir la independència del seu país. Aquesta
història em recorda la història actual del clan familiar dels Solé. També ells estan
donant el bo i el millor que tenen en la lluita pel nostre país. I si els cristians acceptem
l'Antic Testament com a inspirat sense reserves, cal que també acceptem sense reserves,
tal com és, la lluita valenta de l'Oriol que ha donat la seva vida per la pàtria.
“És evident que en l'Evangeli hi ha un clar missatge de no-violència, però el poble jueu
anterior a l'Evangeli lluita violentament per ideals elevats. La nostra societat occidental,
per desgràcia, encara és preevangèlica, encara està submergida en un mar de violències.
L'Església, comprenent aquesta veritat de fet, establí el principi moral de la guerra justa.
És lícita la guerra al servei de la justícia. La intenció primera de l'Església fou la de
protegir el dret a l'autodefensa dels febles, tot i que després aquest principi moral fou
utilitzat par justificar tota mena de guerres injustes dels poderosos contra els febles.
Tanmateix, si l'Església aprova la guerra justa, nosaltres avui hem de retre homenatge a
un caigut per una guerra justa, sense subterfugis, declaradament. Ell ha donat la seva
vida, ell ha estat un valent. Ja voldria jo un tan alt grau de generositat i de militància
entre els que desvergonyidament ens diem no violents pel sol fet de portar el nom de
cristians. Quanta gent, per por a arriscar la vida, cerca aixopluc sota la capa de noviolència i de principis evangèlics i així el cristianisme esdevé un refugi de covards.
Vergonya hauríem de tenir, davant d'homes com l'Oriol, d'anomenar-nos cristians, en
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comptes de sentir-nos incòmodes de participar en el funeral d'un partidari de la lluita
armada. I això us ho diu un home profundament convençut de la línia de la noviolència. Però, si jo crec en aquest ideal evangèlic, no soc idealista i no vull restar
forces a la lluita dels oprimits que tracten de defensar-se, com millor saben i poden, en
un món encara amarat de conflictes violents. El Sr. Solé i Sabarís, el pare de l’Oriol, que
m'ha invitat a participar en aquesta celebració perquè fou professor meu estimat, ens ha
ensenyat a estimar la geografia catalana; el seu fill Oriol ens ha ensenyat a estimar la
pàtria catalana.
“L'Oriol és una de las víctimes de l'absurd aplaçament de l'amnistia. L'amnistia és una
realitat plenament evangèlica, anunciada clarament par Jesús, l'alliberament dels
oprimits, la instrucció dels ignorants, la llibertat dels captius, un any de gràcia i de
reconciliació. Però també és una realitat ben evangèlica l'amenaça de la guerra, si no és
concedida l'amnistia pels poderosos. Aquesta amnistia, tan oportuna ara, no acaba de
venir. L’hem d’aconseguir nosaltres i encara ni tan solament hi hem posat tots el coll.
“A què esperem par tallar tota cooperació amb un sistema que es nega irracionalment a
donar l'amnistia, que tot el poble vol? Haurem d'esperar a decidir-nos, a què ens matin
més fills del nostre poble?”.
En sortir del funeral hi hagué una manifestació. La policia no va intervenir. L’endemà,
dissabte, a les set de la tarda quatre policies em portaren emmanillat a la Prefectura per
prestar declaració sobre l’homilia pronunciada el dia anterior. Em vaig negar a declarar
res. Dues hores més tard em retornaren a davant de la Model.
Oriol Solé i Sugranyes a divuit anys (1966) ja fou condemnat a tres anys de presó. De
1969 a 1971 patí exili i s’enyorà a Tolosa de Llenguadoc. Allà rebé l’escalf de Maria
Laffranque, ja esmentada en aquesta crònica (28). L’Oriol patí dos anys més de presó a
l’Estat francès. Fugí i van tornar a agafar-lo. En sortir s’uní a Salvador Puig Antich, que
fou executat en 1974. A ell el condemnaren a 46 anys de presó. La nova evasió li costà
la vida. Oriol fou enterrat a Bor de Cerdanya el 29 d’abril de 1976. L’epitafi diu:
“Ací jeu enterrada, la llibertat”.
Per a aquell dia vaig enviar el següent comentari:
“Hem vingut a enterrar-nos amb tu, llibertat.
Hem acceptat la mort igual que tu, llibertat.
Fugirem i ressorgirem
de la terra-presó que ens ofega
en la nova primavera que s’acosta,
igual, igual que tu, llibertat”.
No hi ha major prova d’amor que la d’aquell que dóna la seva vida pels qui estima.

32.- Paco Cuervo (16/18.4.76)
A més a més dels “captaires de la pau” que demanàvem amnistia una mica per totes les
presons del país, sorgí una extensió imprevista, en el món obrer, una nova mena de
“captaires”, els “captaires de la readmissió”. “Segons informa Francesc Baltasar, l’acció
dels “captaires de la readmissió”, en el Baix Llobregat i en altres localitats, compleix ja
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el mes de durada. Des del 24 d’abril, tot desafiant les condicions climatològiques i
algunes fregades amb la força pública, els acomiadats de diverses empreses han romàs
llargues hores davant les respectives factories en demanda de llurs llocs de treball i de
l’amnistia laboral. Les empreses són: Siemens, Corberó, Clausor, Masip, Dentex, Mata,
Tubauto de Sant Just, Elsa i Pintures Cervera de Cornellà”.
Sorgeix, també, espontani, qui vol fer una vaga de fam per l’amnistia d’objectors i
polítics.
“Col·legi Sagrat Cor de Jesús.
Comunitat resident, c/ Casp 25, 6è, Barcelona.
14 d’abril de 1976.
“1.- Ja fa dos mesos foren detinguts i empresonats set joves objectors de consciència al
servei militar, que prestaven els seus serveis substitutoris voluntaris a un barri de
l’Hospitalet de Llobregat i a l’Asil del Parc de Barcelona. Darrerament, un altre objector
de consciència, en Ricard Gamundi, ha estat també empresonat i traslladat a la presó
psiquiàtrica d’Osca.
“2.- A Vitòria, els primers dies de març, tres obrers varen morir violentament sota les
bales de la policia. A l’homilia, llegida durant els funerals de la catedral, es demanava a
les autoritats un rigorós esclariment dels fets. Avui, passats ja 40 dies, encara no s’ha
esclarit res.
“3.- Les peticions d’amnistia, que diàriament es fan des de totes les regions, ciutats i
pobles d’Espanya, no solament són ignorades, sinó que es continua empresonant
treballadors, estudiants i polítics, per raons polítiques o de consciència.
“4.- Encara avui se segueix negant sistemàticament a tot un poble l’exercici dels drets
més fonamentals. Sense el reconeixement pràctic d’aquests drets, fets com els de Vitòria
són encara possibles.
“Davant d’aquestes situacions de violència, de repressió i d’injustícia, he decidit
començar el Dijous Sant, 15 d’abril, una vaga de fam indefinida, per tal de demanar a
les autoritats, d’una manera pràctica i compromesa, aquestes dues coses concretes:
1.- La llibertat per a Ricard Gamundi i per als 7 objectors de consciència
detinguts el 8 de febrer a Barcelona.
2.- Una investigació seriosa, completa i no manipulada dels fets de Vitòria.
“Signat: Agustí Vall i Fortuny, jesuïta”.
Incansable, l’Agustí ens havia fet moltes hores de companyia davant la presó. I, després
d’aquesta vaga, faria incomptables gests més en la lluita antifranquista i pels drets
humans. Hi havia jesuïtes molt sensibles en el moment que passava el país. Recordem el
company de presó i de vaga de fam, Josep Ricart ja esmentat (n. 4). L’autèntic esperit
dóna una força inaturable per a actuar en justícia i amor. Aquesta pàgina d’avui la vull
dedicar, sobretot, a un altre jesuïta o, millor, aleshores, ja ex-jesuïta, Francesc Cuervo,
de 37 anys, asturià. Fou a València, un dels primers sacerdots obrers del país,
escombriaire nocturn, pintor de brotxa grossa, llicenciat en filosofia i lletres, home
políticament independent i estimat de molts. Just el Dijous Sant de la Setmana Santa, 15
d’abril, se’m presentà al carrer Entença. Era aleshores un perfecte desconegut per a mi.
Em va dir que venia a estar-se amb nosaltres tres dies. I així ho feu. Venia a veure, a
entendre i a actuar en conseqüència. S’hi estigué tres dies perquè volia conèixer el
nostre esperit de primera mà. Aquesta és la millor manera de discernir els esperits bons
dels dolents. Cal anar sempre a les fonts i dubtar dels intermediaris i representants.
Admiro radicalment les persones –la meva mare fou una d’elles- capaces de desplaçarse on calgui i de romandre-hi el temps que calgui per tastar en directe i avaluar la
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qualitat d’un esperit. Paco romangué amb nosaltres fraternalment. Es revelà una persona
treballada per l’amor. Hagué de compartir amb nosaltres un vent furiós que no parà de
bufar en tota la setmana. Potser el vent constant i inevitable és pitjor que el fred.
Recordo que aquesta inclemència constituí un autèntic turment d’aquells dies que
semblaven inacabables. Però indubtablement el “pitjor” és el vent de l’autèntic esperit
que no dóna repòs. Paco marxà el diumenge de Pasqua, 18 d’abril. En marxar ens digué
senzillament: “Estic meditant de seure jo també davant la presó de Múrcia, la meva
ciutat, per pidolar pau”. El dia 3 de maig s’hi posà. Altres l’acompanyaren. 12 hores
diàries. Mitja hora de silenci al vespre (de 2/4 de nou a les nou). Exposat a les
incursions de la policia i de comandos d’extrema dreta. “Escolta capellà porc, si demà
encara estàs aquí, t’atraparem... A les aus carronyeres (corbs) se les mata de moltes
maneres”. A les nou en punt del vespre, acabat el silenci, i durant cinc minuts, unes
cinquanta persones criden repetidament: “Amnistia! Llibertat!”. Paco escriu el seu diari.
Un periòdic local inicia la seva publicació. Aviat serà interrompuda sense explicacions.
Molt més tard (maig del 1977), però encara sense amnistia, el “Diari d’un captaire de la
pau”, dens en informacions i reflexions (304 pp.), serà publicat amb un pròleg meu, per
“Ediciones 23-27” de Múrcia.
“Diumenge, 2 de maig.
Demà començo. Estic tranquil, potser massa tranquil, com si gairebé no ho hagués
pensat. No sento por. Protesto contra el Règim actual. Corromp i violenta fins a les
mateixes paraules. Arias, en el seu discurs parla de democràcia i de poble espanyol.
¿Quin significat tenen aquestes paraules en els seus llavis.
Ja m’ha arribat l’hora de lluitar obertament. Vull contribuir amb la meva persona al
triomf de la justícia, de la llibertat, de la raó, de la veritat, del diàleg. Vull contribuir a
què l’home sigui humà i no un llop per a l’home.
Demà començo. No sé que passarà. ¿Per què faig això? ¿És perquè estimo el poble? No
sé. Estimo la veritat, hi crec, i sé que el cor del poble és sensible a ella. Desitjo fer
veritat per a què aquesta colpegi les portes.
M’asseuré davant de la presó. Pidolaré la pau. De forma pacífica, no violenta, amb
tenacitat. Espero que el poble em respongui, que entengui aquest gest i el faci seu. El
poble és pacífic, just, malgrat les violències que es practiquen sobre d’ell. Demanaré
l’Amnistia per a tots els presos d’intencionalitat política. Desitjo ardentment que es posi
punt final a la guerra civil. Amnistia. Foc nou. Que es retorni la sobirania al poble. Vull
ser deixeble de Jesús. Ell fou l’Amnistia de Déu per als homes, a fi que fóssim un poble
fratern. Els captaires de la pau volem que aquesta gran Amnistia es concreti ara i aquí.
“Dilluns, 3 de maig.
Aquest matí he començat. Jo sol. Ahir a la nit vaig parlar amb Lluís Xirinacs i se
n’alegrà molt. Una gran notícia li donava, segons em digué. M’avisà que podia passar
qualsevol cosa.
No he dormit bé. En començar a passejar pel carrer m’ha entrat una mica de vertigen. Ja
m’ha passat. Avui ha estat un dia d’incògnit: però demà ja no ho serà, puix ha vingut la
premsa. A la tarda s’ha sumat Carme. Hi serà tots els dies de 4 a 9. Esplèndid”.
Com veurem més endavant, el 30 de juliol de 1976, Adolf Suárez concedí un indult,
amb nom d’amnistia per enganyar el personal. Alguns presos polítics aconseguiren la
llibertat, no pas tots. De la presó de Múrcia n’eixiren tots. No restà cap pres polític.
Paco Cuervo, després de meditar-ho molt acabà la seva estada davant de la presó. Els
seus conciutadans ja no entendrien la seva plantada si no hi havia a dintre ningú que
hagués de menester l’amnistia. L’ocell volà de la seva presó voluntària! (54, 92).
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33.- Sant Jordi guanya (23.4.76)
Cada any per Sant Jordi, Catalunya ressuscita meravellosament del seu hivern. La
primavera la sang li accelera. Bull. No és festa oficial, però això, quina importància té?
La festa esdevé més graciosa, més agraciada, més gratuïta. Les esperances recuperen
llur vivor. Cal que neixin flors i llibres cada any. Tanmateix, el Sant Jordi de 1976 fou
especial. Veníem d’un silenci, antic i molt gran. En els darrers mesos, la lluita per la
llibertat havia transcorregut en la tragèdia dels morts, en la foscor de l’esdevenidor, en
el dubte del canvi, en els silencis imprecatius. Després de nou dies, Agustí Vall seguia
en vaga de fam. Nosaltres feia més de cent dies que aguantàvem a peu de presó. El
poble lluitava amb valor, però potser a la desesperada. En aquesta diada, en canvi, es
detectà un canvi de signe. “La nit ha estat molt llarga, ja s’acosta l’alba” (Josep M. Orta,
“Mot a la fi” del primer número de l’AVUI).
Al matí es presentaren al carrer Entença, amics portadors d’un escut floral de Catalunya,
fet de roses grogues com a fons i roses vermelles per a les quatre barres, i el dipositaren
en el gran forat que hi havia en un plàtan gegant, vell i tort, que adquiriria fama com a
fornícula del sant amor del poble. L’escut quedava vistós a un metre de terra i quasi
vertical. La policia el permeté tot el dia. Al dia següent ja no hi era.
Sortí el primer número del diari AVUI. Per primera vegada (si s’exceptua el “Poble
Andorrà” del Principat d’Andorra) es publicava íntegrament un diari en llengua catalana
des de l’inici del franquisme. Finalment les autoritats cediren. Precedit d’un número
zero de prova, fou rebut triomfalment pel públic. Es celebrà una gran festa davant
l’edifici on s’imprimí. Fou el resultat dels esforços de gent molt abnegada. Una llarga
llista de comptepartíceps que ajudaren financerament fou publicada al final dels primers
números del diari. El gestor de la campanya a favor de l’AVUI, Josep Espar Ticó,
botava d’alegria. Deixeu-me dir, tanmateix que aquest fet no resisteix la comparació
amb l’operació corresponent del País Basc. Nosaltres, un diari en català, sense
màquines, sense local, es a dir, sense capital, rellogats a la seu del “Noticiero
Universal”, tot a mig elàstic. Els bascos llençaran alhora dos diaris en basc, “Deia” i
“Egin”, tots dos amb dependències i màquines pròpies. No cal dir que la gran
progressia espanyolista reuní prou capital per llençar un diari (despòtico-) il·lustrat,
molt “modern”, “El País”, amb tots els ets i uts i amb tota mena de facilitats.
També en aquesta diada sortí a la llum pública, editat per Nova Terra, L’espectacle
obsessiu (1973-74), primer volum del meu diari de presó, amb promesa de propera
aparició del segon, “L’espectacle obsessiu” (1975). La publicitat en deia: “Aquest sí que
és un llibre testimoni. Directe, autèntic, dur. Té la impertinència del mirall. S’hi
reflecteixen figures de condemnats –alguns d’ells executats-, ideals polítics, situacions
de vici, vides complicades i closes d’escarceller... sobre el fons d’una tragèdia
col·lectiva. La lectura d’aquest diari ens descobreix tot això i una altra cosa: el món
interior de Xirinacs. Pensem que no cal presentar l’autor d’aquest diari. Si el voleu
conèixer, passeu per davant de la presó de Barcelona. El trobareu esperant, amb els seus
companys, que aquells, amb els quals va conviure tantes hores, puguin algun dia ser
fora dels murs. Que l’Amnistia sigui un fet. Si la seva lluita per la pau li ha franquejat la
porta de la presó, abans de les del Nobel, el poble català ha sabut reconèixer la seva
tasca i no l’oblida. “Jesús m’empeny contra els Herodes i els Caïns del meu segle i de la
meva terra”. L’espectacle obsessiu, confegit enmig de tota mena de dificultats, menat
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enfora de la presó de mica en mica, representa el triomf d’allò que li resta a l’home quan
li han pres tot: la lucidesa. Una lucidesa que, ara, molts altres podran compartir: contra
la manipulació dels fets, contra les paus oficials, contra la mentida sostinguda amb tants
silencis forçats”.
Al primer AVUI hi deia: “Heus aquí, finalment, el veritable llibre de Xirinacs: el diari
de l’experiència viscuda en l’engarjolament penitenciari, primer volum d’una reflexió
que brolla de la seva ploma per tal de comprendre l’”espectacle obssessiu”, la quinta
essència del qual es troba a la presó, però que tanmateix s’estén arreu i ho abasta tot. Hi
ha, doncs, en el llibre d’en Xirinacs, el testimoniatge excepcional d’un capteniment
col·lectiu que subjuga i esclavitza. Hi ha també l’itinerari espiritual que comença l’u de
desembre de 1973 amb unes notes quasi telegràfiques sobre esdeveniments aparentment
inconnexes (les relacions amb l’infermer, la mort de Carrero Blanco) i que culmina, al
cap d’un any, amb una llarga meditació sobre la vaga de fam, única actitud possible en
un món d’iniquitat”.
L’AVUI del dia següent, deia: “Una ràpida enquesta feta entre els llibreters i els grans
magatzems del centre de la ciutat ens ha donat el següent resultat: ¿Cuáles son los
partidos políticos de Catalunya?, de Josep Maria Castellet i Lluís Maria Bonet, i
L’espectacle obsessiu, de Lluís Maria Xirinacs s’han esgotat en diferents llocs de
venda”. El “Diario de Barcelona” deia: “El llibre català es vengué en una proporció
excepcionalment major que el de llengua castellana. El diari de presó de L.M.X. arribà a
esgotar-se en molts llocs de venda a mitja tarda. Aquesta diada de St. Jordi, com la dels
darrers anys, centrada en el popular i concorregut passeig barceloní (la Rambla), tornà a
ser l’autèntica festa de les lletres catalanes”.
Una nota de disculpa del diari AVUI, avisava al dia següent que les previsions de tiratge
eren de 80.000 exemplars. En un sol quadern de 32 pàgines. El primer número, forçats
per la demanda popular i per l’allau de firmes publicitàries –tan necessàries
econòmicament- feu la proesa d’editar l’AVUI amb 123.066 exemplars de tiratge, en
dos quaderns de 28 pàgines cadascun (56 p. en total). Tot el personal d’”Editorial
Mencheta S. A., propietària del “Noticiero Universal” s’abocà a la feina amb un esforç
extraordinari, sense dormir, tot empalmant el darrer exemplar de l’AVUI amb el primer
del “Noticiero”. Per les ordres i reclamacions rebudes posteriorment l’expectativa de la
demanda sobrepassava els 200.000 exemplars!

34.- Crida a la Marxa de la Llibertat (23.4.76)
La diada de Sant Jordi es destacà per un altre afer de gran transcendència.
Ja al desembre de 1975, a propòsit de la concentració de l’Assemblea de Catalunya a
Montserrat (14.12.1975) quan els “captaires” hi érem en dejuni, el secretariat de Pax
Christi (Moviment internacional per la pau) enginyà, dins de la campanya per
l’amnistia, un eslògan feliç –“Poble català, posa’t a caminar”- segurament inspirat en les
ja famoses marxes a peu organitzades, de feia anys, per Pax Christi Internacional. Es
difongué amplament un adhesiu amb aquest lema. En el mes de gener de 1976, un grup
de Pax Christi de Lleida proposà que aquest eslògan es portés realment a la pràctica.
“Veiérem la necessitat de fer un pas endavant, un esglaó més alt en la nostra lluita que
millorés l’esquema clàssic de mobilització de masses. De sobte, com una petita llumeta,
ens vingué la idea de dur a terme el que l’adhesiu anunciava teòricament, és a dir:
posar-nos a caminar.” Encara recordo el goig amb què m’ho comunicaren els de Pax de
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Barcelona en tornar de Lleida, alhora que em demanaven l’opinió, a la vorera del carrer
Entença, on jo era estacionat. No cal dir que em semblà una idea magnífica. Una vegada
més “la praxi espontània del poble”!, la política sana que puja de baix a dalt. La
participació. “Inaudit!”, deien els amics, “Absurd!”, els enemics. Els grans partits s’ho
miraven amb displicència. La iniciativa tot i centrar-se en els quatre punts unitaris de
l’Assemblea de Catalunya, no havia sortit d’ells.
El 7 de març de 1976, l’assemblea de Pax Christi (secretariats de Lleida, Vic,
Barcelona, Reus, Terrassa, Badalona, Tiana i Sabadell) aprovà unànimement la
convocatòria de la Marxa de la Llibertat i es responsabilitzà d’iniciar-la. El 12, es
presentà oficialment en roda de premsa. La premsa lliure se’n feu ressò a bastament, “la
marxa vol connectar amb la realitat de tots els indrets de Catalunya, tot animant i
desvetllant un procés de discussió, de crítica i de mobilització del nostre poble cap a
l’alliberament”. Es constituí una Comissió Gestora, que rebé l’adhesió de moltes entitats
del país, que també volien fer seves les quatre reivindicacions principals, les de
l’Assemblea de Catalunya. També hi hagué secretariats de la Marxa al País Valencià, a
les Illes i a la Catalunya del Nord. En la diada de Sant Jordi aparegué a les parets del
país, en un pòster gran i bell, però atapeït de lletra menuda, un anunci, que semblava un
ban del senyor batlle, redactat per mi a instància de Pax Christi. Heus ací la “Crida al
poble català per a la Marxa de la Llibertat”:
“Estiu de 1936 - estiu de 1976. Quaranta anys d'una ferida que cal tancar. El nostre
poble i tots els pobles de l'Estat espanyol perdérem la llibertat. Vencedors, uns pocs,
ajudats pels poderosos de l'estranger. Vençuts molts, molts, abandonats pels poderosos
de l'estranger. Tres anys de guerra i trenta-set de victòria. Una minoria insignificant,
ajudada per una llarga fila d'acòlits, imposà la llei del més fort al poble treballador i
honrat. La nostra existència s'ha decidit des de dalt durant aquests quaranta anys de
servitud. El ciutadà s'ha tornat un infant mancat de responsabilitat. El ciutadà ha patit
quaranta anys de desinformació i s'ha nodrit de futbol suculent. El ciutadà té un cervell
mutilat i ha perdut el sentit de la dignitat humana. D'antuvi se la vengué per un plat de
llenties. Més tard, pel cotxe utilitari. Passà de la pobresa material al consumisme sense
resoldre mai la pobresa principal que és la incultura, la irresponsabilitat, la idiotesa, la
insolidaritat. I enmig d'aquest desori general es cometé un altre espoli gravíssim: els
pobles foren desposseïts dels seus drets nacionals. Catalunya fou descatalanitzada a
consciència.
“Però restà una llavor, com a esperança de futur, una llavor que ha fructificat en la
llarga quarantena de servitud: els companys morts, el sacrifici definitiu dels quals ens
esperona a tots, els companys mutilats, els condemnats a treballs forçats, els presos, els
exiliats, els amagats, els torturats, els processats en llibertat provisional, els multats i
sancionats, els extorquits, els acomiadats del camp, de la mina, de la fàbrica, de la
càtedra, de la magistratura, de l'administració, els estudiants impedits de seguir llurs
estudis, els depurats, els discriminats, els cecs, els sords, els muts... Em vull referir a
tots aquells que han sofert persecució perquè no volgueren renunciar a llur dignitat
d'homes, perquè no volgueren acceptar la victòria d'uns pocs sobre la voluntat de la
majoria. Per a tots ells és l'amnistia. L'amnistia que volem no és un petit afer que afecta
a sis-cents presos, com minimitza el ministre espanyol Areilza, és una mesura
transcendental que afecta a tota la nostra societat traumatitzada per una funesta guerra
civil. És la liquidació de la més llarga divisió entre ciutadans. És la porta de la
democràcia i de les llibertats. Ella sola ha centrat la campanya unitària més general en
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aquests quaranta anys de servitud. Ella ha tingut la virtut màgica de reunir en un clam
únic els diferents pobles, els diferents partits, les classes socials i les generacions.
Només han callat els vencedors. L'amnistia és per a tots, però els vencedors no la volen
perquè tenen el poder. I ja s'han autoamnistiat des del principi. Són els vençuts els que
l'han de menester ara per a llurs valents, que fins avui romanen represaliats. És el poble
oprimit, qui, des d'un extrem a l'altre de la península, clama a I'uníson sense
defalliment: «AMNISTIA! LLlBERTAT!»
“Tanmateix cal sortir de l'infantilisme de demanar l'emancipació. Lentament però amb
decisió, els pobles de l'Estat Espanyol s'alcen de llur somni de servitud i comencen a
exercir la llibertat. Els obrers allarguen llurs vagues reivindicatives i es sindiquen
lliurement. Els estudiants organitzen llur pròpia educació. Els barris es responsabilitzen
de l’urbanisme i de la qualitat de la vida. Els partits emergeixen a la llum pública,
anuncien llurs programes i pacten aliances entre ells. Els ajuntaments són assetjats pels
veïns. Les comarques es desvetllen i s'institucionalitzen. S'invoca l'Estatut del Principat
de Catalunya i es prepara el projecte dels Estatuts de València i de les Illes. Euskadi i
Galícia lluiten de fa temps i ara es deixondeixen regions ben diferenciadas com Aragó,
Andalusia i Astúries.
Poble català,
posa't a caminar.
“Ja caminares a principis de segle quan es constituí la modesta Mancomunitat de
Catalunya sota els auspicis gran-burgesos de la Lliga Regionalista. T’esclafà la
dictadura de vuit anys de Primo de Ribera. Ressorgires més fort, durant la República,
quan es constituí la Generalitat de Catalunya, sota els auspicis petit burgesos de
l'Esquerra Republicana. T'esclafà la dictadura de quaranta anys de Franco. 1 ara, poble
català, tractes de ressuscitar, més decidit que mai, cap a la unió dels Països Catalans,
endut per vents socialitzants. Cada vegada més endavant, més amunt.
L'avantguarda catalana ja fa temps que camina. La llarga marxa del poble català vers el
seu alliberament ha tingut un pròleg dilatat. El camí cap a una autonomia a nivell
d'empresa, a nivell sindical, a nivell municipal, a nivell comarcal, a nivell de cada un
dels Països Catalans i a nivell de tota la nació catalana ha estat assíduament fressat pels
capdavanters. Ara, però, cal que la massa sencera del poble entri en fermentació i enceti
la seva ascensió inaturable.
“En nom de totes les víctimes, de tots els represaliats, de tots els capdavanters del nostre
país en lluita per la llibertat, goso alçar la veu i fer una crida general al poble sencer per
a què surti de la prostració obligada de servitud en que ha viscut i avanci amb la
militància que ara cal envers la conquesta dels propis destins. Ara no es tracta només de
fer quatre crits al carrer i jeure tot seguit per reposar. Es tracta de posar-se en campanya
ininterrompudament fins a aconseguir els darrers objectius. Es tracta de no col·laborar
ni una vegada més en el rol de servitud, de sortir del niu de l'egoisme i d'ocupar amb
voluntat i seny adults totes les nostres responsabilitats sense oblidar-ne ni una.
“Estiu de 1976. Final d'una etapa i inici d'una altra. Durant tot l'estiu d'enguany -juliol,
agost i setembre- tindrà lloc la Marxa de la Llibertat per terres catalanes, la preparació
de la qual ja és començada. Mentre la gent es lliura al descans estival, se't prega, català,
que et posis a caminar, que recorris les viles i les comarques, com un vent encès de
llibertat que tot ho aixeca, tot animant els adormits, que trobis en el teu camí, per a què
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dempeus exerceixin llurs drets i llurs deures, per a què exigeixin l'amnistia dels millors
dels nostres companys, per a que l'autodeterminació sigui exercida a tots els nivells, per
animar els Països Catalans i la resta dels pobles hispànics a exercir llurs responsabilitats
col·lectives. Les assemblees democràtiques d'estudiants, d'empresa, de barri, de
municipi, de comarca, les que cal que neixin i les que ja hi són, impulsades al Principat
per l'Assemblea de Catalunya, seran la concreció i la vertebració real de la llibertat i del
conjunt sencer del poble. Un poble vertebrat és indestructible. Vertebrem-nos! Que cap
racó de Catalunya no resti sense la seva assemblea. Que l'excursió, la bella
companyonia, el folklore i la festa no esdevinguin distracció del fi principal, ans siguin
l'oli que amoroseixi la greu missió fonamental de la marxa: construir l'alternativa
democràtica, humana i no violenta a un ferotge estil polític, basat en el terror policíac i
en la repressió a mort de l'opositor. Siguem també nosaltres irreductibles en la
consecució i el manteniment de la llibertat. Aquesta vegada, tots ens trobarem amb tots.
Tots ajudarem a tots. Tots serem recolzats per tots.
“Demano als Captaires de la Pau i als amics, que durant tant de temps han vetllat amb
mi per l'amnistia davant de la presó Model de Barcelona, que considerin acabada la
vetlla i canviïn aquesta acció per la de la Marxa de la Llibertat. I prego que se'm permeti
constituir excepció a mi -pres voluntari- per a seguir indefinidament lligat al 155 del
carrer Entença, mentre no hi hagi amnistia, com a un cordó umbilical entre els captius
forçats que cal que neixin a la llibertat i els caminants voluntaris que han d'infantar un
nou poble lliure.
“Companys, marxeu valents i en pau!”
Lluís M. Xirinacs. Barcelona, DIADA DE SANT JORDI, 23-4-76.

35.- La Victòria de la Pau (27.4.76)
Dos anys enrere, jo havia fet a la presó de Carabanchel (Madrid) la vaga de fam més
llarga de la meva vida (42 dies) i, després de tres mesos de presó finalment les autoritats
penitenciàries permeteren que Vicenta i la meva mare em poguessin visitar. Ho feren el
16 de març de 1974. La notícia més important que em duien era que Pax Christi
Internacional em concedia el premi honorífic “Memorial Joan XXIII” d’aquell any per
la meva lluita no violenta. Com es bellugaven a favor meu els amics catalans! En el
diari de presó vaig dissimular la notícia per evitar contramesures. “La meva mare i la
Vicenta han fet un esforç enorme per dur-me noves que m’animin. Han copsat la meva
vocació al combat de la pau”. Em demanaren que fes un text per tal que algú el llegís en
nom meu el dia del lliurament a Barcelona. Vaig treballar el text durant el més següent.
A la segona visita, del 8 d’abril, els vaig donar-lo subreptíciament. Per prudència no en
vaig deixar constància en el diari. Me’l podien requisar. Només un apunt: “Visita mare i
Vicenta. Estan en pau”. El text deia així:
“La Senyera de la Pau”.
“Jo sóc un fill del poble,
triat avui pel poble per sostenir alta la combatent Senyera de la Pau.
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“He lluitat enmig de tots vosaltres.
Estem lluitant junts per aconseguir la Pau.
Un altre mantenia la senyera, mentre jo, com tants i tants,
seguia al banderer tot brandant l’arma per la Pau.
Avui em dieu que canviï l’arma per la senyera.
Ho faig amb recança.
És la lluita directa allò que obre el camí de la senyera.
La senyera és com una victòria abans de la victòria.
És un luxe distreure un home de la lluita directa,
i ocupar-li les mans en sostenir un signe destinat a la victòria.
És un luxe donar premis quan la batalla encara està indecisa.
És un luxe fer festa quan hi ha tants motius de dol.
Encara està molt lluny la victòria de la pau sobre la guerra.
“No és un premi el que avui em concediu.
Jo només l’acceptaré si me’l doneu com el signe d’una conjura col·lectiva.
És el document d’un vot del poble per aconseguir la pau.
I me’n feu dipositari per a què us el recordi i certament us el recordaré amb fets.
Però us he de menester a tots vosaltres per a defensar-lo.
“El compromís d’aquest pacte diu així:
Lluitarem amb tota la nostra fúria per la victòria de la Pau.
La victòria de la pau no serà una victòria nostra,
sinó un embat encès i joiós entre els homes, entre les nacions, entre les races;
on no hi hagi ni vencedors ni vençuts,
ni explotadors ni explotats,
ni homes cultes ni ignorants,
ni sants ni pecadors.
Sabem que la construcció de l’embat de la Pau,
ens demana una guerra perpètua,
contra el fort mentre siguem febles,
i contra nosaltres mateixos quan siguem forts.
“Amb aquesta condició accepto la Senyera de la Pau”.
25 de maig: “M’avisa el funcionari de galeria i em felicita. M’ensenya un retall del diari
“Ya”, on s’anuncia que a mi, pres a Carabanchel, Madrid, se m’ha concedit el premi
“Memorial Joan XXIII”. El recollí la meva mare a la sala Claret de Barcelona. Hi
assitiren el bisbe italià d’Ivrea, Luigi Betazzi, president de Pax Christi, el pare abat de
Montserrat, Cassià Just, el vicari de pastoral de Barcelona, Joan Carrera. Tot el dia
m’han plogut felicitacions de funcionaris, metges, el capellà Norbert, infermers i
companys presos. Tots em preguntaven el significat. Pensaven que era un premi per
alguna obra escrita. Els explico que és per la lluita a favor de la pau”.
26 de maig: “Continuen les felicitacions sobre el premi: es veu que ahir vespre a
“Informaciones” hi havia una nota més extensa”.
29 de maig: “M’arriben dues cartes de casa, amb un retall de “La Vanguàrdia” sobre el
premi. Diu que obrí l’acte Frederic Roda, vicepresident de la secció espanyola de Pax
Christi. Que la meva mare llegí les condicions d’acceptació. Que Jaume Rodri explicà la
meva actuació. I que Frederic Roda invità els assistents a signar – uns 300. El bisbe de
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Barcelona no hi pogué assistir”. Qui sí que hi assistí fou el pare Josep Almirall,
provincial dels escolapis.
Un any després (1975), el conjunt osonenc “Els Esquirols”, inspirat en el meu escrit,
compon una bellíssima cançó que es repetirà enmig de la lluita generalitzada. El text
deia així:
“El Banderer de la Pau”.
(cançó)
Sovint, amic, sovint,
palpo l’angoixa dins el pit,
moments obscurs de llarga nit
solquen el dur camí que hem escollit.
Potser amb el crit, potser amb les mans
obrirem pas, farem un cant,
que vibrarà i es farà gran
com el dia que creix a cada instant
I el nostre esforç esperançat,
lluita fidel, serà com l’arbre que és valent
a cops de pluja, a cops de vent.

Cada dia és un nou pas,
cada nit un nou repòs,
cada gota de rosada
nova frescor.
Sovint, amic, massa sovint,
sento que som poble oprimit,
que ha begut dolços vins d’oblit
i al compàs de la por es va destruint.
Potser amb el crit....
No és en va el teu gest, company,
quan es perd cobert d’espessa boira,
ni el teu crit, que es transforma en clam,
perquè en tu som tots com un sol home.
Tant de temps han amagat
L’autèntic pas del qui ens ha precedit,
Massa temps han retingut
L’autèntic cant d’aquest país.
Lluitarem de ferm
anant colze amb colze,
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tu has encès un foc,
atiar-lo cal,
mentre mantens ben alta
la bandera de la pau.
La primavera ens portarà flors,
serà el poble senyor de tot,
no hi haurà explotats ni explotadors,
ni cap vençut ni vencedor,
si abrandem amb l’esforç
la raó dels teus mots.
“Cal lluitar contra el fort
per deixar de ser febles,
i contra nosaltres mateixos,
quan siguem forts!”
La teva paraula, cada cop més,
Va passant les reixes per volar després.
No és en va el teu gest company,
quan es perd cobert d’espessa boira,
ni el teu crit, que es transforma en clam,
perquè amb tu hem fet un altre pas!

(recitat)
El silenci d’un riu et parlarà d’una font,
d’un salt d’aigua,
d’un ramat i d’un pastor.
I del silenci del mar tenebrós,
de tempestes,
de tresors de pirates,
i de cales salvatges on es gronxa l’escuma.
I de l’home...?
Què et dirà el silenci de l’home,
enmig de paraules,
gestos,
llàgrimes,
rialles,
plànols i esquemes,
primes i plusos,
copets a l’espatlla,
rebaixes,
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programes,
màquines,
sorolls?
sorolls!
sorolls!!?
(cançó)
Qui pot obrir camí?
Qui coneix silencis,
pot obrir camí.
Qui gosarà escoltar
el soroll i entendre
del silenci el crit?
Des del torn, a la destral,
des de la ploma fins al didal,
des del pic fins al martell,
des de l’aixada fins el pinzell
coneixen l’home
i la raó,
que dia a dia es fa silenci dins la por,
i el diner compra la dansa dels mots.
I el nostre crit fet cançó,
que no es perd en la dansa dels mots,
és silenci,
i el nostre crit fet cançó
seguirà pas a pas el camí de l’home.
Qui pot obrir camí?
Qui coneix silenci
pot obrir camí.
Dos anys després, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, 27 d’abril de 1976, el Cor
Montserrat dels Amics de les Arts (Joventuts Musicals), de Terrassa, en ocasió del seu
desè aniversari, clogué el seu concert commemoratiu al Santuari de Nostra Senyora del
Carme, amb l’estrena del poema coral a quatre veus mixtes i conjunt instrumental “Per
la Victòria de la Pau!”, partitura avanguardista del compositor mallorquí, Ramon
Codina, direcció de Joan Casals i Clotet i text del compromís demanat per Ll. M.
Xirinacs a propòsit de l’acceptació del “Memorial Joan XXIII” de 1974.
Em van invitar a l’estrena. Evidentment no hi vaig anar. No podia abandonar la guàrdia.
M’haurien fet un consell de guerra!
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CAPÍTOL 5: maig 76

36.- Primer de maig de 1976
30 d'abril de 1976, matí - Prenc la decisió de no assistir a la manifestació obrera de 1'ù
de maig d'enguany. ¿Raó? No assisteixo a cap cosa que no sigui per l'amnistia i que no
sigui una manifestació unitària, general i a prop de Barcelona. És el criteri dràstic que
segueixo davant d'un continuat allau d'invitacions de tota mena. Tanmateix és una
decisió a contracor. Jo bé voldria assistir-hi.
30 d'abril, tarda.- "No pateixis. S 'anuncia sota mà que la manifestació si no pot acabar
a l' Arc del Teatre acabarà davant de la presó Model".
30 d'abril, vespre (confidencial).- "Ha arribat de Madrid, del despatx del ministre de la
governació, Fraga Iribarne, llum verda al Governador Civil de Barcelona per a què actuï
amb mans lliures contra els “captaires de la pau”, a propòsit de la manifestació de demà.
Si cal donar-los un escarment, que se'ls doni".
1 de maig, 9 hores.- Els “captaires de la pau” formen com cada dia davant de la Model,
excepte l'Eulàlia Marimon, que és a Bilbao a una gestió sobre subnormals. Jo he deixat
a casa l’agenda amb les adreces dels amics.
11 hores.- Eulàlia Rubió marxa a peu a la manifestació. Ferran García Fària ho farà en
cotxe. Jo passejo amunt i avall, tot el matí, neguitós. Tinc el cor a la manifestació.
13 hores.- Van arribant contusionats. Cops de porra, bales de goma, turmells luxats. Em
van avisant que a les 14'30 la manifestació arribarà a la Model. Pressentiment que la
tempesta s'apropa per a mi.
14'30 hores.- Insignificant augment dels “captaires” que circulen davant de la presó. En
els carrers immediats es veu inusitada aglomeració de gent. Apareixen en els dos caps
de carrer autocars i jeeps amb policies. Dos 091 passen i repassen amb els canons de les
escopetes de pilotes de goma, amenaçadors, per les finestres. Disparen en torçar la
cantonada. Fuig la gent dels entorns. Els “captaires” de sempre passegen impàvids. Jo,
per evitar complicacions a tercers, passejo sol. Immediatament un grup de policies amb
casc, escombra la vorera de baix a dalt, amb la duresa que els ha caracteritzat tot el matí.
La gent fuig o es refugia als bars. Els policies, en trobar-me, em demanen la
documentació. No la tinc.
- Sóc Xirinacs. I sempre m'estic ací.
- Pues circule.
Sec a terra just en un portal. Amago el cap amb les mans . Dos cops de porra en les
espatlles.
- Dejen, dejen, -diu un coronel que apareix en segona fila tot dirigint l'operació¡Deténganlo!
I se m'enporten a un "jeep" aparcat a la banda de baix. Dintre del "jeep": - Su
documentación.
Silenci. Solemne bufetada a la galta esquerra. Em trec les ulleres i les deixo damunt de
la butaca. Escorcollen la bossa.
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- ¡Quítese la chaqueta!... iQuítese el jersei! ... ¡Las botas! .... ¡Los calcetines!
I així successivament fíns a deixar-me en calçotets. Em mantenen així un quart d'hora.
Ho comuniquen per ràdio-telèfon a la central. Després m'ordenen de vestir-me i em
passen a un altre "jeep". Mentre, apareix una barra de ferro, llarga de dos pams amb uns
fermalls collats en un extrem. L'ajunten amb el Nou Testament i un quadern que porto a
la bossa. Jo romanc mut. Em traslladen a un altre “jeep” i cap a la Jefatura Superior de
Policia (Via Laietana).

15 hores. - Ingrés a Via Laietana. Abans de prendre'm la filiació em fan passar a una
"sala d'espera". Unes catorze persones ja hi són. Es tracta d’altres detinguts de la
manifestació. Els tenen de cara a la paret, braços ben enlaire, dits de les mans ben
oberts, contra la paret i cames ben obertes. La posició és forçada al màxim. Qui
s'arronsa el més mínim rep una pluja de cops de porra. A mi també m'hi posen, amb els
mateixos mals modes. He passat moltes vegades per Jefatura, avui, per primera vegada,
s'han acabat els privilegis del clergat. La guàrdia d'aquesta antesala és a càrrec de
policies armats. He trigat uns pocs minuts en adonar-me on m'havien ficat. Era el lloc
del silenci total dels “convidats”. El terror, la por radical es mastegava en l'aire.
Estranys sorolls em comencen a arribar; cops secs de porra, cops mig secs de
trepitjades, cops tous de cops de puny o de cops de colze, cops punxeguts de puntades
de peu. Entren més guàrdies. Criden. Jo esdevinc el centre de llurs aspres converses.
S'acosten els insults. De sobte un em trepitja el peu dret amb tota la fúria. Enretiro el
peu instintivament. Cops de porra i el peu torna al seu lloc. ¡Piernas más abiertas! i
puntades de peu als peus. ¡Manos más arriba! i cops de porra a les espatlles, els braços,
les cames. Marxa la tempestat. Se senten els cops més lluny. Altres companys reben.
Ningú no es queixa. Són uns valents. Hi ha dues dones. Sembla que a elles no les
peguen, però les mantenen en la posició obligada. Torna la tempestat. Puntades de peu
darrere els genolls. Més cops de porra. Una altra trepitjada al mateix peu dret, amb el
taló, a consciència. La tamborinada de comentaris insultants i cops, va marxant i venint.
Toca a tots. Cinc vegades em trepitgen, sempre al mateix peu. Quatre vegades, puntades
de peu darrera els genolls. Dues vegades puntades de peu a les parts, ambdues
m'arrenquen un crit. Una puntada de peu al pit que em deixa una costella molt
consentida. Molts cops de porra; un d'aquests cops, especialment violent, en la cuixa
dreta em fa doblegar les cames i caure agenollat. El punt culminant és un brutal cop de
puny en el fetge, de baix a dalt, que em fa caure a terra amb la boca oberta, els ulls
esbategats, la respiració en suspens, sense poder-la continuar. Els botxins retrocedeixen,
¿espantats?, miren a distància llur obra d’art. Recupero la respiració. Es llencen sobre
mi i m'obliguem de nou a posar-me contra la paret. La circulació de la sang ja no puja a
les mans, les tinc mortes. Els braços em tremolen. La suor se'm fica als ulls. Un
company fa un crit per tal que no em peguin més. El peguen a ell. Segueixen pegant els
altres a tort i a dret. Jo no puc mirar enlloc. Em marejo. Les dues dones demanen
telefonar per causa dels seus fills petits. No els ho deixen fer. Se senten les orines d'algú
que gotegen. La guàrdia se'n riu. M'acusen de portar una barra de ferro a la bossa. Vaya
un “captaire de la pau”!. Em peguem com si fos amb un ferro. Mentre, van cridant, un
a un, els detinguts per fer-los la filiació. Van marxant els companys. Finalment només
resta un altre capellà -Villar?- i jo. També el criden a ell. Fins a ací tots són testimonis
del que ha passat. Després resto jo sol. Alguna puntada de peu i algun cop de porra més.
Els braços i les cames em tremolen. Estic a punt de caure. Em criden! Em giro. El món
roda. Baixo els braços, em semblen morts. No reaccionen. Les cames no m'obeeixen.
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Passo, entremig de dues files de policies armats que observen l'efecte de llur treball, tot
fent tentines. Semblo embriac. Em fan la traveta. Tot plegat una hora i mitja.
16'30 hores. - I entro al despatx. L'inspector, de paisà, vol prendre'm la filiació. En
doble fila, a la meva esquena, arrambats a la paret potser quinze policies, alguns amb
fuets a les mans. L'inspector pregunta el meu nom. No li responc. Sona una fuetada
contra la paret. Em fa:
- Sólo es el nombre, hombre, ya sé que usted nunca declara en policía, pero esto no es
la declaración, sólo los datos personales.
Afeblit pels cops cedeixo i dic la filiació. "Però de declaració no en faré cap", penso.
Em tornen a la sala fatídica d’abans. Per les mans ja em torna a circular la sang. De
moment, un altre cop contra la paret. Però posen un policia bondadós de vigilant. Em fa
seure. Diu que em posi còmode. Em deixa que recolzi el cap a la paret. Dec oferir-li un
aspecte deplorable. M'ofereix una cigarreta.
- Ja ve que le trato bien. ¿Por qué se mete en esos líos?
- Por conciencia.
Van venint, engrunats, policies de la brigada social. Insulten. Provoquen. Un m'arrenca
pèls de la barba, altre del bigoti, altre m'agafa pels cabells i me n'arrenca tot fent
estrebades. El policia armat els diu:
- Déjenlo ya. Ya le han cascado bastante antes.
- Que rece a Dios para que lo salve.
Un altre en to sorneguer:
- Padre perdónalos porqué no saben lo que hacen.
Un altre ve amb una llarga bandera roja, capturada en la manifestació, me la posa ben
posada que em cobreixi tot el vestit i me l'enrotlla pel coll com una bufanda. Després
em posa damunt de les cames el diari "Avui" i comença la riota i la befa:
- Cura rojo, ahora estás bien en tu elemento.
Marxen, i al cap d'una estona em trec la bandera i el diari i els deixo damunt d'una altra
cadira.
17'30 hores.- Asseuen al meu costat un noi detingut, d'uns 18 o 20 anys. Té els canells
de les mans inflats de les manilles. Li diuen:
- Confiésate con el cura.
Després vénen uns quinze policies de la social, tots ells de 30 a 50 anys, impressionants
i, mentre un d'ells sembla dialogar amb mi raonablement, tots els altres m'atabalen a
crits, insults i amenaces. Jo resto amb la vista baixa. Un em vol donar la mà. Refuso
amb risc. Un altre m'agafa barroerament per la solapa, m'obliga a alçar els ulls i a mirarlo fit a fit i m'amenaça de mort. Tots insisteixen en què a la bossa tenia una barra de
ferro i munts de propaganda subversiva. Després d’una hora de bombardeig un els fa
marxar.
18'30 hores.- Donen la llibertat al noi que seia al meu costat, després d'amenaçar-lo. A
mi em fa molt mal el fetge. Tinc la cama infladíssima. I la bota -protectora bota! - no
pot contenir els dits del peu dret masegats. Sento per la finestra els crits d’altres
interrogats i els cops dels interrogadors. Estic fortament deprimit. Que valenta és la gent
d'ETA, de Comissions Obreres, en Téllez, en Plata i tants d'altres que suporten dies i
dies de tortura. Que feble em sento jo!
Apareix l'inspector Peña, vell conegut meu de la casa. Duu un projecte de declaració
meva a la mà.
-Firmará?
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-Ya sabe Ud. que no- dic trencant el meu silenci clàssic per segona vegada.
Segueix un diàleg i marxa.
Ve un altre, molt seriós. Dialoga amb respecte. Parlem de política, després d'evangeli,
després dels motius de la meva lluita.
Marxa encara més seriós. Sento que en parla a d'altres. Els crits dels altres baixen de to.
La Jefatura esdevé silenciosa. Torna Peña. Li dic:
- Ustedes siempre me hacen propaganda con sus absurdas intervenciones.
- Vaya. Si Ud sale por todos los periódicos.
- Uds. lo provocan. Yo me puse ante la Modelo sin avisar a la prensa.
- ¿Se cree Ud. un héroe?
- No, soy un hombre que ha tenido más oportunidades que otros...
- Bien, le doy la libertad si no va a ir a más manifestaciones, ni vuelve a la prisión
Modelo.
- Ud. sabe bien que yo volveré a la Modelo.
- Es que hoy es un mal día.
- Ah, pensé que me lo prohibía para siempre.
- No, me refería a hoy.

Vaig pensar que, de totes formes, no em trobava bé per tornar a la Model i que
altrament em retindria unes hores més, fins les 9. Vaig cedir.
- Iré, hoy, a casa.
19 hores.- Surto al carrer, enmig d'una doble filera de socials silenciosos. Potser és
il·lusió meva, però em sembla endevinar que em respecten.
Al carrer el mareig i el mal que em fa tot el cos em fa fer esses. Marxo molt poquet a
poquet sense girar-me. Davant de la Caixa se m'acosta un desconegut. M'esperen els
ultres? Em tornaran a pegar? Mania persecutòria. Paranoia incipient que durarà temps.
És un amic que m'ofereix cotxe. El refuso. Malgrat em fa molt mal el peu i la cama, més
m'estimo caminar pas a pas fins al metro i fins a casa. El verí va sortint...
20 hores.- Arribo a casa serè, però infinitament necessitat de tendresa. La Vicenta està
amb una amiga. Ni es gira per veure’m. “Has vingut una hora abans avui?”. “Sí”. I em
fico al lavabo per curar-me i endreçar-me una mica. Alguna cosa ha canviat en mi que
difícilment desapareixerà. Sóc massa sensible? I els nois de 20 anys, què hauran sentit?
Jo en tinc 43. I els obrers que fa bastant més de cent anys que són torturats? Potser són
de pedra?
Diada del proletariat mundial

37.- Festa i dolor trenats (2.5.76)
Al dia següent, diumenge, dos de maig, malgrat jo em sentia baldat de cap a peus,
macat, com un préssec madurat a bastonades, la vida seguia endavant. Un, de vegades,
es pensa que les pròpies trifulgues, quan li semblen grosses, constitueixen el centre de
l’univers. Però no és així. Cabdalment aquell dia, a la ciutat de Granollers (Vallès
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Oriental), amb motiu d’ésser proclamada “XVII Ciutat Pubilla de la Sardana”, per part
de l’Obra del Ballet Popular, es llegia un “Missatge al Món Sardanista”, escrit per mi el
mes anterior a petició dels organitzadors. En el paràgraf 15 d’aquest recull d’anècdotes,
ja hi ha transcrit el meu elogi de la sardana. Ara, tanmateix, intentava que la festa no ens
ablanís i no anéssim a oblidar el dolor dels que encara no podien fer festa. El missatge
feia així:
“Aquest any és especial. Molts, abans que jo, us han cantat les lloances de la dansa de
Catalunya; han anat acumulant floretes per a tan bella dama, en aquesta diada, cada any
repetida, de la Ciutat Pubilla de la Sardana.
“Avui cal parlar d’una altra Sardana, d’una altra rotllana, trencada des de fa quaranta
anys i que encara avui no ha pogut ésser reconstruïda: la unió de tots els humans d’un
poble agermanats en una tasca comuna, la gran Sardana de tots, partida en dos trossos
durant tant de temps. Potser un dels trossos podria seguir ballant pel seu compte. El
cercle fóra més petit, però es podria tancar el cercle. L’altre tros roman esmicolat i
esbarriat en moltes presons d’Espanya, en molts països d’exili, en molts amagatalls de
clandestinitat, en moltes sancions, repressions i frustracions.
“Podríem refer el cercle de la vida col·lectiva, tot i que fóra més petit. Podríem intentar
de tornar a muntar un poble democràtic, tot i que fóra un poble mutilat. Però, ¿qui
voldrà ballar la dansa festiva d’un poble unit i fraternal quan tants de germans –potser
els millors- en són absents? La joia se’ns glaça al cor.
“Per a aquesta Sardana, de què avui us parlo, manca un petit detall, sense el qual la
dansa de la vida conjunta d’un poble esdevé impossible. Un petit detall que tots estem
exigint en tot lloc i en tot moment, en llargues marxes pel carrer, en manifestacions que
se’ns afiguren patètics intents impossibles de tancar la gran rotllana. Un petit detall que
manté aturat el ritme del poble i que bloqueja les seves il·lusions més belles. No! No
volem ballar la dansa del nostre destí, mentre no hi siguem tots.
“Per tal que torni el punteig fascinant i la trena de rialles i els colors a les galtes, per tal
que el poble català vulgui tornar a dansar, cal que, d’una vegada, en aquest any quaranta
de les nostres desgràcies, la tenora penetrant, que tots esperem, retrobi aquella
modulació, que tant l’acosta a la veu humana, i anunciï, solemne, una sola paraula, el
petit detall: AMNISTIA!”.
Aquell dia 2, jo no estava per gaires danses, ni per gaires festes. Jordi Carbonell, sempre
tan bon amic i eficaç col·laborador, s’assabentà dels mals tractes rebuts per mi durant el
dia anterior. Es presentà al carrer Entença i s’oferí a fer dos serveis. El primer, buscar
un metge que testifiqués les marques deixades pels mals tractes rebuts per mi. Ell
demanà hora i m’acompanyà a la consulta del doctor Jordi Gol i Gurina, amic de tots
dos, que ja m’havia vetllat meravellosament en la meva primera vaga de fam de 21 dies.
Ell testificà els cops i els macadissos que observà en diferents parts del meu cos. Que bé
que em tractaven per tan poca cosa! Penso en els que han rebut pallisses de mort, dies i
dies, sense amics, sense metges protectors, abandonats a llur sort. El segon servei
requeria la meva col·laboració. Jordi em demanava que escrivís els fets. Ell tindria cura
de la reproducció i de l’escampada de l’escrit. I així es feu. També el ressò donat a
aquests fets serví la causa d’afeblir el sistema i anar enfortint la llibertat novella.
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Aquells dies meditava totes aquestes coses i el 12 de maig em brollà del cor la següent
reflexió sobre “La Tortura”:
“Vella de deu mil anys. Des que un primer home comença a encetar, tot temptejant, el
camí de la transformació de la naturalesa per produir riquesa. L' home espavilat furga
en la natura, incloent-hi en ella l'home encara no espavilat, per obtenir-ne beneficis. Si
cal fuetejar el cavall per tal que tibi més fort, es fa. Si cal matar de fam el gos a fi que
caci amb més delit, es fa. Si cal torturar l'home per a què obeeixi amb més disciplina, es
fa. Mentre els beneficis siguin per als espavilats hi haurà tortura.
“Els Estats més honorables del món, els defensors dels ideals més humanitaris tenen uns
edificis sinistres -casernes de guàrdia civil, comissaries de policia...- dintre dels quals
tot és permès i beneït per les autoritats governatives i judicials. Allà no esta vigent cap
codi penal. No s’hi trobarà cap testimoni a favor del detingut. Les màximes brutalitats
són possibles. No hi ha defensa de cap classe. És la barbàrie institucionalitzada. Tres
dies, cinc dies, trenta dies, segons el casos, l'honorable societat del Dr. Jekyll es torna
una trepa de gàngsters a l’estil de Mr. Hyde. I cal afegir les cel·les de càstig de moltes
presons. L’infern de l’infern. Lasciate ogni speranza voi qui entrate.
“Jo parlo dels botxins que han torturat tanta gent en el meu país, però per damunt d’això
vull deixar ben clar que els polítics polits de les Cambres legislatives i dels ministeris tan diplomàtics i educats ells-, tenen més culpa. I que els presidents i vocals dels
Consells d'Administració dels grans bancs i de les grans empreses amb llur parlar baixet
i ponderat, amb llur posat protector, amb llur capteniment mesurat i exemplar són els
que més torturen, els que més cruelment torturen, els que més incansablement torturen,
uns homes sense entranyes, uns monstres de la humanitat. Que ho pensin quan reposen
en llur llit tou de llençols nets, enfundats en un pijama de seda. Ells arrenquen ungles,
ells desconjunten ossos, ells desfan ronyons, ells esclafen testicles. La tortura no duraria
ni un dia més si ells no hi fossin.
“Si en comptes de passar-nos la vida envejant i llepant els espavilats de torn, si, en
comptes de passar-nos la vida tot fent de titelles, de col·laboracionistes, de quislings, al
servei d’uns quants homes que es creuen poderosos, els homes oprimits, solidàriament
ens decidíssim a assumir les nostres responsabilitats històriques!”

38.- L’ànima del món
Una entrevista que em feu un pastor protestant evangèlic em suggerí aquestes
reflexions:
Podria dir-se que, amb aquesta plantada davant de la Model i amb les altres accions no
violentes que l’han precedit i que la seguiran, intento fer meves totes les reivindicacions
que d 'alguna forma afecten la pacificació de les consciències i de les seves relacions.
He escollit, per aconseguir-ho, un llenguatge, que sembla tou, però, que si es mira de
prop esdevé implacable, un llenguatge que demana el propi sacrifici, fins a la mort si
cal.
Ara, amb poques explicacions i gens de publicitat in situ, mantinc una actitud mansa,
però que cal que sigui constant, de demanar amnistia. Aquesta actitud pública, per a què
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sigui autèntica i eficaç cal que sigui fonamentada en la força interior, diguem-li
consciència, ànima, esperit o Déu. Qui no sap res d’això no pot fer una campanya no
violenta eficaç, no pot tocar el cor de la gent, no pot arribar a aquell límit que tots tenim
dintre nostre entre la llibertat personal i les exigències ètiques, reconegudes o refusades
Vaig començar la campanya proamnistia a la presó de Carabanchel de Madrid, l’1 de
gener de 1975 per aprofitar un fet socio-religiós important com fou la proclamació de l'
Any Sant de la Reconciliació d’abast internacional, convocat pel papa Pau VI. De fet,
per als coneixedors de la tradició cristiana, aquesta convocatòria no és més que l'
essència de l' evangeli (Lluc 4:18-19), que cita Isaïes (61:1-2), precursor de les
demandes d’amnistia:
“L’Esperit del Senyor és sobre meu,
perquè m’ha ungit per a dur la bona nova als pobres;
m’ha enviat a anunciar als captius l’alliberament,
i als cecs el recobrament de la vista,
a posar en llibertat els oprimits, a promulgar l’any de gràcia del Senyor”.
on es demana, tot fent d’altaveu de l’Esperit, de l’ànima del món, un alliberament
radical dels homes, la supressió de tota esclavitud, que en el nostre cas es pot ben referir
a l’alliberament de tots els que estan ara dintre de la presó, essencial per a la vera
pacificació del país.
Considero que això es molt important, que és bàsic. En el poble d' Israel, Déu va establir
la llei del descans sabàtic (un any després de 6 anys d'un intens treball agrícola), per
remarcar que Déu és Senyor absolut de la terra i, de passada, per a què la fertilitat de la
terra es recuperi ecològicament de l’àvida explotació humana (Levític 25:2-3): “Sis anys
sembraràs el teu camp, sis anys podaràs la teva vinya i en colliràs el producte; però el
setè any sabàtic (de repòs) la terra tindrà el seu repòs, un sàbat per a Iahvéh”. També
en el poble d’Israel, Déu va establir la llei de l' any jubilar, de 50 en 50 anys (Levític
25:8-18): “I comptaràs set setmanes d’anys: set vegades set anys i resultaran quaranta
nou anys. Santificareu l’any cinquantè i proclamareu la llibertat per a tots els habitants
del país, cadascú de vosaltres tornarà al seu patrimoni, cadascú a la seva família”, que
significa l' alliberament per a tots els habitants del país, entre altres coses, per a corregir
l'opressió de l’home per l’home.
Al profeta Jeremies (s. VI a.C.) li va tocar instar les autoritats i el poble al compliment
d' aquest any sabàtic, ja que si bé al començament de la història del poble potser es feia
de bon grat, després va anar afluixant el gust, fins perdre’s. Segons la Bíblia, la
conseqüència de no complir-lo va ésser la ruïna de Jerusalem¨ (587 a.C.): “Vosaltres no
m’heu escoltat proclamant de veritat l’alliberament en favor dels vostres germans;
doncs bé, jo proclamo contra vosaltres l’alliberament de l’espasa, de la pesta i de la
fam; us faré ser un horror per a totes les nacions de la terra” (Jeremies 34: 17). La
segona ruïna, l’evangèlica (70 d.C), per cert, va ésser per la mateixa causa. Primer, com
he dit, Jesús per boca de Lluc proclama l’any d’amnistia. Al final de la seva vida Jesús
condemna els que no volen amnistiar ningú. Diu en boca de Joan: “No van tenir fe en
Jesús, s’estimaven més la glòria que donen els homes que la glòria que dóna Déu”
(Joan 12: 37, 43). Jesús els anunciarà la destrucció: “Veieu tot això (les grans
construccions del Temple) oi? Doncs bé, us ben asseguro que no en quedarà pedra
sobre pedra que no sigui enderrocada” (Mateu 24: 2).
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Estic segur que si no hi ha un alliberament dels oprimits, a Espanya també li tocarà
rebre: la rebel·lió i crema de les presons o alguna altra cosa grossa. El pecat frontal
contra l’esperit no té perdó. Per això és tant seriós i important el continuar amb aquesta
actitud. Té una incidència política, però la font és religiosa totalment. Em sento
identificat amb Gandhi, quan deia que la motivació última de les seves campanyes per
la independència de l’Índia, era una motivació religiosa. “Si l’esperit no em demanés
l’alliberament de l’Índia no lluitaria pas per això”. Fins i tot dins del món de la
violència cal cercar la força ètica o de l’esperit. Per exemple el Che Guevara, després
d’haver lluitat, guanyat l’alliberament de Cuba i arribat a una posició de ministre en el
govern del seu país, ho va abandonar tot per tornar a començar de zero a Bolívia.
Reconec que és una actitud molt noble. Tot i el seu fer violent, ens ensenya i ens
estimula a mantenir-nos en l’altura de la dignitat i de l’honorabilitat humanes per
damunt de l’avidesa del poder i la persecució dels interessos particulars. .
Jesús ens va ensenyar a parar l’altra galta. De vegades parar l’altra galta és molt positiu;
però no sempre. D' altres s' ha d' actuar amb energia o, també, amb astúcia. Jesús, en
boca de Lluc, diu: “Sigueu senzills com els coloms, però astuts com les serps”. De la
mateixa manera que el Crist va dir de parar l’altra galta, va agafar el fuet i va expulsar
els mercaders del temple, i Pau es defensà amb habilitat i va apel·lar al César, quan el
volien condemnar. Deixar-se trinxar simplement no és positiu. Hi ha una frontera subtil
entre la donació total de si mateix i el fanatisme suïcida. És difícil de saber com és més
útil una persona si parant l’altra galta o donant la vida, o indignant-se o esperant en
silenci el moment oportú d’actuar. Com deia Gandhi, cal consultar-ho amb la petita veu
silenciosa que tots portem dins nostre.
Pel que fa a la meva situació amb relació a l’església i a si em sento plenament integrat
en ella, he de dir que estic en una situació anti-jurídíca, En un moment determinat de la
meva vida, vaig escriure al meu bisbe dient-li que després d’una lectura aprofundida
dels evangelis, només podia acceptar de mantenir amb ell una relació d’ amor. No
jurídica. Només acceptava l’autoritat de Crist. Així doncs, ara intento ser un apòstol
lliure. Jurídicament no m’han excomunicat, perquè alguns matrimonis que he fet no els
han anul·lat pas. Alguns bisbes m 'aguanten, altres no diuen res i la resta no vol sentir ni
parlar de mi. M’adapto bastant a les formes externes de les lleis litúrgiques oficials per
salvar les joies de tradició que hi porten amagades, i per no confondre la gent, quan no
se’ls pot explicar que passa. Però no estic sotmès a una disciplina. Voldria aquesta
situació no tan sols per a mi, sinó també per als altres servidors de l’Evangeli, els
madurs en l’Esperit. La vera església no busca l’enfortiment d’una jerarquia autoritària,
busca l’enfortiment de l’esperit en tots i cadascun dels seus components. La vera
maduresa en l’esperit, per a qui la té, fa innecessària la llei. Si, en això, algú s’enganya a
si mateix, sofrirà en la seva pròpia vida la seva pròpia condemnació.
Políticament no em regeixo per cap partit. Tracto d’equidistar de tots. A mi m' interessa
molt més tanta i tanta gent que no es belluga de casa seva, que no té dimensió social,
distreta per les petites modes, pels petits problemes domèstics, pels petits gustos
consumistes, per la seva superficial agitació permanent. Si jo pogués sortir a la televisió
o publicar tot això que vull dir, arribaria de forma suau i natural a aquesta gent i no
hauria de fer coses estridents i cridaneres, testimonials, sovint mal enteses, com per
exemple la que estic fent. Una vegada que hagin donat l 'amnistia, veig molta més feina
al meu davant que al meu darrere. En el cas que donin l' amnistia, ajudaria a fer
possible la convivència, més enllà dels conflictes, ja que, en haver forces diferents i
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sovint oposades al carrer, serà molt més difícil mantenir-la. Es tracta de la
responsabilitat d' aconseguir una societat fraternal. El que es parli de mi als diaris, les
successives propostes al Nobel de la pau, m' han donat una força que no puc
desaprofitar. I la vull utilitzar per al poble. Per cert el Nobel no representa cap problema
per a mi. M'hi van proposar i jo vaig deixar fer sense ni esperar-lo ni prohibir-me’l. Jo
no m’hi vaig presentar pas.

.
Intento actuar de tal manera que Déu pugui ser el protagonista del què faig. Vull ser una
persona manada per ell. Amb Nobel o sense Nobel. Déu no és una cosa llunyana, com
molts creuen, sinó una cosa viva, que ens impregna i ens impulsa. A la pràctica esdevé
molt mes feliç qui l’obeeix. Viu en pau i tot resulta més fàcil i més lúcid. Seguir
l’esperit és un meravellós estalvi d’energia, és altament econòmic. L' Evangeli es
colpidor, si el llegim atentament i amb ànim obert. Té un nucli central revolucionari, en
el sentit més profund de la paraula, que no es pot amagar, malgrat les manipulacions
històriques dels texts, i es descobreix en les senzilles paraules i els entenedors actes de
Jesús, aquell camperol de Galilea. Ell i els seus foren la consciència crítica de 1’imperi
romà, de la mateixa manera que nosaltres hem de ser una comunitat que amb la seva
manera de viure, sense ni dir un mot, denunciï aquells que viuen en l’egoisme, l’odi o la
indiferència. Una torxa sempre encesa en un lloc obac i tenebrós.

39.- Ressó dels fets de l’1 de maig
Els dies següents a l’1 de maig, a mesura que anava escampant-se de mà en mà l’escrit
dels maltractes que vaig rebre aquell dia, els particulars i la premsa s’anaren fent ressó i
elevaren protestes. Transcric alguna d’aquestes ressonàncies.
Vaig llegir reproduccions textuals en periòdics anglesos, francesos, alemanys i italians.
La delegació diocesana de pastoral obrera de l’Arquebisbat de Barcelona, juntament
amb els moviments obrers d’Acció Catòlica, el dia 12 de maig, fa un comunicat en el
qual entre altres coses s’esmenten “els tractes inhumans i degradants de què foren
objecte els detinguts aquella jornada i, entre ells, L.M.X”. Diuen que “existeixen
testimonis d’aquests fets, i tot això posa en entredit les afirmacions de democràcia i
respecte als Drets de l’Home que són públicament proclamats”. “Tot això deteriora
progressivament els sentiments de reconciliació que perseguim”.
L’Església de Santa Coloma de Gramenet, sempre tan sensible, en el suplement al “Full
Diocesà” del diumenge, dia 9 de maig, titula l’editorial “Tortures avui: Xirinacs”.
L’editorial es divideix en tres apartats: I. El fet, II. La doctrina, III. Reflexió. Descriu els
fets. Recorda la doctrina, contra la tortura, del papa i de la Declaració Universal dels
Drets Humans. I, en la reflexió diu: “Els vers culpables de la tortura no són els policies,
sinó aquells que els manen. Aquests mateixos senyors “tan educats” que ens fan
discursos sobre democràcia i sobre civilització cristiana occidental. Sepulcres
blanquejats. Raça d’escurçons!, diria Jesucrist. Tot i reconèixer que les coses són així,
no ens deixem esclavitzar per l’odi. Sapiguem perdonar i lluitar per un canvi de veritat i
eficaç”.
El dia 22, tres persones van presentar denúncia davant el Jutjat núm. 14 de Barcelona
per suposats maltractaments infligits durant llur detenció de l’1 de maig. Es tractava
d’Hélène Augé, professora de la Universitat Central i de l’Institut Francès, Xavier Oller,
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enginyer i amic meu i Josep Tomàs Estellé, decorador. Els tres manifestaren en llurs
denúncies haver rebut maltractaments i cops mentre estigueren detinguts, així com
haver vist maltractar altres detinguts, entre ells Lluís M. Xirinacs.
La rellevant escriptora Teresa Pàmies deia a “Mundo Diario” del 15 de maig: “PROU!
Llegint el diari de L.M.X. corresponent al primer de maig d’enguany he sentit la mena
d’impotència que, de vegades, produeix accions desesperades. Pensar que mentre tu
camines pels carrers de la teva ciutat, menges, rius, llegeixes una novel·la, escoltes
música o regues els geranis, un home, en la mateixa ciutat i en el mateix moment, és
tractat com ho fou el candidat català al Nobel de la Pau, esdevé insuportable. Després de
llegir el que considero document per a la Història, vaig anar al carrer Entença enduta per
aquella desesperació. Entrant des de Provença el vaig veure que baixava sol per la
voravia. Li vaig donar la mà i ell va somriure. “Vull que sàpiga...” vaig començar. I ell
contestà que ja ho sabia i que ho agraïa. I prosseguí el seu passeig en solitari mentre un
xic més amunt, entorn d’altres captaires de la Pau, un grup de joves semblava tan
atordits com jo. No sabíem que fer per aturar la vergonya. Podia haver-li dit: “No es
desanimi...” o bé aconsellar-lo: “Abandoni o hi deixarà la pell”. Però en un i altre cas
fora ingerir-se en la seva consciència. No hi tenim cap dret. El dia primer de maig, a la
Via Laietana li van preguntar: “¿Por qué se mete en estos líos?” i L.M.X. va contestar:
“Per consciència”. I la consciència del seu poble clama, encara en veu baixa, prou! Per
la pau i la convivència civilitzada: prou! Per a evitar la incontrolable revenja: prou”.
La policia requisà uns quants dossiers amb fotografies prou eloqüents que s’havien de
presentar en roda de premsa, per part de les Comissions de Solidaritat de Catalunya.
“Pax Christi”, editora dels dossiers, els tornà a reproduir i finalment pogueren ésser
presentats. Tots ells, sobre maltractes policials, contra obrers (Francisco Téllez Luna,
Mariano Plata), contra el secretari de l’Associació de Veïns del barri de la Pau i contra
mi. S’afegia que el dia 4 vaig ser reconegut pel Col·legi de Metges que presentà una
denúncia al jutjat per lesions.
Heus ací una carta que m’adreçà, després dels esdeveniments, una meva amiga de
l’ànima:
“Benvolgut amic,
Aturo un moment el treball per escriure’t un mot, tal com raja. No goso abordarte al carrer Entença on les atencions dels amics deuen resultar, encara que consolin, una
mica aclaparadores.
Estic consternada pel que va passar el dia 1, pel que us varen fer a tu i als altres.
No es comprèn que calgui tanta càrrega de sofriment pels que es decideixen a seguir el
camí del Crist. Llàstima que no hagi quedat la fórmula d’aquell bàlsam de nard que la
Magdalena va posar als peus de Jesús. Seria el moment de posar-ne també als teus, ja
torturats.
No prenc res a la lleugera. Parlo així per no haver de pensar massa en la crueltat
dels homes, més terrible que la de les bèsties. Quan i com arribarem a fer néixer l’home
en tot aquell qui en té la forma? Tu has ofert la teva vida per això, d’altres mirem
d’ajudar-te, alguns, com jo, ben tímidament.
No sé que més dir-te. El mot “gràcies” és ben pàl·lid. No hi ha sofriment inútil;
els cristians tenim a més, l’esperança de no lluitar en va, per més que hi hagi moments
molt negres.
És amb aquesta esperança que et saluda fraternalment, Montserrat Llinàs.
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Adreça: L.M.X. Finestra de la Pau. Carrer Entença.”
També m’arriba una poesia anònima que fa així:
C I V I T A S 1976
Policia: “Por què se mete en estos líos?
Xirinacs: “Per consciència”.
(1r. de maig. Resum de 6.000 anys d’Ètica).

Roden astorades mesures
sense aconseguir mai el tot ras.
I a batzacs es cobren usures,
els heralds d’un servei fracàs
Ordre violent. Bàrbar insult,
supèrbia brutal, esclau fus
del no res, odi innat, ocult.
Brossaires dels sentits, abús
inhumà: prémer el banús,
l’arròs, el blat, infant o adult...
Negar i desunir estult.
Raons? Comanar, misèria, pus!
13.05.1976.
Tanmateix, no tothom veia les coses tan positives. José Antonio Cassassola, capellà
obrer andalús lesionat per la policia en la interrupció violenta de la tancada dels obrers
de la fàbrica Roca en vaga, esdevinguda en la parròquia del barri sevillà de La Corza,
deia al periodista Xavier Vinader (15.5.1976): “Jo respecto tots els motius i tots els
mètodes de lluita, però considero que Xirinacs porta una lluita molt personalista i que
allò que fa és insuficient. Penso que de la Model els presos no sortiran per accions
testimonials, que tenen el seu valor, està clar, però les llibertats i l’amnistia només
s’aconseguiran quan l’avenç de la lluita de la classe treballadora i dels altres sectors
populars posin la correlació de forces a favor nostre.
A “Cuadernos para el Diálogo” de 29.5.1976, la històrica de l’anarquisme, Frederica
Montseny, declara: “Jo no sóc pacifista. Admiro a aquest sacerdot català, Xirinacs, però
crec que la seva actitud és, en el fons, passiva i negativa. A la violència organitzada de
l’Estat, sigui quin sigui, només es pot respondre amb la defensa dels qui lluiten per la
llibertat. No hi ha més que una defensa quan s’és agredit”.

40.- Pax Christi (6/9.5.76)
En aquells anys ’70, el moviment internacional no violent, “Pax Christi”, havia assolit
el màxim de la seva influència i expansió, especialment per l’organització de treballs en
comú i, encara més, per l’organització de marxes internacionals en molts països
diferents, caracteritzats per conflictes difícils de resoldre. Es marcava un itinerari en un
país determinat. S’invitava a participar internacionalment. I la marxa consistia en
caminar i dialogar per a cercar solucions al conflicte que era objecte d’aquella marxa.
Precisament aquestes marxes inspiraren la secció catalana per dissenyar la Marxa de la
Llibertat. “Pax Christi” era un moviment cristià però ideològicament molt obert a les
necessitats del món, presidit per l’insigne cardenal holandès i ex-bisbe d’Utrecht,
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Bernard Alfrink, de setanta-sis anys, un dels capdavanters de la reforma eclesial que
representà la celebració del Concili Vaticà II ( 1962 - 1965). “Pax Christi” recollia, en el
seu temari, l’esperit de compromís amb la realitat històrica del moment –
l’aggiornamento- practicada en els primers anys posteriors a la clausura del concili.
Des dels dies 6 al 9 de maig de 1976 tingué lloc a Montserrat el Consell Internacional
de “Pax Christi”, en el que participaren setanta delegats, representants d’Àustria,
Austràlia, Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Irlanda, Itàlia, Suïssa, entre altres països. El
Consell de presidència de la secció catalana era format per Àngel Colom (el promotor
de la “Marxa de la Llibertat”), Arcadi Oliveres i Frederic Roda. Per la secció italiana hi
participava el bisbe Betazzi d’Ivrea i, per la francesa, el cardenal Guyot. Els temes
principals foren: “Educació per a la pau”, “Armes nuclears”, “L’apartheid de l’Àfrica
austral”, “Comerç d’armes”, “Pena de mort”, “Iniciatives no violentes”, “L’amnistia”,
“L’objecció de consciència al servei militar”, “Les tortures”. No cal remarcar
l’exquisida sensibilitat dels dirigents del moviment pel fet de triar el nostre país per a
seu del consell, en aquell any 1976, crucial per la sortida del franquisme. Abans de
començar el Consell es feu a Montserrat una taula rodona sobre la realitat catalana en
què intervingueren (Josep Benet, Joan Gomis, Ricard Lobo i Josep Verde). I després de
clausurat hi hagué una festa catalana.
Arribats a Barcelona els delegats a la tarda del dijous, dia 6, com a acte previ a l’inici
del Consell, alguns, entre els que es comptava el bisbe italià d’Ivrea, monsenyor
Betazzi, es dirigiren al carrer Entença, saludaren, dialogaren i es solidaritzaren amb els
“captaires de la pau”. També s’uniren al silenci que cada dia es feia de dos quarts de
nou a les nou del vespre. Aquell vespre es reuniren unes quatrecentes persones! I, tot
seguit, els delegats, molt impressionats, marxaren cap a Montserrat, on foren rebuts amb
gran cordialitat pel pare abat, Cassià Just i per la seva comunitat benedictina, i on hi
restarien fins diumenge. El pare Cassià els digué: “La vostra presència a Montserrat,
símbol del poble català que espera la pau i la llibertat, ens porta l’esperança de la
reconciliació. El vostre compromís per la llibertat ajuda el nostre”. Assistien com a
observadors enviats extraordinaris d’altres organismes internacionals. Què en pensaria,
de tot plegat, Fraga, el ministre espanyol de l’interior? I el bisbe de Barcelona? Els
delegats disposaven d’una còpia, servida per Pax Christi catalana, dels fets que em
succeïren el 1r. de maig. La secció catalana, entre altres temes, explicà el projecte
engrescador i ambiciós de “La Marxa de la Llibertat”. “Pax Christi” catalana lluí com
una estrella davant de tot el món.
El dia 7, cinc signants adreçaren al Consell mundial de Pax Christi, reunit a Montserrat,
la carta següent:
“Els sotasignats, cristians de Barcelona, solidaris amb el que és i representa Mn. Lluís
M. Xirinacs, volem agrair-vos l’extraordinari gest fraternal que heu tingut en presentarvos al carrer Entença, davant la presó Model, per a visitar Mn. Xirinacs i els “captaires
de la pau” i solidaritzar-vos amb ells, tot compartint la mitja hora de silenci, el proper
passat dijous, dia 6 de maig.
“Valorem el vostre gest en tota la seva transcendència, acceptant-lo com un signe molt
qualificat de comunió inter-eclesial. Volem fer-vos notar, doncs, com us agraïm el sentit
cristià i cívic de la vostra presència compartint la nostra lluita i els nostres riscos, posat
que amb el fet de fer-vos presents durant el silenci us arriscàveu a rebre el mateix tracte
que han rebut moltes vegades els “captaires de la pau” a mans de la policia i fins i tot les

103
tortures patides per Mn. Xirinacs, brutalment tractat a les dependències policíaques de la
Via Laietana el passat 1r. de maig.
“Sense menysprear la presència de cap dels membres del Consell, volem remarcar allò
que de testimonial té l’assistència del bisbe Betazzi d’Ivrea, ja que no és habitual la
presència solidària i compromesa d’un bisbe per a demanar l’amnistia davant de la
presó Model. Tot valorant aquest gest declarem que aquesta visita d’un bisbe ens ha
enfortit en la, de vegades, feble i vacil·lant fe nostra en la jerarquia eclesiàstica. D’una
altra banda confessem adolorits que aquesta solidaritat no l’hem tinguda de part dels
que a casa nostra haurien d’ésser els primers en secundar totes les iniciatives de
denúncia profètica sorgides espontàniament des de la base del Poble de Déu, puix que
els bisbes del nostre país callen precisament quan el silenci jeràrquic és, a la llum de
l’evangeli, signe de covardia i complicitat”. (Agustí Vall, jesuïta, Jeroni Picart, Carme
Pérez, F.V. López i Montserrat Lozano).
“Pax Christi” havia institucionalitzat un premi a la pau anomenat “Memorial Mossèn
Lluís Maria Xirinacs”. Un dels darrers actes, celebrats a Montserrat pel Consell, fou el
lliurament d’aquell any a Desmond Wilson, atorgat per totes les seves tasques no
violentes a Irlanda del Nord (Ulster). El seu nom havia estat triat per diferents seccions
del moviment.
El Consell anterior, celebrat a Londres, ja s’havia adherit a la proposta de la candidatura
de Lluís M. Xirinacs, al premi Nobel de la pau de 1976. Frederic Roda ho recordà a
Montserrat i el Consell es reafirmà en la seva decisió presa anteriorment.
Després d’haver coronat totes llurs tasques els delegats retornaren cadascú a la seva
terra.

41.- Candidatura al Nobel de la Pau (2.5.76)
Aquest premi és concedit anualment pel parlament de Noruega, per expressa voluntat
del seu fundador Alfred B. Nobel, suec, perquè considerava que Suècia era massa gran
potència per a concedir un premi dedicat a la promoció de la pau imparcialment. Ja
m’havien presentat com a candidat quan estava a la presó en 1975. Aquell any el
concediren a l’aleshores dissident rus antisoviètic, Andrej Sakhárov, abans pare de la
bomba d’hidrògen (de destrucció massiva!) soviètica (1949), antic membre de
l’Acadèmia de Ciències de la URSS des de 1953. Nobel la va espifiar. Per mantenir el
premi fora de l’òrbita prepotent sueca, el jurat que concedia el premi caigué aviat en
l’òrbita de la superpotència nordamericana, que en aquell any es decantà per un rus
esdevingut antisoviètic, tot i que abans havia estat el constructor d’una bomba moltes
vegades més mortífera que les de dinamita inventades per Nobel. Aquest s’havia fet ric
amb l’invent de la dinamita (1866). Sempre en tingué mala consciència i a suggeriment
de la seva dona, després de fundats tots els altres premis, finalment fundà el de la pau.
Fracassada la meva candidatura de 1975, es tornà a repetir l’intent en 1976. També
fracassaria. L’entranyable amic, Jordi Tell (71), català resident a Oslo, i “ambaixador”
de la meva candidatura a Noruega, explicava els fracassos d’aquesta manera: A) Era la
candidatura que tenia més recolzament de catedràtics i de la base del poble. Al
secretariat del premi a Oslo hi havia arques senceres plenes d’adhesions enviades de tot
arreu, especialment des dels Països Catalans. B) Però els promotors catalans ingenus,
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havien enviat totes les meves obres (sense traduir, i algunes sense ni haver-les llegit) a
Noruega per a què els votants es poguessin fer càrrec de a qui votaven. En especial,
quan encara era a la presó, la comissió catalana em demanà que escrivís un llibre sobre
la pau. I vaig escriure “SUBJECTE, meditació delirant a prop d’una font dita Font de
Vera Pau”. Els jutges noruegs, com a bons nòrdics, se’l llegiren fil per randa i amb lupa.
I hi descobriren un paràgraf que, entre altres coses de la mateixa tendència, deia que el
capitalisme era com els tigres agressors, que el comunisme era com els simis que es
reunien en comunitats (hordes) per defensar-se dels tigres, i que la vera pau seria la vera
humanitat, superadora de tigres i simis. Els ulls proamericans, visceralment,
anticomunistes, no pogueren suportar la comparació. Mai no em donarien el Nobel.
A part de tot això, jo ni volia ni no volia aquest premi. Jo feia la meva feina i, si me
l’haguessin arribat a donar, l’hauria aprofitat per fer arribar més lluny el missatge de la
reconciliació, de la no- violència, de la fraternitat, de la vera pau. Mentre, la mera
campanya ja estava fent l’efecte d’un augment del nivell de consciència de la nostra
societat. Per tocar la consciència del bisbe de Barcelona, el capellà vell lluitador de totes
les batalles contra una Església adormida i contra el franquisme espanyol, Mn. Josep
Dalmau, li adreçava aquesta carta:
“Benvolgut Sr. Bisbe, Déu vos guard:
“Li escric, a part de personalment, en nom de la Comissió pro-Nobel Xirinacs. Li envio
l’autonarració sobre tortures d’un home veraç. El país català quedarà molt remogut amb
aquest document i tractant-se al mateix temps de la persona de Mn. Xirinacs, sacerdot i
home de pau amb tècniques de no-violència. Això encara no havia passat mai enlloc del
món: que un no violent notori fos maltractat com ho ha estat ell i es configurés una
paròdia de la passió de Jesús, en la seva persona. La indignació està pujant de to en
moltes capes de la població catalana a mida que es coneix aquest informe. Ben segur el
col·legi d’advocats farà la denúncia formal de tortures a la policia, a través de la
comissió de defensa dels drets humans. Hi ha testimonis i la denúncia pot prosperar.
“La Comissió ha cregut que els bisbes –l’Església- no hauria de quedar ni silenciosa ni
inactiva, públicament parlant, davant d’un cas com el present. Sobre tot, en uns
moments històrics de procés cap a la convivència de tremp democràtic, encara s’explica
menys la tortura a l’Estat espanyol. I molt menys si l’ordre de castigar així arrenca del
sector anomenat reformista del govern actual i directament –com sembla- d’en Fraga.
(Hi ha un alt personatge que avisà de l’atac, amb qui es podria confidencialment tenir
contacte, si ho creguessin oportú).
“Ens atrevim, doncs, a suggerir que la Conferència Episcopal catalana hauria de ser en
aquest cas –o algun bisbe en particular- la primera veu notòria que s’hauria de sentir de
denúncia profètica. La víctima és aquesta vegada un capellà i no-violent públic. Toca
directament i formalment a l’Església llançar el clam de “PROU!” Seria una pena que
fossin organismes civils els que s’avancessin, una vegada més, a donar la cara i se
sentissin més identificats amb en Lluís Maria Xirinacs que la seva església. “Si amb la
llenya verda... què no es farà amb la seca”. Segur que es dispararan molts mecanismes
en aquest afer. L’Església, en aquest cas, hauria de marcar la pauta, a part del paper de
suplència que encara exerceix en aquests moments.
“Rebi, si més no, aquesta carta i documents com un element informatiu.
“Amb tot el respecte. Mn. Josep Dalmau. Maig de 1976”.
Mentre, la Comissió, edita amb gran cura i ofereix al públic (AVUI, 2.5.1976) una
magnífica carpeta, obra d’Antoni Tàpies, que conté una litografia original del pintor
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sobre, l’aleshores pres a Carabanchel, Xirinacs, i la seva lluita per l’amnistia, feta el
març del 1975, així com el text del mateix temps, escrit per Joan Brossa, amb el títol
“Oda a Xirinacs”. “La força punyent dels signes tapians són una il·lustració adequada a
la intensitat cívica del poeta”. D’aquesta carpeta es fa una tirada de cent exemplars amb
paper d’estrassa. 75 van numerats i 25 fora de comerç. Els diners seran per a sufragar
les despeses de la Campanya pro-Nobel. Acaba l’”Avui”: “La causa de la no-violència
és sostinguda pels nostres artistes”. L’Oda fa així:
“Abocant oli sense prudència,
enterrant pedres prop de la màscara,
t’has alçat sol contra els fratricides
alat i encès com un antic profeta.
“Lluís Maria, olivera bíblica
del nostre arbrat, convé que el món sàpiga
la mena d’oratge que et retorça.
La teva crida no pot restar enlaire.
“La veu pastora és com aigua sòlida,
i els qui interroguen tanta quadrícula
en nom dels amos perden l’ofrena
i s’aflaqueixen sobre un munt de runa.
“Cullo a l’estepa l’espiga cívica
del teu clam, que pujarà en potència
de cants i crits; els reis de l’abisme
no marciran la fruita suprimida.
“L’or rodó que vol parar la Història
es torna avui amenaça última.
-Només la força guanya la força
-de nit, amb la tronada, et diu la boca-;
“fam i fumera batran fanfàrries;
al pla que munta hi haurà la brúixola
-dius- cap al futur de l’herba estesa-.
I a mitjanit ja veus apuntar l’alba.
“La teva amor bat la palla plàcida,
i l’alegria se sent boscúria.
Obre l’espurna damunt l’aiguada,
Roc tretzut d’acció no violenta!
“Enmig de la feixugor fatídica,
la teva flama encaua les llàgrimes;
en les catàstrofes esmentes portes
i, de les fletxes, ja vols fer-ne pales.
“Toca la terra una presó històrica,
els llops udolen i fan política
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rebroten els tirans, i l’espina
obre vies roents de dins a fora.
“Trasteja amb vides tanta jactància;
rodant les boles de la cobdícia,
el drac bancari para botigues:
al cap burgesos, a la cua artistes.
“I de les fòbies de la lògica
van a la lògica de les fòbies;
la norma és trampa que el poble menja,
i el dret té el codi amb les cobertes negres.
“Brandant el fuet contra les pàgines,
porta el teu torrent la furor màxima.
Punxa la sorra i està malalta
Mentre els bastons comparen les collites.
“Reculen les fites de l’escòria
quan, brau, sacseges les consciències.
El fang i la carn de Catalunya
Expressen el mateix que tu defenses.
“Ja s’esbatega l’ala profètica.
La saviesa de la victòria
té el teu mateix pensament; la teva
cinquena vaga de la fam ho atesta.
“( -A l’escola, al temple i a la fàbrica
-dius- tota mena de lluita és vàlida
per l’objectiu comú: l’Amnistia.
Companys, amb fets, diguem NO al feixisme!-).
“Salten els coixos terra malèvola,
però la vida torna a la càrrega.
Tu ets el capità que se’n fia
i treu l’anella als boscos més espessos.
“Poc són les roques llocs de falòrnies;
bota un carnatge de sang il·lícita,
cauen les fulles de la fumera
als quaranta anys d’haver emmudit el poble.
“Cent mil xais paguem a la injustícia;
amb tot la pau no és clau de gàbia.
La teva estrella, jove Isaïes,
S’enduu la porta al fort de la borrasca.
“Desfarà anuncis el braç dels pàries.
Retira branques, pesca la injúria,
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que es fon a dintre la mort madura
I en Salvador reneix a la bandera.
“Crida i més crida! Fora l’esvàstica!
Pugen de terra les teves rèpliques;
els jous seran trencats i la pena
de mort s’aixecarà contra els qui l’alcen.
“Duen les banyes de la malícia,
posen en obra els consells dels íncubes;
tot i que el temps va contra els sicaris,
ens fan caterva d’un Estat de cafres.
“Digne, assotat per l’horda dels dèspotes,
ressec de set i muntanya altívola,
desplegues una mostra de vida
i, fumejant, un poble t’acompanya.
“La llum és illa de violència.
Perdones els castells i et diu Gràcies
la llibertat. Les coses predites
al fons del calabós van a complir-se...
“En les disbauxes de Babilònia,
hi és implicada la teva Església;
però no tastes cap dels beuratges.
En tu la Veritat ja té muralla!
“2 de març de 1975. Joan Brossa”.

42.- Amnistietes de tota mena
L’editorial de “La Letra”, núm. 3, portaveu de la Comissió Obrera del Banc
Hispanoamericà deia: “MÉS SANG. De nou ha estat vessada sang obrera. Aquesta
vegada a Montejurra (Nafarroa). Grups feixistes dispararen, impunement, contra una
concentració convocada pel Partit Carlí d’una clara significació democràtica”. En
efecte, Ricardo García Pellejero, de 20 anys, natural de Lizarra, fou assassinat a
Montejurra, el dia de l’aplec anyal carlí, 9 de maig de 1976. Els carlins del príncep
Carles Hugo formaven declaradament en les files antifranquistes, en l’Assemblea de
Catalunya, i deixaven al descobert el pseudocarlisme del règim, durant quaranta anys
unit al falangisme. També morí el 13 de maig, de les ferides rebudes a Montejurra,
Aniano Giménez Santos, de 40 anys, natural de Santander.
El món obrer estava trasbalsat. En la mateixa revista es comentava l’onada de sancions i
comiats amb que castigaven les empreses, per aquells dies, l’aferrissada lluita obrera a
favor de la democràcia sindical i de l’amnistia laboral. “Aconseguir l’amnistia laboral
per a tots els sancionats i acomiadats és un objectiu que va unit a la consecució del
reconeixement dels nostres drets com a treballadors (llibertat sindical, de vaga, etc.). En
el Baix Llobregat s’està desenvolupant una campanya en aquest sentit, producte de la
qual han estat les readmissions de treballadors acomiadats d’empreses com Clàusor,
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Siemens, i Corberó. En el mateix sentit han estat les ocorregudes a SEAT. També en el
sector bancari (el seu) hi ha companys expedientats, i no només de les darreres lluites,
ans també d’altres d’anteriors (Santander, Banesto, Popular, Bankinter, Caixa de
Barcelona,...) i fins i tot de les depuracions de post-guerra. L’amnistia laboral no és
només un acte de companyonia orientat a solucionar uns problemes personals
determinats, ans és essencialment una reivindicació que cal que formi part de les nostres
lluites per al reconeixement i consecució de totes les nostres necessitats econòmiques
tant com de les llibertats polítiques i sindicals”.
I així anaven les coses en el món laboral. Els “captaires de la readmissió” que lluitaven
per l’amnistia laboral començaven a recollir èxits. La Corberó d’Esplugues readmet a
deu treballadors acomiadats en la vaga del 72-73. Siemens reaccepta 40 acomiadats en
la vaga de 1962. I Clàusor en readmet vuit. Diu el diari “Tele/exprés”: “Tres d’aquests
treballadors es reunien habitualment a la porta de la fàbrica, tot sumant-se al moviment
dels qui algú ha qualificat com “captaires de la readmissió”. En altres empreses del Baix
Llobregat, la predisposició a concedir l’amnistia laboral, també és positiva, com en el
cas de Pintures Cervera. En la resta de les empreses els acomiadats segueixen
presentant-se puntualment a les portes de les fàbriques, i els seus companys que
treballen plantegen la readmissió a les direccions de Magip, ERMSA, Elsa, Laforsa,
amb la vaga més llarga de Catalunya: 104 dies, etc. Podem assegurar que la campanya
per l’amnistia laboral al Baix Llobregat ha donat fins al moment resultats espectaculars,
malgrat certes resistències, i que les previsions dels treballadors és que els que falten per
entrar segueixin el camí iniciat pels que ja tenen assegurat el lloc de treball”.
A les onze del matí del dia 20 de maig, al campus de la Universitat de Bellaterra, davant
dos mil estudiants, se celebrà un homenatge a les nacionalitats oprimides de l’Estat
espanyol: Galíza, Euskadi i Països Catalans. El nom del festival fou GALEUSCA, tret
de la revista d’aquest mateix nom fundada i editada en l’exili, pel famós historiador,
polític, escriptor, dibuixant i humorista galec, Alfonso R. Castelao, el 1945, amb un
grup d’exiliats bascs i catalans. El festival alternà conferències, cançons i himnes de les
tres nacions i, entre els catalans, hi hagué intervencions de representants de les Illes
(Maria Antònia Oliver), del País Valencià (Vicent Andrés Estellés) i del Principat (Jordi
Carbonell) de Catalunya. Fou un acte emocionant d’identificació col·lectiva. Segons
l’AVUI, el cantant Francesc Pi de la Serra “va cloure la festa enduent-se materialment
la gent amb el ritme de la seva veu i el seu enèrgic cop de peu”. Hi van haver moltes
adhesions, fins i tot estrangeres. En especial, la de l’Assemblea de Catalunya que
“saluda públicament aquest acte i desitja que representi un pas endavant en el camí per
aconseguir la ruptura democràtica”. També hi fou llegida i aplaudida intensament la
nostra adhesió:
“ADHESIÓ A “GALEUSCA”.
“Acte a favor de les nacionalitats Galiza, Euskadi i Països Catalans, oprimides per
l’Estat espanyol.
“Els captaires de la Pau, presos voluntaris, davant de la Presó Model de Barcelona, no
podem assistir al vostre acte. Des de Nadal de 1975 tenim aturada la nostra vida com
aturada està, des de fa tant de temps, la vida dels presos, exiliats i perseguits per motius
d’intenció política i laboral. Excuseu, doncs, la nostra absència. Així mantenim desperta
l’exigència d’amnistia.
“Però hi ha moltes altres tasques a fer. El Règim no podia empresonar o exiliar tots els
homes i dones de les nacions oprimides Galiza, Euskadi i Països Catalans. Com no
podia tampoc tancar la classe obrera sencera. Vosaltres lluiteu per l’alliberament
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nacional dels pobles. L’amnistia per a les nacions esclavitzades! Tasca urgent i justa que
vosaltres empenyeu amb l’acte “Galeusca”.
La nostra total adhesió al vostre crit d’amnistia per a les nacions tan llargament
oprimides (Barcelona, 15.5.1976)”.
Aquell mateix dia 20 de maig i a la mateixa hora, Mataró (amb representació d’altres
municipis del Maresme) i Santa Coloma de Gramenet foren escenari de dues
manifestacions on es demanava el retorn dels exiliats i l’amnistia política i laboral.
Entre les dues mobilitzaren més de trenta mil persones. Les manifestacions havien estat
sol·licitades per les respectives assemblees locals, de l’Assemblea de Catalunya i es
realitzaren en perfecte ordre. En totes dues hi abundaven treballadors en lluita
d’empreses com Motor Ibèrica, Yorka, Telefònica, Vieta, Cuyàs Pons, Rosell, etc.
Sorprenentment hi havia profusió de senyeres catalanes i absència total de banderes
roges. També va advertir-se a Mataró representants de les cadenes de televisió de Gran
Bretanya i dels Estats Units d’Amèrica. No hi va faltar la nostra adhesió.
¿Com segueix en aquests moments la qüestió de la concessió de l’amnistia? ”Qui t’ha
vist!” titula “Cambio 16” un article en aquest sentit. Fraga Iribarne, en prendre
possessió del càrrec de ministre de Governació, en desembre de 1975, havia dit: “La
paraula “amnistia” no ha estat pronunciada encara, la qual cosa no vol dir que el nou
Govern no pugui un dia ocupar-se d’aquest tema”. Ell, en aquell moment, intentava
introduir la renovació en el Règim. Segurament la creia necessària, excepte per als
delictes comuns i el terrorisme. Però caminava amb peus de plom. L’1 de gener de 1976
afegia: “El Govern espanyol proclamaria l’amnistia, però només després dels
corresponents canvis del Codi Penal i de la Llei antiterrorista”. Altrament els presos
alliberats per l’amnistia, en exercici de la democràcia encara no legislada tornarien a
anar a parar a la presó immediatament. Calia prèviament esborrar la figura delictiva i
això era cabalment destruir el règim vigent, cosa que el règim evidentment no volia
fer... Tot plegat un peix que es mossegava la cua.
Però el rei, en estrenar-se, tot i que es negà (o l’obligaren) a donar una amnistia que
tants esperàvem, concedí un indult que s’anomenà “Real Gràcia”, amb mesures de
clemència parcial”. Segons Fraga, a 2 de febrer, “el nombre de presos era d’uns quinze
mil, dels quals mil cinc-cents de polítics; després de l’indult del rei aquesta xifra ha
quedat reduïda a nou mil, dels quals a prop de cinc-cents són polítics; pel joc de
reformes del Codi Penal, aquesta xifra anirà reduint-se progressivament fins a caure
entorn els cent o dos-cents a l’entorn del més de juny”. Així veia Fraga les coses. La
qüestió era que, per enganyar els durs del règim franquista, s’aniria alliberant gent sense
que sortís el nom tabú d’amnistia. A 29 de febrer deia que tots els que no siguin
terroristes “estaran fora de la presó aquest any, d’una forma o d’una altra”. El 30 de
març Fraga ja no pot ser renovador i afirma: “No existeix la possibilitat de què hi hagi
una amnistia, perquè no hi ha raons per a concedir-la, ni existeixen les bases jurídiques”
Preguntada la meva opinió sobre les darreres paraules de Fraga, vaig declarar a
“Cambio 16”: “L’amnistia, que és condició d’uns partits d’oposició per tal d’entrar en
joc, que és condició dels països d’Europa per tal que Espanya entri en el Mercat Comú,
que és demanada en un allau de signatures des de novembre passat fins a avui, que és
petició de molts ajuntaments, que es demana com a darrer punt de reivindicacions
laborals, per part d’associacions de veïns, i per part d’infinitat d’entitats culturals i
socials, que és objecte de les més grans manifestacions que s’estan registrant a l’Estat
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espanyol des de 1939, que apareix en tots els carrers, en els adhesius dels cotxes, no és
una amnistia que estigui fora de lloc; qui està fora de lloc és Fraga”.
Un portaveu de la Policia diu a “Catalunya/express” que s’han previst mesures
necessàries per tallar l’increment de delictes que es produeixen com a resultat de
l’indult dels delinqüents comuns. Creu que la majoria dels delinqüents habituals
indultats tornaran irremeiablement a la presó en poc temps. Certament, en aquests dies
molts indultats ja tornen a estar en presó, amb motiu o...
Entitats d’acollida als delinqüents sortits de la presó, que volen conservar l’anonimat
diuen:
“Si la delinqüència té difícil solució és perquè la societat té difícil solució. Però és
lamentable que aquells que tenen més responsabilitat delegada en aquest camp pensin
que el delinqüent no té remei.
“Allò que ens sorprèn és que els nois responguin tan bé, malgrat les enormes dificultats
que troben. Sí, podem parlar de casos solucionats. Hi ha institucions que tenen
estadístiques ben comprovades, i aquestes institucions no són precisament les més
oficials.
“Jo gosaria dir que aquests joves que han arribat al crim tenen una personalitat més
acusada que la resta de la seva mateixa edat i circumstàncies. I això es nota quan
convius amb ells”.
Una altra cosa. Jon Etxabe, el capellà basc del procés de Burgos, havia anat el dia 7
d’abril a Lleida a recollir el telegrama en el qual se li comunicava la seva llibertat. El
dia 8, al matí, passà pel carrer Entença i s’abraçà profundament emocionat amb mi,
abans de partir cap a la seva terra (Gasteiz). Darrerament estava confinat judicialment
en el monestir benedictí del Miracle (Solsonès). Havia estat ininterrumpidament en la
presó (Zamora) amb altres capellans bascos amics d’ETA, des de feia uns set anys, amb
protestes, motins, incendis i espectaculars intents de fuga frustrats. Jo hi havia coincidit
i també m’havia abraçat amb ell a la Presó de Zamora, en 1972, en circumstàncies força
tràgiques. Oh llibertat! Mentre, el jesuïta Agustí Valls abandona la seva vaga de fam per
l’amnistia al novè dia per causa d’un còlic nefrític.

43.- Fraga prohibeix la Marxa (22.5.76)
El 20 de maig, al Palau Blaugrana se celebrà apoteòsicament el Festival “Poble català,
posa’t a cantar”, com a presentació pública de la Marxa de la Llibertat. Foren cinc mil
els assistents. Dos dies després, la Marxa seria totalment prohibida i perseguida pel
ministre de la governació, Manuel Fraga Iribarne: 22.5.1976, Radio Nacional de
España: 14.30, Televisión Española: 15.00. Ell sempre deia “La calle es mía” i, tot i que
aquell any 76 això no era gens veritat, volia mantenir-ho.
“¿Què fem?”, era l’interrogant d’aquells moments. “Continuar com si no hagués passat
res”, fou la ràpida resposta unànim. Tres hores després es reuní l’Assemblea de
representants de la Marxa (secretariats de trenta comarques i representants de 41 entitats
i partits polítics) i decidiren no desconvocar la Marxa. En el seu acurat comunicat
exposaven els motius. Jo analitzava aquest moment polític i la seva relació directa amb
el projecte de la Marxa de la Llibertat:
LA MARXA DE LA LLIBERTAT DESPRÈS DE LA PROHIBICIÓ GOVERNATIVA
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(Segon document de Lluís M. Xirinacs)
«La Marxa de la Llibertat, Estiu 1976, restà prohibida per Manuel Fraga
lribarne, ministre de governació, just al mes d’acomplir-se'n l'anunci joiós, en una clara
diada de Sant Jordi. Jo vaig fer-ne la crida al poble català i em demanen que parli ara
que ha estat negada. Abans que jo, amb una rapidesa de resposta admirable, han parlat
altres persones i en especial l'Assemblea de la Marxa. Han parlat bé, encertat. Han
respost el que calia respondre. Poca cosa més es pot dir pel que fa al text de la
desautorització.
»Tanmateix vull fer una consideració de fons sobre la persona que ha desautoritzat la
Marxa: en Fraga. Ell forma en un grup anomenat dels «aperturistes» que s'oposa al
grup, minoritari, anomenat <<búnker>>, per la dreta, i al grup majoritari de l'oposició,
per l'esquerra. El búnker polític compta actualment amb l'alta finança i els grans
terratinents espanyols, sobre tot bascs i castellans, però també andalusos, catalans,
asturians, etc. Els aperturistes polítics compten actualment amb el govern americà i els
seus interessos a l'Estat espanyol. L'oposició compta amb el capitalisme progressista
minoritari a nivell d'Estat i estès, sobretot a Catalunya i a València i amb el recolzament
europeu. Això a grans trets.
»Fraga és feble. Té ordres de dividir l'oposició, excloent els comunistes i absorbint
demòcrates cristians i socialistes. I no ho ha aconseguit. Esta neguitós. Té ordres de
dominar el búnker i no ho ha aconseguit. Esta neguitós. Amb el pes immens del govern
americà no pot reduir un búnker político-econòmic que fa el que vol a l'Estat espanyol
des de fa més de cent anys, exceptuats breus parèntesis. Podria reduir el búnker si
s'aliava amb l'oposició unida o, si més no, amb la part de centre de l'oposició. Però no;
ni pot aliar-se amb les forces populars d'esquerra. El general António Spínola, a
Portugal, ja va sortir-ne escaldat . Els americans no toleren a Fraga una equivocació
com aquesta. I com que l'oposició no es divideix, Fraga sol, amb els seus, no pot res
contra el búnker. Fraga no vol, ni li deixen, donar democràcia. No vol tractes amb el
poble. Només tracta amb el poderós ianqui i d'ací li ve l'orgull. El conec bé aquest
orgull. És l'orgull del capatàs que se sap servidor de l'amo més fort. A Espanya de
moment, el ianqui no és l'amo més fort. Aquest és l'error de Fraga. A nivell de capital una part de les forces eonómiques - és més fort el búnker, perquè Franco no deixà entrar
massa capital estranger a Espanya. L'any 1974, Arias cometé el mateix error, però sabé
rectificar l'any següent. L'Estat espanyol no és Brasil o Colòmbia. Hi ha massa capital
propi i durant massa anys el ianqui ha recolzat aquest capital autòcton. «Spain is
different» fins en el seu capitalisme. I a nivell de treball -l'altra part de les forces
econòmiques- és més forta l'oposició, especialment l'esquerra popular. I cap ara
preguntar qui és més fort el búnker o l'oposició? La resposta clara és: ara el búnker. Ell
té el poder real al país. Però l'oposició esta en ascensió, mentre que el búnker declina. El
búnker cada dia perd. A nivell polític el feixisme és una antigalla. El poder militar va
essent minat per la democràcia. El poder econòmic, ara molt més lligat a l'estranger que
en els anys quaranta, rep l'impacte del boicot sord del Mercat Comú europeu que
absorbeix el 70% de les transaccions externes amb alts aranzels. En canvi l'oposició
cada dia guanya. Guanya en el procés de la unió interna a nivell de pactes entre partits i
entre nacionalitats. Guanya a nivel1 de consciència de les masses, de llur responsabilitat
social i política. Guanya en suport internacional. Guanya en adhesions de grups
econòmics oberts. Guanya amb la dignitat amb que fa front a les continuades i

112
gravíssimes provocacions desesperades del búnker. L'oposició dosifica les seves accions
i no juga amb tota la seva força.
»Fraga és feble. Sol, no pot triomfar si no crida a l'acció dels portaavions ianquis, a més
a més de la utilització de la CIA. Búnker i oposició mantenen posicions. Li caldrà triar
entre l'un o l'altra. O marxar. Però no el deixen o retirar-se a pescar. Per qui es
decantarà? América no el deixa decantar-se definitivament per cap de les dues bandes.
O li retirarà el suport com féu amb Arias. L'americà té pensat el recanvi. Però Fraga no
s'hi resigna. És ambiciós. I juga a aguantar-se tot fent equilibris. Vol fer el paper
d'àrbitre entre dos contendents desiguals. Avui prohibeix als excombatents i demà
prohibeix la Marxa de la Llibertat. Per frenar, cada part empra els arguments que li
forneix l'altra part. «L'alteració en la vida ordinària de les poblacions de pas», etc., és
una idea ja apareguda en la premsa del Movimiento, dies abans. «Gentes lanzadas
sobre algunos caminos de Cataluña en plan de incordio para otros que desean
únicamente trabajar y pasar sus vacaciones en paz», «<La Prensa», 12-V-1976). Jo
he sentit a la “Jefatura” Superior de Policia de Barcelona, ja el dia 1 de maig com la
policia atacava, en les seves converses, la Marxa incordiant.
"Però sapiguem ben cert que, de fet, Fraga, sota la capa d'imparcial, ha pres partit, mal
que li pesi, a favor del búnker. Aquell és el seu niu natural, d'on eixí i on tornarà si no
esdevé un miracle. El búnker treballa amb diners. No són els diners de Moscou els que
determinen la lluita sinó els diners del «Búnker Español de Crédito» i els seus. Amb
els diners paguen generals, policies, guàrdies civils, programes televisius i agressions
dels u1tres. Prohibir, com fa Fraga, una acció de masses al búnker no té cap
importància, senzillament perquè el búnker no té masses. En canvi, l'oposició, en
comptes de trebal1ar amb diners, treballa amb homes. Per a l'oposició la conscienciació
de les masses, la mobilització de les masses, l'organització de les masses és quelcom
d'essencial. I la prohibició d'una cosa com la Marxa de la Llibertat es voler clavar la
puntilla al brau. El búnker pot renunciar a una gran concentració perquè no és la seva
força. Fraga seria àrbitre just si, en prohibir la concentració d'homes que suposa la
Marxa de la Llibertat, ensems prohibís la concentració de capital que suposa el holding
del Banc Espanyol de Crèdit. I això ja sabem que no ho farà.
»Sentint-ho molt, senyor Fraga. nosaltres no el podrem obeir. Vostè és un àrbitre
comprat. Prou ens agradaria que un matí ens despertéssim amb la bona nova de què
vostè ha pactat amb l'oposició per a reduir el búnker que tant de mal ha fet als pobles de
l'Estat espanyol. Això sí que seria una feina històrica digna d'un gran estadista. Les
generacions futures el venerarien. Però ¿no és cert que el ianqui no li deixa fer això? i
¿no és cert que tota la seva força li ve del ianqui?
»El calvari dels cops de porra, dels cops de culata, de les multes, de les detencions, de la
presó, de les amenaces, de les tortures, de la mort serà una vegada més per al poble
català. Però amb tot el dolor que això comporta, he de tornar a dir com deia el dia de
Sant Jordi:

Poble català,
posa't a caminar!
»Però, com? em direu després de tan solemne prohibició.

113
»En Fraga pertany a la nissaga dels vencedors, dels que per defensar un capital de
rapinya han de menester una política de rapinya. Quaranta anys d'exercici del poder en
contra del poble, quaranta anys d'un Estat de força en lloc dels d'un Estat de dret, creen
en l'estadista un reflex de malfiança perpètua. El regim no pot ni vol entendre que es
vulgui el poder per retornar-lo al poble. El poder no és dolent, és bo... quan esta repartit,
a cadascú el seu tros. El poder només és nefast quan és arrencat a la majoria, és
concentrat en mans d’uns pocs i és usat contra la majoria. La Marxa és l'exercici del
poder irrenunciable dels Països Catalans, de cada País, de cada comarca, de cada
municipi, de cada barrí, de cada família, de cada persona. Aquests són «els efectes
imprevisibles» de què parla en Fraga. Retornar al poble el poder que és del poble. A
cadascú el seu... i prou; que ningú no tingui més poder del que li correspon.
»Fraga, no et matarem, no et reduirem a treballs forçats, no et privarem de la llibertat,
no et farem el pacte de la fam... no temis. Això ens ho heu fet durant quaranta anys. Ara
nosaltres donem fe pública de renunciar a tota mena de revengisme. Això vol dir
amnistia. Què més vols? Per camins i viles havíem decidit anar oferint la reconciliació
honesta a tots els petits Fraga, els petits Arias, els petits Franco, els cacics i capatassos.
Havíem decidit desvetllar tots els adormits, aquells que havien fet deixa de llur poder en
mans dels petits dictadors de torn, molts d’ells nomenats a dit pel gran dictador.
»Sí, s'haurien enfadat molt, tant els adormits com els aprofitats. Però no volíem fer
venjança. Més encara, volíem reptar-los, però sense agror i disposats a suportar
pacíficament llurs rampells d'ira momentània. Volíem descarregar-los de la violència
amb que ells bloquejaven la veritat latent en llurs cors, tot atraient llur violència damunt
nostre.
»Ara ens ho has prohibit. Però ho farem igual amb més dificultats. Ho farem
exactament igual que si no ho haguessis prohibit. Només que a més d’engolir les ires
loca1s haurem d'engolir les ires de l'Estat central. Quan un home és agredit per la
violència d'un altre, rep en ell la descàrrega d'una força que bloquejava en l'altre la
veritat interior refusada. Si s'hi torna, en l'altre torna a restar bloquejada la pròpia veritat
interior. Si absorbeix com una esponja la violència de l'altre, sense tornar-s'hi, la veritat
en l'altre resta al descobert, L'altre, en veure l'agredit serè i pacífic, descobreix la pròpia
dignitat i, fins i tot, després d'haver matat l'innocent, reconeix: «Verament aquest era
just», i en endavant porta una vida nova.
»Com hem de fer doncs la Marxa de la Llibertat després de la prohibició governativa?
Igual que abans però eixamplant més els braços de l'amor. Caldrà exercitar l’amor
també amb l’enemic central. Caminants de la llibertat, abans estava pensat que fóssiu la
c1aveguera dels Països Catalans. Però ara caldrà, a més a més, que esdevingueu
claveguera de l’Estat espanyol” (L.M.X., 23.5.1976).
D'una forma inconscient potser, el cas és que molts coincidien amb aquesta darrera
anàlisi. De fet, aquest document venia a recollir un sentir general davant la indignació
dels poderosos. Els “predicadors” de la llibertat i de l’amnistia serien perseguits. Ara
quedava anunciat. Però seguirien endavant.
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44.- La veu dels meus (27.5.76)
Ja feia cinc mesos de l’inici de la plantada per l’amnistia. El gest ressonava per tot el
país. Venia gent de tot arreu. Fins i tot començava a sovintejar gent de molt lluny. Un
nordamericà encuriosit, un negre de l’Àfrica del sud interessat en la lluita no violenta,
un indonesi. El dia 27 de maig a la tarda vingué a veure’ns una persona singular: Peter
Camejo, de 35 anys, fill de pares veneçolans, el tercer candidat de les eleccions a la
presidència dels Estats Units de 1976. La candidata a la vicepresidència era Willie Mae
Reid, de raça negra. Més enllà de republicans o demòcrates, ell es presenta, com a tercer
candidat, de part del Partit Socialista dels Treballadors (Socialist Workers Party), fundat
per tal de protegir els treballadors dels preus alts, de la manca de feina, de les guerres,
de l’opressió racial i del sexisme. Diu: “Actualment som governats per una nova tirania.
Potentats financers i industrials governen en benefici dels guanys. Ens neguen els
nostres drets democràtics i socials bàsics que ens calen per a <<la vida, la llibertat i la
recerca de la felicitat>>”. Rep el suport de les minories nacionals oprimides en el seu
país: negres, xicans, portorriquenys. “He vingut per tal d’informar-me del que passa
aquí i a Europa. El govern americà empra els seus diners per a posar els polítics més
reaccionaris que pugui i l’opinió pública americana ho rebutja. La gent no vol el que
s’ha fet a Xile. Ni que la C.I.A. actuï a Itàlia. Els socialistes estem en contra de la
posició del nostre Govern al Vietnam, a Panamà, a l’Àfrica. Suposo que vostè sap que
la C.I.A. compra candidats en tots els països. Crec que vostès tindran eleccions en un
futur proper i vull saber si també els comprarà aquí”. “Sabem que la nostra lluita no
passa únicament pel vot sinó per la mobilització de cada grup. El canvi no es fa amb
l’elecció, ans amb la participació ciutadana”. “Tots els sindicats nordamericans es
troben en mans de la burocràcia en major o menor grau”. S’assegué a terra com
nosaltres durant més d’una hora. Intercanvià amb nosaltres idees i obsequis. Ell ens
oferí el pòster de la seva campanya, un escut per a la solapa i un fulletó amb “Una
declaració de drets per a la classe treballadora”. Diu que és una vergonya que als Estats
Units no hi hagi un gran partit laborista. De part nostra acceptà una samarreta al·lusiva a
la “Marxa de la Llibertat”. Ens explicà que a Xicago i Nova York entre el 75 i el 80%
dels votants s’abstenien! També ens digué que als E.U.A. oficialment no hi ha presos
polítics perquè la policia en detenir-los els introdueix droga a la butxaca i així els pot
acusar de delictes comuns. A ell la C.I.A. el vigila en les seves sortides a l’estranger.
Però els meus són els meus. Són aquells que han aguantat els cinc mesos ininterromputs
a la intempèrie física i social. Vull que també se senti la seva veu. Ferran García Fària
escrivia aquest maig a la revista ciclostilada “Matinada”, nº 2: “Un Captaire de la Pau és
un home político-social que espera: necessita la modificació de l’estructura del país, ja
que aquesta és insuportable. Vol el canvi d’una manera pacífica, revisa les situacions,
puix que els mitjans pacífics tenen un límit. Teòricament segueixo la línia religiosa,
social d’en Xirinacs. Em vaig assabentar que ell feia una vaga de fam a Montserrat i
vaig decidir afegir-me. Sóc cristià no practicant, atès que hi ha formes de posar en
pràctica el cristianisme que no m’agraden. Estic per un cristianisme humà. Tinc una
tendència política socialista, en el sentit que m’agradaria pertànyer a un bloc col·lectiu
on no hi haguessin classes socials. Però a part d’això sóc totalment anarquista. Vaig
ésser advocat de la CNT-FAI. Tot i que va ser un fracàs, hi estic totalment identificat i
m’hi tornaria a afegir. Aquest govern no pot donar l’amnistia. El seu oberturisme és
només per donar una nova imatge de cara a Europa. Els dies 1 i 8 de febrer, el poble
s’ha mostrat meravellós, decidit a jugar-se la cara i l’esquena. El poble vol una situació
de llibertat, però els dirigents no han sabut trobar la forma concreta d’anar tots a una.
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Cal fer unes lleis noves i humanes d’acord amb l’any 76 i el país. Estem en un país
totalment materialitzat i resulta una bajanada dir que som la reserva espiritual
d’occident. I hem perdut la germanor. Vivim en un moment d’indigna disbauxa. La
situació actual del país és conseqüència natural de la manca de principis morals. La
nostra societat està fonamentada en la llei del més fort. La nostra feina aquí és fer
d’enllaç de les activitats de l’oposició en contra del govern. La tasca és servir de
connexió amb tot allò que signifqui oposició a les estructures existents. Som elements
pacífics, es coneix la nostra existència per tot el país i fins i tot a Europa”.
Eulàlia Marimon ens diu en la mateixa revista: “He estat ací tres mesos durant tot el dia,
perquè tenia els diners suficients per mantenir-me. Ara només vinc els matins, per la
tarda treballo i estudio BUP, però a poc a poc. Em sembla que qualsevol lluita, a favor
d’allò que un creu que és important, és positiva. Cal que cadascú estigui en el seu lloc,
venir aquí és treure fora les idees que portes. Cada setmana faig una revisió de la meva
situació, per tant seguiré aquí mentre estigui convençuda del que hi faig”. Finalment
Eulàlia Marimon marxaria al País Basc per ajudar la lluita dels objectors de consciència
i la substituiria a full time Eulàlia Rubió, de 19 anys, de la nissaga catalana dels Rubió i
Ors, Rubió i Balaguer i Rubió i Lluch.
Jo havia demanat als companys que en fer-se la Marxa de la Llibertat s’hi integressin. I
que jo em quedaria a “guardar la posició” irrenunciable davant de la Model.
Especialment Ferran García Fària tenia una vocació de caminant com una catedral. El
dia 27 de maig m’adreça la següent carta:
“A Lluís Maria i a la gran família de “Captaires de la Pau”:
“La comunitat de “Captaires de la Pau” la vas iniciar tu, Lluís Maria, la diada de Nadal
proppassat, el dia 27 s’hi va afegir Eulàlia Marimón, i jo ho vaig fer el dia dels Sants
Innocents, 28 del propi mes, per fer tots junts una jornada ininterrompuda de dotze
hores, inclosa una mitja hora de silenci en homenatge als presos.
“Hem conviscut junts cinc mesos i cinc dies, equivalents a cent cinquanta-set dies i,
també, a mil vuit-centes vuitanta-quatre hores.
“Plegats hem sortejat tota mena de tempestats. Unes provocades pels agents
atmosfèrics, ens ha plogut, nevat, ens ha fet vents fortíssims, hem suportat dies de gran
gelor, però, els veritablement durs han estat els motivats pel tracte que ens han donat la
policia i els de l’ultra dreta o de “Cristo Rey”. Dels uns i dels altres hem rebut durant
tres mesos tota mena d’ultratges i mals tractes. Però en el sector del carrer Entença,
entre Provença i Rosselló, davant de la presó, que, amb gran sentit de la ironia, hom
anomena “Model”, no ha tingut validesa la presumptuosa afirmació del ministre de la
governació, Fraga Iribarne, quan ha dit: “la calle es mía”, puix aquest carrer ha estat
sempre nostre i ho serà mentre nosaltres ho volguem.
“En el transcurs del temps i de les trompades, ha anat venint gent de tot arreu a saludarnos i a encoratjar-nos, del sud, del nord, de l’est i de l’oest de la península, inclòs
Portugal, per acompanyar-nos i ajudar-nos moralment i materialment.
“Particular esment mereixen els veïns d’aquest carrer i dels seus voltants. A més de llur
cordialitat i consol, quan hem estat brutalment atacats, ens han portat termos amb brous
i cafès amb llet, perquè ens poguéssim revenir i escalfar del fred i aguantar millor els
mals tractes.
“De l’estranger també ens ha arribat tendresa i suport. De tots els països occidentals
d’Europa, la premsa, la ràdio i la televisió ens ha tingut en compte per fer articles,
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entrevistes i filmacions. Molts països d’Amèrica, en especial d’Estats Units, han sentit
també molt d’interès per la nostra lluita.
“Per l’amnistia i les llibertats del nostre poble hem lluitat sense defalliment, ni cap mena
de concessió al búnquer i a la dictadura feixista, tots plegats en apretada pinya.
“Però, per a mi, és arribada l’hora d’interrompre les jornades diàries de dotze hores de
continuada presència junt a vosaltres. El motiu no és per manca de salut ni tampoc
d’esperit combatiu. Ho és per necessitat de temps.
“La raó és que el passat 10 de desembre, quan vaig decidir anar a Montserrat per unirme a la vaga de fam per l’Amnistia, vaig deixar sense acabar el llibre que sota el títol
“Catalunya pas a pas” tracta de descriure i narrar les meves caminades per terres
catalanes en el transcurs de l’any 1974. I això dec aconseguir-ho abans d’incorporar-me
a la Marxa de la Llibertat.
“Finalment, dec dir-vos a tots, amics i germans en el nostre comú anhel de Llibertat i
Amnistia: fins a la VICTÒRIA damunt el feixisme i sempre ENDAVANT”.
També, al final d’aquest apartat dels “meus”, vull fer esment d’una personeta silenciosa,
que no figura enlloc, però que em té amorosament parat a taula el sopar calentó en
arribar a casa i el suport i la companyonia de sempre: Vicenta Alcover.

45.- Als italians amics (27.5.76)
“Carta d’adhesió al Debat sobre escrits i testimoniatges de la presó a Espanya,
organitzat pel Centre d’iniciatives i informació cultural del Comitè Itàlia – Espanya.
“Aquest Centre d’un Comitè que reuneix tots els partits democràtics d’Itàlia, per tal de
prestar suport a la causa democràtica espanyola, m’ha invitat a participar en un debat
sobre el problema de les presons del Règim actual del meu país. Entre els documents
que empreu en aquest debat teniu un llibre meu editat a Itàlia (Dalle carceri della
Spagna. Diario di un prete antifranchiste”, Coines Edizioni, Roma, 1975) i voleu la
meva presència directa. M’he vist obligat a donar una resposta negativa a la vostra
gentil invitació i crec que dec donar-vos una explicació adequada. Aquesta explicació us
pot servir, tot i que a distància, com un testimoni més per a les vostres tasques.
“Son les 11 de la nit. Estic molt cansat. Hauria d’anar a dormir. Però demà passaran
Giuliana di Fedo o Rosa Rossi a buscar la carta i cal tenir-la a punt. Des de les 9 del
matí fins les 9 del vespre m’estic davant de la presó de Barcelona, sense moure m’hi.
Vaig començar el dia 25 de desembre de 1975, dia de Nadal, el dia més trist de l’any per
als presos. Porto, doncs, cinc mesos en aquesta guàrdia interminable. El dia 24 de
desembre de 1975 acabà l’Any Sant de la Reconciliació. En començar aquell any, jo
havia demanat en una carta a Franco una Amnistia de Reconciliació per tal de tancar
quaranta anys de divisió entre vencedors i vençuts per causa de la guerra civil
espanyola. Ja des d’abans (Assemblea de Catalunya, 1971) s’havia iniciat la petició
d’amnistia. Però són innombrables les persones, els grups, les entitats que van estar
demanant amnistia en aquell any de 1975, excepcional, marcat per un desig de
reconciliació universal que cobrava especial oportunitat en el turmentat Estat espanyol.
S’encengué la il·lusió dels presos, dels exiliats, dels perseguits, dels represaliats, dels
marginats i discriminats per motius polítics. Només restaren sense il·lusió els morts.
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“Era una ocasió única. Per reforçar la petició vaig fer una vaga de fam de 31 dies dins
de la presó, tot el mes de gener de 1975 i una altra de 22 dies a Montserrat amb 5
companys més durant tot l’advent al desembre, final de l’Any Sant. Mort el Cap de
l’Estat, el seus successor, el rei, veié augmentar les peticions populars d’ amnistia. I
l’amnistia no fou concedida ni en la seva coronació ni per Nadal. El discurs del rei, la
nit de Nadal, fou l’enfonsament de totes les il·lusions. La voluntat del poble fou
trepitjada una vegada més.
“Des del dia següent, estic, doncs, davant la presó en protesta per la negativa d’amnistia
en ocasió de l’Any Sant, constituït jo en pres voluntari. Tinc aturada la meva vida per a
tota altra cosa, mentre no hi hagi amnistia. Per això no puc anar a Roma ni a cap altra
part. Al llarg dels dos anys que vaig estar en presó, milers d’amics de Catalunya, de
molts pobles d’Espanya i també de molts països estrangers em donàreu suport i
m’ajudàreu. Ara vull que aquests mateixos amics i molts més doneu suport i ajudeu els
companys que he deixat en presó. Vull que els deixin anar o que m’empresonin a mi. I
no me n’aniré mentre no vingui l’amnistia, voluntat de poble!
“A més a més, demano una amnistia excepcional. Gandhi demanava, per a l’Índia,
amnistia, excepte per als delictes de sang. En el canvi de règim portuguès es concedí
amnistia amb la mateixa excepció. Jo, i amb mi la immensa majoria dels que demanen
amnistia, la volem fins i tot per als delictes de sang. Per què? Perquè en el nostre cas es
tracta de liquidar una guerra civil molt cruenta i una postguerra de represàlies terribles.
Un milió de morts? Si no amnistiem els delictes de sang, ¿caldrà empresonar tots els
responsables d’aquests morts? ¿Qui podrà ser jutge sobre la justícia o injustícia de
tantes morts? Dilucidar això ens duria a tots a una nova guerra civil. ¿Romandrà a la
presó un home d’E.T.A. que matà un policia i restarà al carrer el policia que matà un
home d’E.T.A. llençant-lo per la finestra d’un tercer pis d’una comissaria? Només una
amnistia total pot resoldre l’embús que crea en una societat una guerra civil. I si tan
nefasta és una amnistia per als delictes de sang, realitzats per motius d’intenció política,
¿no fou Franco, el 1939, en acabar la guerra qui concedí amnistia només als del seu
bàndol, inclosos els delictes de sang?
“Estic, doncs, lligat voluntàriament, dia rere dia, en temps de feina i en temps de festa. I
no em posaré a caminar mentre amb mi no es posin a caminar lliures tots aquells que
estan parats perquè el règim encara els troba perillosos. El poble som tots. Democràcia
és amb tots. Franco volia una societat sense ells. No hi ha via a la democràcia sense ells.
Em nego a caminar sense ells. Tan debò tots ens aturéssim mentre no hi siguem tots!
“La policia ho ha intentat tot per expulsar-me a mi i als meus amics, que sempre
m’acompanyen en la meva guàrdia. Dos mesos d’infern, molt llargs d’explicar,
acabaren amb tots els trucs i intents de la policia. Ara ens deixen en una relativa calma.
“Mentre, han passat per ací cents de milers de persones de tota classe, edat i condició;
de prop i de lluny, a expressar llur adhesió, a muntar amb nosaltres la guàrdia, a
aprendre i a ensenyar. Totes les lluites ciutadanes i laborals han trobat ressò en
nosaltres, i nosaltres hem trobat ressò en elles. Cada nit, des de fa tres mesos, un promig
de cent persones romanem dempeus i arrenglerats davant la presó al llarg de mitja hora
en estricte silenci. En un país, on manifestar-se és delicte, el silenci clama més fort que
els crits. El gran silenci de cada dia és dignitat humana en front de la supèrbia estatal. El
dia en què se’ns sumà el Consell Internacional de Pax Christi sumàvem 400! Entre
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nosaltres estava el primer bisbe que no tem barrejar-se amb un poble que demana
amnistia, com Jesús demanà amnistia per a Israel (Lluc 4, 19).
“¿Per què tant de temor de l’Església davant el poble oprimit, davant els seus
moviments de protesta i de defensa espontanis, davant els partits que lluiten per
l’alliberament dels pobles? ¿Per què tants d’escrúpols teològics mentre la fam, la
incultura, l’atur obrer, la manca de salut o d’habitatge rosseguen persones vivents? ¿No
està fet el dissabte per a l’home i no l’home per al dissabte? ¿No està feta la teologia per
a l’home i no l’home per a la teologia? Quant dogma no hi ha sense amor i quant amor
sense dogma!...
“Estic molt cansat aquesta nit. Són més de les dotze. Demà cal formar com sempre a
l’hora. És tot un poble de quaranta milions que cal rescatar d’un somni de quaranta
anys. Molts desperts –despertadors- encara són tancats sota set claus. Permeteu-me que
resti prop de la presó, on vaig deixar els meus amics i que em dediqui a ajudar a
despertar el meu poble. Vosaltres seguiu amb la vostra lleial ajuda al nostre poble
oprimit, saltant per damunt de fronteres físiques i ideològiques. No podeu imaginar-vos
quant de servei no ens fa el vostre suport. A rivederci, Roma! 27.5.1976)”.

46.- Llibre de nena
Avui parlem de dos llibres.
Primerament es tracta del darrer llibre meu publicat, “L’espectacle obsessiu. Diari de
presó”, que fou estrella el dia de Sant Jordi. Ara es traduirà al castellà pel periodista
Josep Martí Gómez. “Aquesta és la seva primera traducció i l’editorial l’ha triat
expressament per tal que el llenguatge de Xirinacs no perdi res de la seva espontaneïtat”
(Avui, 24.6.1976).
I, en segon lloc, es tracta d’una obra singular d’una nena, en format de llibre, de sis
pàgines de lletra grossa, profusament il·lustrades d’una faiçó precisa i detallista com fan
els infants, amb dibuixos, títols i frases en majúscula plens de coloraines. Em va venir a
les mans a l’inici del mes de
juny.
En portada hi ha el títol:
“Visca el Mossen Xirinacs i la seva pandilla”, amb el dibuix dels captaires de la pau
alçant cartells.
El text del llibre fa així:
1a plana:
“El Mussen Xirinacs, es un mussen que vol que els presos politics que surtin de la
Modelo jo he escrit aixó per que vull posarlo una mica mes feliç de lo que esta, jo
també vull que els treguin de la preso.
“Les manifestacions son necesaries per puguer demanar coses y els policies no tenen
cap raó per matarlos, sol perque fan manifestacions.
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2a plana, amb una bella pintura de la Modelo:
“El fraga ha proivit la marxa de la llibertat, hi no sé perque. Perque tot un poble
demana llibertat, pau i Autonomia.
“Fa un temps, la gent que va anar a una manifestació estenien de defendra amb pedres,
amb pics, trencaven les parets i agafaven pedres, Aleshores els policies tiraven tiros,
segons lo que em va dir, el mestre, que havia mort algú, amb un toro, o ve amb pedres.
“Aquest divuix, és la Modelo hon hi ha els presos polítics i cotxes de pulicies.
3a plana, amb dues reixes una amb un pres, tatxada i amb un “No” i l’altra sense pres a
dintre però sí a fora i amb un “Sí”:
“Tanquen els presos perque anaven contra franco, no se si le esplicat abans. tu Mossen
tens una mica de raó, amb l’amnistia i llibertat, i tots als que van amb tu, tu també,
tenen Rao.
“Va anima’t Mossen apreta mes al final conseguirem fer la marxa de la llibertat.
“Aquest dibuix tracta de, que una persona, esta a dintre de la preso
4a plana:
“hi i possat no, vol sinificar, que un persona política que no estigui a la presó, l’altra
vol dir lo mateix pero que an sortit i que aixó si que l’agrada.
“A tu mossen feliçitats perquè avui es el teu sant, i que et vagi ve el sant.
(Dibuix virolat: a dreta la Model, a esquerra el captaire davant de la finestra amb flors,
entremig un gran sol que suposo que és l’amnistia).
5a plana:
“ANIMET MOSSEN
AL POBLE ESTEM AMB TU.
Amnistia.
Llibertat.
(Una il·lustració amb vàries presons totes amb les portes obertes i moltes personetes
que caminen i corren i diuen: “Visca estem amb llibertat”).

6a plana, molt plena de colors:
“ARM ISTIA
LLIBERTAT
ASTATU D’
ANTONOMIA
-----------------POBLE CATALÀ
POSE’T A CAMINAR”
Aquí acaba el llibre. En la contraportada posa:
“En dic Anna Fernàndez Vilanova, vaig a l’Escola de l’Ateneu que ensenyen el català.
“Aquet es al terçe llibre que fax.
“Un estitula
el pais dels negres
un altre dos nens i una nena perduts al dessert
i aquet de en Mussen”.
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47.- L’extraordinària vitalitat del poble
A tall d’exemple, espigolo algunes curtes notícies variades, ben significatives:
1.- Els cristians de Tolosa de Llenguadoc, encapçalats pel jesuïta P. Lafargue i beneïts
pel cardenal arquebisbe de Tolosa, Ms. Guyot, envien una delegació a Catalunya i
visiten el cardenal Jubany, arquebisbe de Barcelona i al cardenal Pont i Gol, bisbe de
Tarragona, president de la Conferència Episcopal de Catalunya. Els lliuren una carta
signada per dos-cents cristians, entre els quals figuren teòlegs, ensenyants, religiosos i
laics. Hi diuen que, veïns d’Espanya, no poden ser indiferents al què hi passa. Saben la
demanda general d’amnistia i llibertats. Es declaren solidaris d’aquestes aspiracions.
Després visiten els captaires de la pau, els obrers acomiadats de “Motor Ibèrica”, tancats
a la parròquia de St. Andreu i participen en la manifestació pro amnistia política i
laboral de Santa Coloma de Gramenet. Restaran impactats pel caràcter pacífic i per
l’extraordinària vitalitat popular que reflectia tot plegat.
2.- Els “captaires” envien llur adhesió a l’Associació de Veïns de St. Gervasi de
Cassoles a propòsit d’una tancada que mantenen en el Col·legi oficial “República
Argentina”, per evitar el seu tancament: “... Els captaires de la pau, presos voluntaris
davant de la presó Model, no us poden venir a encoratjar amb llur presència. Tenim la
nostra vida aturada, com aturada tenen la seva vida tants de presos, exiliats, perseguits i
marginats. Però compteu amb la nostra adhesió. També vosaltres heu aturat el vostre
camí perquè estava en perill l’educació de les vostres filles. Coratge i endavant que
aquest és el camí” (4.6.76).
3.- Josep Faulí, director del diari AVUI, nou de trinca, em demana algun article. El 4 de
juny és publicat el meu article “Materialisme i religió”. El 23 de juny es publica el
segon titulat “Estats superiors de consciència”. Un tercer article amb el títol “El diable”
no és publicat. Molt delicadament Faulí m’escriu: “Tant jo com totes les persones que
l’han llegit creiem, sense entrar en el fons de la qüestió, és massa difícil per al lector
corrent de diari”.
4.- Més de dos mil estudiants assistiren al campus de dret, a un recital de Raimon en
favor dels aturats i acomiadats de Motor Ibèrica. Abans de començar es llegí la meva
crida a la Marxa de la Llibertat. Parlà un obrer de Motor Ibèrica i una jove del Front
Polisari, que demanava medecines i aliments. Raimon, al final, hagué de repetir
“Diguem no!”.
5.- Però potser l’esdeveniment més important d’aquest inici de juny és la vaga obrera de
la “Motor Ibèrica” i les seves seqüeles. 1.800 obrers acomiadats. En els tractes per
solucionar la vaga l’empresa exigeix acomiadar-ne tres i sancionar-ne trenta. Trescentes dones i fills es tanquen al temple de la parròquia de St. Andreu del Palomar, el
rector de la qual és el valent Mn. Josep Camps. Els cristians del barri fan una ferma
declaració d’adhesió a la tancada. Es consideren orgullosos i agraïts d’haver estat
elegida llur parròquia per expressar aquella resistència a l’explotació. Saluden les
mares. Saluden els fills. Déu, diuen, està en la base del poble. La casa de Déu és la casa
del poble. Tinc damunt la taula escrites a mà les estrofes de la lletra de la cançó “No
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serem moguts”, adaptada a la tancada actual: “No ens mouran! Estem tancades. No
volem acomiadats. Volem treballar. Estem totes unides. Que vingui la policia. No serem
mogudes!”. En el revers del paper hi figuren cinquanta signatures de les dones tancades.
A la porta, dos pòsters, un de Camacho i un altre meu. Els captaires els enviem:
“La nostra adhesió
- a la modèlica i valent vaga de Motor Ibèrica, aconduïda amb l’estil no violent més
rigorós malgrat les moltes i greus provocacions;
- a la tancada de les dones i els fills dels obrers en l’església de St. Andreu del Palomar,
signe de la necessària unió de dona i home en la lluita per l’alliberament de l’opressió;
- i a la cita musical a l’entorn d’en Raimon per cantar la futura victòria de la pau i per
recollir ajuda per als vaguistes que amb dolor estan construint la vera empresa del
demà”.
El divendres, 25 de juny, a les 11 del matí, 200 membres de la Brigada Antidisturbis,
armats amb metralletes, assetjaren totalment les dones i nens dels obrers, tancades en
l’església de St. Andreu del Palomar. Unes quantes dones resultaren lesionades en
defensar la porta d’entrada. Davant aquesta actitud policial de forçar el desallotjament,
els sacerdots de St. Andreu avisaren el bisbe Dr. Jubany, que denegà el permís d’entrada
al governador civil i a la policia. L’actitud solidària de tot el poble provocà que fos
aixecat el setge. Però a les 5 de la tarda del dia 28, reventant les portes d’entrada, les
Forces d’Ordre (?) desallotjaren totes les dones i nens del temple. A les que es resistiren
les tregueren per la força, constituint aquestes, unes escenes de d’imatges inesborrables
per a tots els nens tancats. La caixa de resistència dels treballadors en vaga de Motor
Ibèrica rebé ajudes dels treballadors d’altres empreses i de diverses associacions de
veïns, més de 230, per valor de 4.434.165’50 pts. a 30 de juny.
6.- Signat per onze presos polítics de la presó Model de Barcelona, es transmet al
ministre de Justícia un document-denúncia de set folis sobre les condicions de vida de la
presó i de les tres morts de presos (14.11.74; 27.4.75; 20.10.75).
7.- El diumenge, 6 de juny, es constitueix l’Assemblea de Palamós, òrgan que ensems
amb els que es van formant a altres indrets de la comarca, integraran l’Assemblea del
Baix Empordà. El document, després d’adherir-se als quatre punts de l’Assemblea de
Catalunya, assumeix les reivindicacions de gestió municipal democràtica i, entre altres,
la promoció i sosteniment de la Marxa de la Llibertat.
8.- Des del dia 15, les organitzacions alemanyes Comitè d’Ajuda als Presos Polítics i
Sindicals espanyols i Amnesty Internacional realitzen una sèrie d’actes sobre els
problemes de l’amnistia, condicions de les presons, tortura, moviment obrer i actual
situació política d’Espanya. Aquests actes es fan a les ciutats més grans d’Alemanya. A
Frankfurt, els actes estan dedicats a Solidaritat de Catalunya. I s’acaben a Hannover el
26 de juliol. Els “captaires”, invitats a assistir-hi, hi som presents amb una carta que,
entre altres coses, diu:
“El darrer racó d’Europa, on encara el feixisme és vencedor, desperta a tot arreu
campanyes a favor de l’amnistia, com a mesura imprescindible per tal de liquidar aquest
vell i singular problema. Els que lluitem des de dins us agraïm la vostra ajuda de veritat.
La vostra solidaritat no té preu. Ens resulta necessària en un temps en que la
interdependència entre els estats és tan gran. Hem tingut en la meva terra, quaranta anys
de la pau de la victòria. Tan debò vingui molt aviat la victòria de la pau”.
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9.- El diumenge, dia 13, se celebrà la dissetena sessió de la comissió permanent de
l’Assemblea de Catalunya, enmig d’una campanya de presentacions públiques
(descarades). Allò era una passejada triomfal de barri en barri i de comarca en comarca.
Hi assistiren 127 persones i 82 delegacions. Totes les delegacions, inclosos els partits,
signaren el Manifest de la ruptura democràtica. Pocs mesos després, llevat d’ERC, els
futurs partits parlamentaris, eixits de les primeres eleccions, trairien el compromís.
10.- El productor i promotor, Josep Antoni Pérez Giner, en nom de Profilms, S.A.,
m’invita a assistir a la première, de la pel·lícula-document “La Nova Cançó” de
Francesc Bellmunt a Barcelona, el dilluns, 14 de juny, a les 10 de la nit, al cinema
Capitol. Com acostumo vaig excusar-me d’anar-hi. Fou un èxit. Diu el Diari de
Barcelona: “Les salves finals d’aplaudiments les recolliren Lluís M. Xirinacs i Raimon,
quan aquell aparegué alçat a espatlles pel públic, i aquest cantà “Jo vinc d’un silenci”.
Veure’ls tots dos a la pantalla era gairebé surrealista. Potser així s’explica el tomb del
públic, directe i sense manies, cap a la “Nova Cançó”; és la màgia de la sensació de
veure la realitat quotidiana reincorporar-se en un altre mitjà de comunicació”.
11.- En una carta oberta a l’emigració treballadora espanyola a Suïssa els explicàvem:
“Ens vénen suports de totes bandes, des dels veïns del barri, passant per les associacions
de veïns de Barcelona, els treballadors, els estudiants, la gent camperola, fins a
innombrables persones de tota la península i de molts altres països. La premsa interior i
exterior ha pres cura meravellosament de propagar el gest. Estic sempre acompanyat. Hi
ha companys que romanen amb mi les dotze hores. La repressió que les forces d’Ordre
Públic i els grups d’extrema dreta han exercit sobre nosaltres ha estat tan llarga, tan
variada i tan constant que no acabaria d’explicar-la. Però hem arribat a una situació tal
que la vorera del carrer Entença, davant de la Model, ha esdevingut una escola social
permanent, una petita zona alliberada on es pot discutir de tot, on tots ensenyem i on
tots aprenem. Totes les lluites envien al carrer Entença llurs abanderats a explicar els
seus problemes i les seves victòries. I nosaltres enviem la nostra adhesió a totes les
lluites (15.6.76).
12.- Florència, 18 de juny de 1976. “Estimat Xirinacs: ...com si et conegués des de
molts anys, perquè el ressò i els documents del teu testimoni s’han trenat amb la meva
personal reflexió de religiós, de sacerdot, de creient compromès a fer violència en nom
de l’Evangeli a les institucions sagrades i civils. Talment que vull agrair-te per l’ajut
moral que em ve de les teves lluites i del missatge de fe amb el qual reïxes a fer-les
universals amb la mateixa universalitat de la paraula evangèlica. He pres cura de
l’edició, que he introduït jo mateix, del llibre de Francesc Amover sobre la presó de
Zamora (Il carcere vaticano. Chiesa e fascismo in Spagna, Editorial Mazzotta, Milano,
1975, Introd. d’Ernesto Balducci, escolapi), on tu figures com protagonista. He llegit i
he fet llegir el teu diari publicat per Edicions Coines (Dalle carceri della Spagna. Diari
odi un prete antifranchista, Roma, 1975, Introd. De Raniero La Valle)...”
13.- Fa poc la revista CANIGÖ reproduí una fotografia de Ramona, germana de Lluís
Companys amb en Xirinacs al carrer Entença.
“- Què en pensa, Ramona, de la lluita d’aquest personatge?
“- És un home de molta bona fe, cosa que no agraeix mai ningú, com va passar amb el
meu germà. Qui li va agrair tot el que va fer quan estava a la presó? Quan li portàvem
roba no trigava deu minuts a repartir-la entre els seus companys de garjola. De què li va
servir tanta bondat? De què li va servir la vida que va portar? Es va vendre un molí de
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farina que avui valdria milions, es va vendre finques a Tàrrega, s’ho va vendre tot, i tot
per la política. Em sembla que pel que hem de viure no val la pena d’ésser tan bo per a
tothom” (19.6.1976).
14.- El mateix dia dinou té lloc una altra gran manifestació per l’amnistia a Mataró. Em
preguen d’assistir-hi. “No puc assistir a les desenes de manifestacions de comarques, de
municipis, de barris com es fan només a Catalunya. Mai no em restaria temps per estarme on he promès de no moure’m”.
15.- Gaceta Ilustrada, 20.6.1976): Paco Cuervo, que demana l’amnistia davant la presó
de Múrcia ha rebut una cadena i una nota que diu: “Oye, cura-cerdo, si mañana aun
estàs ahí, iremos a por ti, te mandamos un botón de muestra”. Segona amenaça,
ampolla plena un terç de gasolina i l’amenaça: “La próxima será de verdad y de litro. El
cuervo no se marcha, no nos responsabilizamos de los quemados, tú y tu gentuza
tendréis la culpa. No avisaremos más. A las aves carroñeras (cuervos) se las mata de
muchas maneras. De un perdigonazo, con elecricidad, fuego, cebos envenenados...
Lárgate i no nos obligues a hacerlo. Segundo aviso. G.C.R. Aquestes amenaces són
àmpliament compensades per les càlides i abundants adhesions dels amics.
16.- El dia 22, al Palau Blaugrana, té lloc el míting de presentació del Partit Socialista,
branca Congrés, que després es dirà Partit Socialista de Catalunya (PSC), permès per
l’autoritat governativa, enmig d’una gran eufòria. Tots els altres partits antifranquistes,
encara clandestins eren representats a la fila zero. Jo també vaig ser-hi invitat. I, una
vegada més, em vaig haver d’excusar. Es llegí una adhesió nostra i una referència a la
Marxa de la Llibertat, tot just prohibida. Tothom es posà a corejar: “Poble català, posa’t
a caminar”.
17.- Fragment d’una bellíssima i llarga oració distribuïda a Donostia, a la via pública, el
dia 27 de juny de 1976, composta per Gonzalo Arias, actiu apòstol madrileny de la noviolència:
“Jesucrist, germà nostre, tu ens ho vas advertir: <<Mireu que us envio com ovelles
enmig de llops>>. Ens vas anunciar que ens lliurarien a la tortura, que ens matarien i
que seríem odiats per causa del teu nom...
“Et preguem per Lluís Maria Xirinacs, per tal de què es mantingui en la seva fortalesa i
en la seva tenacitat. Et donem gràcies perquè sabé resistir sense protesta els cops a
l’esquena, als braços, a les cames, al pit i als testicles fins a perdre la respiració, les
estrebades que li arrencaren cabells del cap, de la barba i del bigoti, els sarcasmes i els
insults. Et preguem també pels policies que el maltractaren; per a aquells que es
burlaren de les paraules del teu Fill, tot repetint davant de Xirinacs per escarni: Pare,
perdona’ls perquè no saben el que fan”. Et demanem que els facis veure que també per a
ells hi ha perdó...”
I així successivament...
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48.- Dues espècies de captaires d’amnistia
La dels captaires de l’amnistia laboral-sindical i la dels captaires de l’amnistia políticosocial.
Heus ací una reflexió que vaig fer a propòsit d’una invitació dels primers:
“A LA CONFERÈNCIA DEL BAIX LLOBREGAT SOBRE AMNISTIA LABORAL.
“Companys:
“Heu invitat a un captaire de l’amnistia general a una conferència sobre la vostra
amnistia obrera. El vostre emissari esgotà els arguments a fi de que jo hi assistís. Em
produí gran complaença la vostra invitació. Jo havia seguit amb entusiasme aquesta
nova experiència en la lluita obrera, tal volta inspirada en la meva pròpia acció. Veia
amb alegria com davant de cada fàbrica apareixien nous “captaires de la readmissió” a
muntar la guàrdia, com els companys que treballaven sortien a compartir l’esmorzar
amb ells, com els veïns ajudaven de mil formes palesant llur solidaritat. I per damunt de
tot vaig veure amb alegria com alguns patrons intel·ligents, en desacord amb un Règim
que nega orgullós l’amnistia general, concedien aquella amnistia laboral que estava en
llur mà de concedir. També sé que alguns dels vostres han rebut maltractaments de part
de la força pública o d’individus de l’extrema dreta, com en el cas de Motor Ibèrica. Per
tot plegat veig que la vostra lluita i la nostra són en el fons la mateixa cosa. I em sento
orgullós d’aquesta unitat.
“No puc, tanmateix, assistir a la vostra reunió. La llarga i complexa lluita obrera us
permet molta capacitat de maniobrar, de canviar de tàctiques. Jo, ara, en canvi, no puc
maniobrar. Cal que em quedi aquí fix, lligat, com un pres, tot i que voluntari. La força
de la meva acció que no va dirigida a vosaltres ans al Règim i als milions de gent
distreta amb discoteques i travesses, resideix en la seva simplicitat i constància. La força
ve de la continuïtat –ja fa sis mesos-. Aquesta mateixa força fa que tothom em demani
que assisteixi a totes les seves lluites i en participi. Si acceptava no resistiria en la meva
acció. Cal que reposi a les nits i em cal treballar algunes hores per guanyar-me la vida
sense explotar ningú.
“Confio en què la meva assitència no és necessària. Confio plenament en aquesta classe
obrera que desperta puixant i, en especial, en la del Baix Llobregat que, ens darrers anys
està donant mostres d’una maduresa sorprenent.
“Endavant! 16 de juny de 1976”.
I, heus ací una altra reflexió greu sobre la petició de l’amnistia político-social:
“ULTIMÀTUM PER A UNA AMNISTIA DE VERITAT:
“<<La paraula de Déu fou adreçada a Jeremies després que el rei Sedecies tancà amb tot
el poble un acord per proclamar una amnistia: calia alliberar tots els captius hebreus,
homes i dones, ningú no podia retenir en servitud un jueu, germà seu. Tots els
importants i tot el poble, que havien entrat en el tracte, ho comprengueren i es produí
l’alliberament>> (Jeremies 34, 8-10).
“Això es produí també en el nostre país en acabar-se la dictadura de Primo de Rivera i
en establir-se la República. No un perdó. Un acord entre els poderosos i el poble.
“<<Després d’això, canviant de pensament, tornaren a agafar els homes i dones, que
havien alliberat, i els reduïren de nou a esclavitud>> (Jeremies 34, 11).
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“Això es produí en el nostre país en acabar-se la República per la força de les armes,
recolzades pel capital dels poderosos. Els resultava incòmode de treballar com tothom,
en comptes de viure del treball dels altres. La progressiva supressió de privilegis, que
anava realitzant de mica en mica la República, esdevingué insuportable als poderosos. I
imposaren de nou un règim antidemocràtic d’esclavitud que ha durat fins ara.
“<<És per això que diu Déu: No m’heu obeït donant llibertat als vostres germans. Jo
lliuraré els grans de Judà i de Jerusalem, els oficials i els sacerdots i tots els
responsables en mans de llurs enemics, d’aquells que volen llur vida>> (Jeremies 34,
17, 19, 20).
“Això encara no ha passat al nostre país. Però recordem el final de Mussolini, de Hitler,
les execucions de Nürenberg, l’exili dels dictadors portuguès o vietnamita (del Sud),
etc.
“El Déu veritable ens ha creat un poble de germans, ¿per què nosaltres maldem per
convertir-nos en senyors d’esclaus? Déu allibera, ¿per què nosaltres empresonem?
(vegi’s Deuteronomi 15, 15).
“Molta gent que se m’acosta, al carrer Entença, em pregunta perquè em fico en política,
o bé vol saber la intenció religiosa de la meva exigència d’amnistia.
“Quan Déu actuà al regne d’Israel paganitzat, ho feu mitjançant els profetes Elies i
Eliseu i el rei Jehú (Deuteronomi 15, 12-15). D’aleshores data la primera exigència
d’amnistia a Israel. Era cap al 841 aC. Quallà al regne d’Israel en una llei periòdica
d’amnistia (Èxode 21, 1-2) cada set anys, que s’introduí cap al 650-640 al regne
meridional de Judà (Levític 25, 10) tot allargant el període de set anys a cinquanta anys.
Hem vist Jeremies urgint el compliment d’aquesta llei el 587. Immediatament succeí la
caiguda de Jerusalem i la deportació dels notables a Babilònia. Cap al 500, Isaïes (el
tercer profeta d’aquest nom) hi tornava (Isaïes 61, 1-2). I Jesús dedicà tota la seva vida
pública a predicar l’any de reconciliació i alliberament (Lluc 4, 18-19), especialment
adreçat als poderosos, tant polítics com eclesiàstics, d’Israel, en vista d’aconseguir una
societat fraterna on tots s’avancessin, els uns als altres, a esdevenir servidors de tots
(Lluc 22, 24-26). Tant, que algun teòleg parla del Déu d’Israel com d’un Déu amnistiós,
obsessionat per l’amnistia. Jeremies i Jesús suporten sengles passions i Jesús fou mort
per exigir dels poderosos la renúncia a llurs privilegis. La gent ignora que, tant en temps
de Jeremies com després de la mort de Jesús, qui més sofrí directament el càstig, per no
haver donat amnistia, fou el grup dels poderosos. En canvi <<Nebuzaradan, comandant
de la guàrdia dels invasors babilònics, deixà en el país de Judà el poble senzill que no
posseïa res>> (Jeremies 39, 10). El nostre Déu és un déu exigent (Mateu 25, 24). No
s’aconforma amb trampes o pedaços. Ho vol tot. Ja dels jueus exigia llibertat
econòmica, política i religiosa. Atacava alhora els rics, els reis i els sacerdots que, en
operació combinada , anaven reduint a servitud el poble senzill.
“Sembla estrany que l’exemple dels antics no faci escarmentar els moderns. ¿Per què
repetir l’error una vegada més? La paciència del poble té un límit. Sempre, aleshores i
ara, existeix un imperi exterior amatent a ajudar un poble desesperat. Jeremies, en un
moment donat, es posà a predicar el derrotisme: <<Rendiu-vos als caldeus>> (38, 2).
Pot ser sí que ja és tard. Han fet les autoritats tants de malabarismes amb l’amnistia els
darrers mesos! Hi ha hagut tants de silencis i vacil·lacions de part dels bisbes! S’està
trigant massa. Que reflexionin els poderosos sobre els límits de llur poder. Ara encara el
poble no vol revengisme, encara vol oblidar-ho tot. Ningú no pot retenir en captivitat un
germà seu” (25.6.1976).
Aquestes reflexions foren publicades a l’Avui de l’11 de juliol de 1976.
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CAPÍTOL 7: juliol 76.

49.- Arrenca la Marxa de la Llibertat (1.7.76)
“Uns dies concrets: de l’1 al 3 de juliol de 1976. Un lloc precís: els Països Catalans.
“Homes i dones d’aquesta nació, prohibida encara, tenint només com a força la nostra
profunda convicció de llibertat, anàvem a enfrontar-nos amb l’aparell repressiu d’aquest
Estat durant 68 dies seguits, albada rera albada. Entossudits en els nostres drets
inalienables, havíem declarat que desobeiríem tota norma que, provenint de les altes o
baixes esferes d’un poder il·legalment establert, ens prohibís caminar no-violentament
per les terres del nostre país. Nerviosos, els futurs guerrillers, preparàvem els patracols
per a dos mesos i escaig de lluita continuada. Amb les mans nues, sense espases ni
fusells ni bombes. Lleugers d’eines de combat, carregats de joia en veure propers
aquells dies per als quals havíem esmerçat tantes hores de preparació i, alguns, tastat la
fredor d’humides cel·les de comissaria o de caserna.
“El Secretariat central brunzia d’activitat. Desenes de persones passaven o telefonaven
d’arreu, diàriament, per tal de cerciorar-se de les convocatòries per al primer dia. Adéu
als amics que no venien per una raó o per altra. S’apropava el gran esdeveniment del
qual volíem ser protagonistes i del qual volíem que tothom en fos també d’una forma o
altra. Sempre ens han dit que érem idealistes! Les notícies que tenim dels Secretariats de
les comarques on comencen les columnes no són gens esperançadores:
“ - Es nota moviment de la Guàrdia Civil a Oliana, Esterri d’Àneu i l’Escala.
- Arriben forts contingents de Policia Armada al voltant de la Sènia i vil·les veïnes
(Ulldecona, Tortosa...).
- Hi ha tensió a Girona.
- De Guardamar no arriben notícies. S’hi preveu, però, forta repressió.

“Malgrat tot, els ànims dels companys no decauen. S’acosta el moment de demostrar
que quan afirmàvem: <<Desobeirem tota prohibició>>, ho fèiem ben conscients de les
seves conseqüències. No sabem massa ben bé el perquè però, de fet, tots sovintegem la
vorera del carrer Entença, parlant amb en Xirinacs. Hi trobem força, ànims, paraules
que ens encoratgen. Ell, en Lluís M. Xirinacs, està visiblement emocionat. Mai no
podrem esborrar la imatge d’aquella tarda de la partida dels companys que anaven cap a
l’Escala, al carrer Entença. Grans motxilles a l’esquena, la Pilar, en Ferran, i tots els
altres acomiadant-se, nerviosos però contents. Els ulls d’en Xirinacs lluïen:
<<Companys, marxeu valents i en pau!>>, semblava repetir a cada cos que abraçava.
Així, tots vàrem anar fent via cap al nostre respectiu capçal de columna. L’Escala (1),
Oliana (2), Esterri d’Àneu (3), la Sènia, Girona (5) i Guardamar (4), foren fites de
centenars de persones dels pobles i ciutats d’aquesta maltractada però viva i estimada
pàtria” (Marxa de la Llibertat, Àngel Colom i Jordi Rosés, Barcelona, març 1977, p.36).
El 4 de juliol, dia de l’inici de la Marxa, jo, que em quedava solitari (?) davant de la
Model, el dia anterior, en marxar ells, els vaig adreçar les següents paraules:
“Companys, marxeu valents i en pau!
“Ja marxa la marxa de la Llibertat. Marxeu valents!
“La justícia, la llibertat, la pau no són negociables. La pròpia responsabilitat de la vida
d’un poble no és negociable.
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“Avui comença el camí a l’Escala, Oliana, Esterri d’Àneu, la Sènia, Girona,
Guardamar... Demà passat a Castelló d’Empúries, Organyà, Llavorsí, Alcanar, Caçà,
Alacant... Per damunt de cops, detencions, multes, judicis... la marxa torna sempre a
començar, valenta, durant seixanta-vuit dies.
“Marxeu en pau! La pau que dóna l’haver encertat el camí. La pau de qui no explota, de
qui no es deixa explotar. Pau dura i suau ensems. Meravellós exèrcit pacífic. Enfront de
cavalleria i porres i metralletes. Que no violentarà ningú i tocarà el cor de tots. Que
vencerà el vencedor i es deixarà vèncer pel vençut. Fins establir en la nostra terra la
Victòria de la Pau” (carrer d’Entença 155).
Precisament, el tres de juliol el rei cessa com a Cap de Govern Carlos Arias Navarro i
nomena per al càrrec Adolfo Suárez González, immediatament abans, ministre del
Movimiento amb Arias. La gran pressió popular i de l’estranger fa canviar una mica la
cara del règim. Amb Àrias caurà el seu ministre de la governació, Manuel Fraga
Iribarne, que havia prohibit la Marxa de la Llibertat. El nou govern fou fet públic el dia
7. El nou ministre de la governació seria Rodolfo Martín Villa, ja ministre de relacions
sindicals en l’anterior gabinet d’Arias. La repressió dirigida pel nou i ¿liberal? ministre
res no minvà gens per comparació a la repressió dictada per Fraga. Ja el primer dia,
diumenge, 4 de juliol, el “balanç” fou d’un centenar de detinguts i uns quants milions de
pessetes en multes. Però la nostra gent resistí aquella primera escomesa i continuà
endavant. No explicarem aquí les pallisses, els incendis, les multes, les citacions
judicials, les presons, les amenaces i coaccions de tota mena, ni l’admirable resposta
dels marxaires, de vagues de fam de protesta, de negativa a pagar les multes, de
paciència davant les agressions, del “tornem-hi que no ha estat res” després de sortir de
la presó... Aquell estiu la Marxa donà més feina a la policia i a la guàrdia civil als Països
Catalans que l’ETA al País Basc (que, per cert, imità la nostra Marxa a la seva terra uns
mesos després). Els pobles per on passaven, tot i reprimits per l’autoritat governativa,
col·laboraren de moltes i imaginatives maneres, amb llur hospitalitat, amb recepcions,
exposicions, debats, festes, manifestacions, adhesió de les “sis hores de Canet”,
proclama de manifests, denúncies, adhesions de les Assemblees democràtiques
visitades, etc. Tinc, per exemple, a les mans una ardida i detallada denúncia sobre les
pèssimes condicions de vida en la presó de Girona feta pels marxaires que hi foren
empresonats. En el llibre citat trobareu molts detalls i un balanç general de la Marxa.
Tanmateix, cal rellegir la premsa d’aquells dies per fer-se una idea de la magnitud de la
campanya. És difícil imaginar-se l’empenta sobre el país que representà la Marxa de
tantes columnes de llarg recorregut sobre tota la superfície dels Països Catalans fins a
confluir al monestir de Poblet. Més difícil que al Principat fou la Marxa pel País
Valencià. En alguns indrets s’hagué de submergir en la clandestinitat. A Mallorca la
sisena columna de la Marxa fou impedida pel governador el duc de Maura. A la
Catalunya del Nord, el diumenge, més de 300 persones formaren una setena columna de
la marxa entre Toluges i Thuïr, on els acolliren prop de 800 persones, amb el batlle al
capdavant. S’hi llegí el “Manifest de la discriminació dels Països Catalans”.
Hi hagué una exemplar coordinació entre totes les columnes. Es començà
immediatament a editar el butlletí “Fent Camí” on s’explicaven les vicissituds de cada
columna. En el núm. 1 s’hi troba, amb música, l’himne de la Marxa:
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“Poble Català, posa’t a caminar!
“Per les serres i riberes,
pels boscatges i les valls,
per les illes i les hortes,
entonem el nostre cant!
“D’un trist somni se’ns desvetlla,
el sol lluu per tot arreu,
car la boira l’ha esvaïda
un fort vent de llibertat!
“Aplegats sens desfallença,
caminem alegrement,
vers aquell cim on flameja
la bandera d’or i sang!”.
En el núm. 0 del dia 4 de juliol, s’insereix una reflexió meva sobre la lluita no violenta:
“L’estranya lluita no violenta”.
“Exòtica i estrangera per a les orgulloses civilitzacions occidentals, té fondes arrels
esteses pels pobles asiàtics, africans i americans. Els homes ens riem i menyspreem allò
que desconeixem. L’home occidental, acostumat a la violència més despietada,
desconeix la lluita no violenta. Només creu en la llei del més fort, del més savi, del més
ric. Ha manllevat dels animals llur mètode cec i localitzat de lluita i, durant segles, ha
fet vacances del mètode humà de lluita. No-violència és intel·ligència, voluntat, amor i
esperit universals. És l’estil d’actuació del futur de tota la humanitat. A llarg termini, la
no-violència serà la forma normal de les relacions humanes. Ara, no. Per això els no
violents són uns avançats del món futur, que ara resten marginats, criticats, titllats de
boigs, d’ineficaços o d’immorals.
“<<No es pot atemptar contra la pròpia vida; això és immoral>>, diuen. És immoral
donar la vida per no res. Però donar-la per una causa noble, col·lectiva, que s’ho valgui,
no solament no és immoral sinó que és el més alt grau de moralitat. Diu Jesús: <<Ningú
no dóna major prova d’amor que aquell que lliura la vida per l’amic>>. <<Jo he lliurat
la meva vida per vosaltres; vosaltres heu de lliurar la vostra vida els uns pels altres>>.
“El no violent sembla boig perquè fuig de l’estil de vida egoista que l’envolta. La gent
pensa, primer, en si mateixa i, després, en l’altre. El no violent pensa, primer, en l’altre
i, després, en ell. El violent juga amb la por del feble. El no violent és un feble sense
por. El violent vol guanyar, vèncer. El no violent vol l’acord, l’avinença. En general es
pot dir que el no violent trenca els hàbits i costums més inveterats d’una societat
tradicionalment violenta. És comprensible, doncs, que el no violent sembli boig.

“Sobre l’eficàcia de la no violència cal dir que aquesta lluita tot just acaba de començar.
Quan un agafa una arma sap que es juga la vida, i quan arriba a l’edat militar tothom és
obligat a agafar una arma. Quan un opta per l’estil de lluita no violenta –i són encara
ben pocs els que s’hi apunten- poques vegades ho fa disposat a lliurar la seva vida.
Sovint la no violència esdevé un refugi de covards de la violència. Tots els Estats del
món inverteixen quantitats ingents de diners i d’homes en la violència: lleis, exèrcit,
guàrdia civil, policia, presons, jutjats, propaganda, educació, etc. En la no violència
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gairebé ningú no hi juga res. Com voleu que sigui eficaç? Encara som a les beceroles.
La no-violència és la gran desconeguda del nostre món. Tanmateix, per experiència
pròpia, puc dir que quan s’aplica aquest estil amb tots els seus recursos i amb tota
rigorositat, ni que sigui una persona sola la que actuï, produeix efectes espectaculars.
Els grans exèrcits de violents no estan preparats per resistir aquesta mena de lluita i no
ho estaran mai, perquè el no violent lluita en un nivell on no pot arribar mai la
violència: el nivell de les conviccions transcendents. Un nivell estrictament humà on
l’animal no hi arriba”.

50.- Una carta que fa mal (9.7.76)
En l’apartat 29, es reprodueix una carta adreçada el 21 de març a un simbòlic policia
armat, que em demanaren uns escolars per a una composició seva. Sembla que la carta
s’escampà molt espontàniament i, fins i tot, arribà ales autoritats militars de l’Estat
espanyol. Algú m’havia dit que la lectura de la carta havia provocat la petició de donarse de baixa del cos, d’alguns policies a Alacant. Era, doncs, perillosa per als Cossos
Armats. A l’abril el Jutjat Militar d’Oficials Generals en Plaça de Barcelona obre el
Procediment Previ nº 296-IV-76 contra mi. El 9 de juliol em lliuraren una citació,
davant de la Model (!), per a prestar declaració prèvia davant del Jutjat Militar, a la
plaça de la Porta de la Pau (?) situada davant l’estàtua de Colom al port de Barcelona.
Era la segona vegada en la meva vida que em presentava en aquell indret. Em vaig
presentar a les 10. Amics meus em substituïren davant la Model. Trio alguns paràgrafs
de l’Acta, aquí traduïts per mi al català (la cursiva d’algunes expressions és meva):
“Després de procedir-se a la traducció de l’idioma català al castellà del document,
l’Instructor designat només ha pogut intentar practicar una diligència primordial i
important. En efecte, citat legalment LLUÍS MARIA XIRINACS en el lloc on
habitualment se’l troba, en una situació i actitud que per elles soles es qualifiquen i que
es desconeix que tingui domicili en casa religiosa, convent o habitatge particular, el
XIRINACS compareix davant el repetit Instructor a l’hora i en el dia assenyalats. Pretén
el Jutjat amb tota mena d’atencions i reiteratives ordres que el comparegut presti la
declaració que ha de rebre, per a constància en Actes i aclariment dels fets perseguits i,
com és visible en l’acta, el compareixent manifesta que no té Document Nacional
d’Identitat, manifestació que fa en català tot i ser requerit a fer-la en castellà, entenent
que tot i conèixer perfectament l’idioma oficial espanyol, per dret natural li correspon
fer-ho en català. Davant d’aquesta situació, l’Instructor eleva les Diligències en
consulta.
“De tots és coneguda l’actuació de L M. X. No l’és tant, ni de bon tros, la seva possible
condició de religiós profés exclaustrat. Cerca una notorietat al preu que calgui i voldria,
sens dubte, per a la seva millor propaganda personal, sentir-se perseguit i fins i tot
sancionat per l’Administració de Justícia. Pot ser que ho aconsegueixi en aquest cas,
per la forma insòlita i aparentment infantil i ingènua, a més de presumptament punible
amb la que ha iniciat la seva actuació en el procés”.
Segueix el document reconeixent que de moment el procediment resta en suspens. Fa
una perorada farcida de referències legals sobre la obligatorietat del castellà. La meva
actitud constitueix, doncs, delicte de desobediència, de falta de respecte a la persona de
l’Instructor i d’una possible denegació d’auxili a l’Administració de Justícia o d’un
desacatament. I segueix:
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“L’actitud de L.M.X. podria ser constitutiva de greu delicte, però, tot i que la ignorància
de les lleis no excusa del seu compliment, per tal que pugui ratificar o rectificar la seva
rebuscada, apassionada, però ingènua negativa a prestar declaració en Castellà, cal que
sigui de nou citat i conduït a presència judicial, per a ser requerit a prestar declaració en
forma legal, amb el previ advertiment de les responsabilitats en què pugui incórrer,
donant-li lectura dels rituals preceptes.
“Sense perjudici d’allò que s’ha dit, la conducta de L.M.X., en el més benigne dels
conceptes, integra ja una falta de lleugera irrespetuositat a l’autoritat d’un Jutge Militar,
que cal corregir, en via disciplinària, imposant-li una multa de 1000 pts., que caldrà que
satisfagui a les vint-i-quatre hores de la seva notificació, amb arrest substitutori, en cas
d’impagament, de quinze dies d’arrest”.
Al final figura un segell de “Auditoria de Guerra de la 4ª Regió Militar”! La cosa va
anar així: -“Cómo se llama Vd.?”. –“Lluís...” –“Pare, pare, pare. En castellano!”. I no
vam sortir d’aquí. Certament abans de començar jo li havia explicat “off de record”
pacientment en castellà que només faria la declaració oficial en català, perquè tothom té
dret a ser escoltat en judici en la seva llengua. Jo –li deia- sabia el castellà però hi havia
moltes persones que no. I amb aquesta actitud estava defensant llur dret. Em
preguntaren si declararia en català i vaig respondre afirmativament. Però ells insistiren
en el castellà i no pogueren ni arribar a escriure el meu nom. No pogueren passar de
“Lluís”. Només deia “Llu-“ i ja s’esveraven. M’argumentaven: “¿On aniria a parar la
disciplina militar si l’oficial s’hagués d’adreçar a cada soldat en el seu idioma?”
Evidentment no pogueren ni arribar a comunicar-me el motiu del Procediment contra
mi. Vaig sortir sense saber-ne res! I continuaria així fins al final.
El dia 13, el Capità General de Catalunya (!) acorda corregir-me, com a presumpte autor
d’una falta de lleugera irrespetuositat a l’Autoritat d’un Jutge Militar. M’imposa 1000
pts. de multa, que he de fer efectives en vint-i-quatre hores, amb arrest substitutori de
quinze dies, en cas d’impagament. El dia 17 m’arriba, al meu mateix lloc, una citació al
Jutjat Militar per al 20 a les 10 hores, “per falta d’irrespetuositat, però també en qualitat
de testimoni en les indicades Diligències Prèvies” sobre “no sé què”. Hi vaig
acompanyat de vuit amics, em mantinc en la meva actitud, m’imposen la multa de 1000
pts., els aviso de que no pagaré (tot i tenir-les a la butxaca), decreten els 15 dies d’arrest
substitutori i, allà mateix, m’emmanillen, em fiquen a un jeep militar i em duen
arrestat... a la presó Model.
Tres quarts d’onze del matí. Unes trenta de persones, en veurem entrar a la presó
(després de tants dies d’estar-me al davant), criden estentòriament : “Llibertat!
Amnistia!”. Ja dintre, en el minuciós registre reglamentari, els funcionaris de la presó
descobreixen a la meva butxaca el bitllet de 1000 pts. que tenia irònicament guardat per
a no lliurar-lo i que hauria cobert la multa admirablement! –“Les vol pagar?”, em deien
els funcionaris somrients. –“No, no!”, els feia jo. A la tarda, deien els diaris, l’afluència
de gent davant de la presó, fou molt més multitudinària. Cap a quarts de nou del vespre
hi havia unes cent persones, entre elles el fidel Ferran García Fària que, en assabentar-se
dels fets, baixà el mateix dia de Sant Quirze de Besora, on es trobava la seva columna
de la Marxa de la Llibertat. Un altre “captaire i marxaire”, Joan d’Armengol, encetà una
vaga de fam de protesta per la repressió, davant de la presó. El grup que seguia ocupant
el meu lloc deia: “Estem disposats a continuar venint, encara que ell no hi sigui, i encara
que ens treguin”. L’humorista Perich, al diari “Tele/eXprés” pintà un pres amb bufanda
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passejant dins de la Model i, per dalt de la muralla, treien el nas dos funcionaris. Un
deia: “És terrible, anit vaig somniar que el teníem dintre!”. I l’altre: “Si us plau, una
altra vegada no!”.
El mateix dia 20, trenta-vuit significats polítics catalans se solidaritzaren amb mi, per
declarar en català davant el jutge, amb una nota que deia: “Si existeix alguna disposició
legal en vigor que es troba en contradicció amb aquest dret col·lectiu universalment
reconegut (l’ús de la pròpia llengua, en judici), cal que la legislació sigui modificada de
forma que no siguin vulnerats els drets del poble català a l’ús oficial de la seva llengua,
sense cap restricció”. En agraïment a ells, tan amatents, m’abelleix d’incloure la llista de
tots els signants: Jordi Carbonell, Antoni Tàpies, Josep Benet, Xavier Folch, Pere
Portabella, Ricard Lobo, Empar Pineda, Joan-Anton Sànchez- Carreté, Claris Matheu,
Jordi Llimona, Agustí de Semir, Rafael Ribó, Miquel Sellarès, Enric Nosàs, Xavier
Castellà, Montse Olvan, Joan Camps, Salvador Casanova, Quim Capdevila, Ramon
Bastardes, Joan Domingo Linde, Jacint Humet, Felip Solé Sabarís, Josep Cullell,
Xavier Tobajas, José Herreros, Carles Caussa, Ferran Fullà, Eulàlia Berenguer, Joan
Senent-Josa, Joan Reventós, Jordi Marsal, Joan Martínez Alier, Miquel Roca i Junyent,
Narcís Serra, Joaqum Pibernat, Borja Aragay, Albert Pons i Miquel Esquirol.
El dia 21, se’m presenten l’advocat Josep M. Antonijuan i Roca amb el jutge militar
coronel Nieto. Sense consultar-me a mi, tres persones de bona voluntat, Josep Dalmau,
Jaume Rodri i Esteve Genovès, havien lliurat, en paper de l’Estat, un donatiu de 1000
pts. a Capitania Militar, per tal de pagar la meva multa. El jutge em preguntà si jo
deposava la meva actitud i vaig respondre negativament. La conseqüència fou que vaig
continuar arrestat. Ignoro si els donants recuperaren els seus diners.
No es pot explicar l’efusió de companyonia produïda dins de la presó pel meu ingrés.
Dintre del possible, a la 2a. Galeria hi hagué un intens intercanvi d’informacions i
sentiments. De fora m’amoixaven amb tota mena d’atencions. Els de dins, els que ens
podíem ajuntar, tot ho fruíem junts:
21.7.- Arròs, amanida i bistec (de part de la meva mare Carme Damians).
22.7.- Amanida, espaguetis, lluç, flams (Vicenta Alcover).
23.7.- Arròs, amanida, mitjana, fruita, pudding (V.A.).
24.7.- Verdura, truita, costelles de xai, cervellets arrebossats, conill, pastís gelat.
26.7.- Botifarra amb mongetes, amanida, pollastrer, formatge, fruita; llençols (V.A.).
27.7.- Amanida russa, bistec, salmonets, flams (Bar Model).
28.7.- Pa de pessic, panses, raïm, peres, pomes, préssecs, pernil, llom; revistes, llibre
(V.A.). Paella i filet (Bar Model).
29.7.- Raviolis, empanada de formatge, cireres, dues mitjanes de xai (Bar Model).
30.7.- Arròs cubana , ½ conill, amanida, dàtils (Bar Model).
31.7.- Peres, préssecs, pomes, plàtans, pomes, tomàquets, llom, pernil, pa de pessic
(V.A.). Amanida, escudella, pollastre, truita d’espàrrecs, 2 bistecs (bar Model).
2.8.- Fabada, ronyons, fruita, amanida (Bar Model).
Festa contínua. Potser es fa difícil fer comprendre la meva emoció en aquest retorn a la
presó. Hi havia fet estada, abans, durant dos anys. Reveure per dintre allò a què ens
referíem des de fora al llarg de set mesos! Connectar amb els que, dins, esperaven i es
desesperaven! Observar en directe les condicions reals de vida en aquell moment!
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El 28, als set dies de reclusió, se’m presentà un jutge a prendre’m, una altra vegada,
declaració. Tot es tornà a encallar només amb el “Lluís”. Ell volia comprovar si m’havia
penedit o no. La història, doncs, duraria set dies més. El dia 3 d’agost sortiria “triomfal”
a 2/4 de nou del matí sense ningú esperar-s’ho ni esperar-me a la vorera. La presó havia
avançat la meva sortida per evitar escàndols. Després les autoritats no sabrien que fer
amb la meva causa: si tornar a castigar-me per reincidència en la irrespetuositat o
oblidar-se del cas i mirar cap a una altra banda. El cert és que no hi havia manera de
tirar el procediment ...de “no sé què”..., endavant.

51.- Què oferirà el nou govern?
La grandiosa campanya popular per l’amnistia seguia avançant amb tota la seva
empenta. Nosaltres continuàvem la nostra guàrdia i seguíem provocant un allau de
ressonàncies, la consignació de les quals és inabastable. Per tot arreu es demanava
amnistia i es feien manifestacions prohibides, tolerades o permeses. Tal era la confusió
permanent de la política del govern espanyol respecte a l’amnistia. Podem destacar el
míting per l’amnistia, de Badalona, del dia 10 i les manifestacions de l’11 de juliol, a
Barcelona, prohibida, i les permeses, el mateix dia a Lleida i València, la darrera de les
quals fou esclatant.
A Badalona el dissabte dia 10 de juliol se celebrà un gran míting per l’amnistia. Els
“captaires” hi fórem convidats. No hi anàrem però els enviàrem la nostra adhesió.
Després de recordar-los la seva meravellosa manifestació del 29 de febrer (nº 26), a la
qual nosaltres havíem assistit, dèiem: “Veiem que després de tant de temps no us heu
cansat de pledejar per una amnistia que mai no acaba d’arribar. Un poble constant en la
seva militància és un poble que aconseguirà el seu alliberament. Ara, davant els anuncis
de concessió d’una amnistia retallada, només volem afegir que no podem parar fins a
atènyer una amnistia total”.
En les “vacances” providencials dels quinze dies de presó vaig fer un tros de diari. I hi
deia:
“Un tema passa a pertorbar els meus nervis cansats durant tota la setmana de l’amnistia,
del 5 a l’11 de juliol (quan encara era al carrer). L’onze, l’Assemblea de Catalunya,
mentre la Marxa de la Llibertat, enmig d’un cúmul de dificultats va avançant, té
convocada una manifestació a Barcelona per l’amnistia en solidaritat amb les
convocades a la resta de l’Estat espanyol en aquesta setmana. Les de Bilbo i València
han estat permeses, i el poble, massivament, ha baixat al carrer. Els savis de la política,
pel febrer i per l’abril m’avisaren que plegués de la meva acció: <<El poble no pot
resistir una campanya tan llarga>>. I vet ací que el poble, després de tants mesos i anys
de demanar amnistia, al mig de la canícula de juliol, quan sempre ho havia abandonat
tot per fer les sagrades vacances, ara està en peu de guerra pacífica, tot cridant més fort
que mai: <<Amnistia! Llibertat!>>. Això és encoratjador. Tanmateix, jo, malgrat tingui
molta capacitat de dissimular-ho, estic seriosament cansat dels nervis. I la perspectiva
d’una nova manifestació prohibida, amb un possible joc de porres (núm. 22) o una
detenció amb escarment (núm. 36), o... el que sigui, altera de soca-rel la meva estabilitat
nerviosa. Estic fet una desferra humana. Al carrer, la gent no hem deixa reposar ni un
moment. Quan més els dic que em deixin reposar perquè em trobo malament, més volen
interessar-se per mi, més m’importunen, carregats de bona fe. Insisteixen sense parar
que mengi més, quan el meu problema és de no parlar tant, enmig del brogit
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insuportable dels camions que, en corrua inacabable pugen i pugen pel carrer Entença
tot marxant cap als quatre punts cardinals de la Península. Només em perdo els que van
a França! Dotze hores de camions, que s’aturen al semàfor i tornen arrencar amb el
sorollós donar dos cops de gas i fer els canvis de marxes, i de converses
ininterrompudes durant més de sis mesos, sense un sol dia de vacances i amb la tensió
de fons de la desigual lluita mantinguda entre una formiga i un gegant, han esgotat la
meva resistència nerviosa. Si en algun moment aconsegueixo deseixir-me d’un públic
inesgotable i puc restar sol per reposar, immediatament apareix una nova ànima pietosa
que ve a fer-me companyia per tal que no resti sol, pobret! Hi ha amors que maten! Una
excepció notable: De tant en tant apareix pel xamfrà Jaume Chalamanch. Amb un cop
d’ull copsa el panorama. Ve de dret a mi. Em demana en veu alta que vol parlar
reservadament amb mi. I ens posem tots dos sols a passejar amunt i avall. I em diu:
<<No parlis gens. No vull res. He vingut per protegir una estona de silenci per a tu>>.
“Arriba el dia 11. Després d’anuncis i contraanuncis, al capdavall de tot, la manifestació
resta prohibida i ben prohibida. Serà reprimida amb tota la força disponible. (La
repressió de la Marxa resta forces al Sr. Governador). El malson dels ferits i
contusionats enverina el meu ànim. Quan s’acabarà això? La manifestació és al vespre.
Passo tot el dia seriosament malalt de nervis. Ho dissimulo tan com puc. Amb els meus
truquets de ioga tracto d’escampar per tota la xarxa nerviosa, per un igual, el pes dels
perjudicis del meu estat deplorable. En un moment donat, a primera hora de la tarda, em
ve un rodament de cap i em cal seure ràpidament a terra. Si en qualsevol dels altres dies
arribo al vespre totalment cansat, podeu pensar com estic aquest dia. A les set de la
tarda em faig escàpol amb la Vicenta, que ha vingut a recollir-me per acompanyar-me a
la manifestació, i ens presentem a la plaça de la Sagrada Família. Hi ha ambient. Molts
del carrer Entença. Molts obrers. Molts polítics coneguts. Una sorpresa: retrobo per
primera vegada una dona basca, verament heroica, que en el mes de gener s’interposà
entre un furiós ultra i jo (nº 12) i rebé un cop de peu terrible que, segons ara em diu, l’ha
impedit de caminar fins fa ben poc. Encara va coixa. Se m’enaigüen els ulls. No en
recordo ni el nom ni els cognoms, però mai no l’oblidaré. S’ha presentat senzilla: “-Em
coneixes? –I tant, com et trobes?” En dues paraules m’ho ha dit. Hem encaixat la mà i
s’ha fos entre la gent.
“A dos quarts de vuit, amb un fort aplaudiment enmig de la plaça, ha arrencat el tros de
manifestació més llarg i més bonic que mai no hagi vist jo a Barcelona. Mitja hora des
del carrer Provença fins al passeig de St. Joan, on s’han afegit els concentrats a la plaça
Joanic, amb aplaudiments abundosos, i passeig avall fins a la plaça de Tetuan on ha fet
la tràgica aparició la força pública, i ha dissolt un bell grup d’unes dues mil persones a
cops. Se sentien tota mena de eslògans i s’havien desplegat tota mena de pancartes i
senyeres ben ordenadament. Havia passat un jeep i un 091 sense dir-nos res. A les 8
érem dissolts. Jo no he corregut. Davant i darrere meu han picat. A mi no m’han tocat.
Això se’m fa insuportable. Poca cosa més he fet jo. Les cames no m’obeïen només de
veure un policia corrent, porra enlaire. He abandonat. La Vicenta m’ha dut en taxi a
casa. M’he ficat al llit i he procurat reposar mentre tota Barcelona bullia, mentre es
col·locava de bell nou la senyera catalana al Cinc d’Oros, mentre la Rambla feia 25
minuts de silenci davant el formidable desplegament de força pública, mentre el cap
d’un noi era esberlat per un cop de porra, mentre a les 12 de la nit la gent es tornava a
manifestar incansable per la plaça de Catalunya i mentre el teatre Grec amb Raimon
esdevenia una caixa de ressonància dels crits de sempre, sempre prohibits a Barcelona.
El mateix dia 11, al matí s’havia reunit la XVIII Permanent de l’Assemblea de
Catalunya, amb més de cent persones i setanta dues delegacions. Dóna suport de nou al
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manifest per la ruptura democràtica, a la marxa de la Llibertat i a l’amnistia sense
exclusions. Denuncia, un cop més, la política repressiva del règim actual i, molt
especialment, la mort de Begoña Menchaca a Santurce, en el curs d’una manifestació
per l’amnistia. Anuncia la preparació d’una magna concentració per a l’11 de setembre.
Critica la prohibició governativa de l’acte de la tarda i convoca, a més a més, a una nova
manifestació a Barcelona per al dia 23 de juliol, que també desautoritzarà el govern civil
el dia 20.
A València, el dilluns 12, més de cent mil persones protagonitzaren al vespre la
manifestació popular més important de València des de l’any 1936. Permesa pel
governador, fou convocada i encapçalada per la Taula de Forces Polítiques i Sindicals
del País Valencià. Darrere seu caminaven els ex-presos polítics i els familiars dels
presos. Hi assistiren tots els partits, que encara eren tots il·legals, fins i tot els que no
formaven part de la Taula, excepte “Alianza Regional Valenciana”, d’Emilio Attard.
Hi havia pancartes de molts pobles i ciutats de tot el País Valencià. Filmadors de les
cadenes de la televisió europea donaven fe de l’esdeveniment. De les vuit a les deu del
vespre. Sense incidents.
També fou sense incidents la manifestació permesa, del dia 11 a Lleida, on participaren
unes quatre mil persones, malgrat les amenaces en dies anteriors per part d’ultres. A
més de l’amnistia es demanà un Govern Provisional i el restabliment de la Generalitat.
Es llegiren comunicats de l’Assemblea de les Terres de Lleida, el manifest de
l’Assemblea de Catalunya per la ruptura, un de l’Associació d’ex-presos polítics. Entre
moltes altres reivindicacions cridades es digué: “Amnistia per a la Marxa de la
Llibertat!”.
Des de l’inici del primer govern (Arias) de la monarquia espanyola, el ministre de
Justícia, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, en la mateixa línia de Fraga, s’havia
inventat un subterfugi per retardar la concessió de l’amnistia i per mantenir contenta
així la fracció més reaccionària de l’exèrcit. No es podia donar amnistia sense reformar
la llei de prevenció del terrorisme, la llei d’associacions i el mateix codi penal.
Altrament, un cop atorgada, caldria tornar-la a concedir perquè els delictes afectats
encara seguirien tipificats en l’ordenament legal. Una tal reforma era complexa, llarga i
exigia un estudi profund. Bona excusa per al ministre de Justícia, titllat d’aperturista.
(Els advocats de la seva família eren els representants dels interessos del conglomerat
de multinacionals de la família Rockefeller a Espanya). Calia que tot el poble il·lusionat
s’esperés perquè els savis havien de deliberar. La jerarquia eclesiàstica callava. No hi
valien signatures. Aquell sibil·lí ni tan pronto ni tan tarde se n’havia anat al cel.
Però el poble gaudia de bona salut. Se seguien fent manifestacions arreu. El dia 16, més
de 3000 persones es manifestaren legalment a Múrcia-capital per l’amnistia, convocades
per la Coordinació Democràtica de Múrcia. Entre els assistents, en primera fila, amb
tots els polítics, figurava el “captaire de la pau”, Francesc Cuervo (nº 32), que, entre
altres, dirigí la paraula a la concurrència, acompanyat profusament de crits i
aplaudiments, en el míting inicial, donant lectura a una carta adreçada pels presos
polítics de Múrcia a la manifestació (diari “La Verdad”, Murcia. 17.7.1976).
Rafael Ribó, en un magnífic i treballat article a l’AVUI (16.7.76) creu que aquest
govern no democràtic no està legitimat per decretar l’amnistia, que està
indissolublement lligada a les llibertats democràtiques. Aquest article té un títol
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premonitori: “El nom no fa la cosa”. Suárez, sotto voce dirà: “Indult amb nom
d’amnistia”.
Suárez, aquest dia 16, o, millor a 2/4 de 4 de la matinada del dia disset, en anunciar el
seu programa de govern, va parlar, en el seu dotzè punt, de la reconciliació nacional i
que faria una recomanació al rei per tal que concedís l’amnistia a delictes i faltes
polítiques o d’opinió. Aquest anunci alçà novament amunt les onades de la
reivindicació.
Després de l’anunci de Suárez, jo, encara no ingressat en la Model, continuava passejant
amunt i avall, amb l’estol d’amics, com si no hagués sentit parlar d’aquesta amnistia.
Preguntat per l’AVUI (18.7.1976), responc: “Encara no he dit res a ningú, del que penso
fer, ni ho vull dir fins que no vegi l’amnistia concedida i com es concedeix. Ara el que
et puc dir és que aquesta que acaben d’anunciar no és l’amnistia que desitja el poble, és
un tros d’amnistia. Reconec l’esforç que fa el govern per a aquesta amnistia. Allò que
no dóna és realment perquè no ho pot donar i fins i tot dóna més del que pot donar.
Caldria que l’oposició entrés en el govern per a què es concedís una amnistia total”
El dia 17, després de la manifestació del dia anterior, Francisco Cuervo, des de Múrcia,
em dirigia la següent missiva: “Estimat Lluís: Com estàs? La Carme tornà, de la visita a
vosaltres, molt animada, i ens comentà el teu projecte de seguir davant la presó tot
demanant l’amnistia total per a uns i altres. Jo estic donant-hi voltes i és probable que si
no trobo una altra forma de lluita per aquesta causa també segueixi. Allò que
segurament faré serà prendre’m una petita pròrroga, com a senyal que quelcom s’ha
aconseguit i també –tot i que això ja seria per motius personals- per a interioritzar una
mica tot allò transcorregut durant aquests dos mesos i mig. Aquesta idea d’amnistia
total m’encanta. És alhora la única –tot i que improbable- sortida política a aquesta
situació espanyola i el millor “comentari” de la intuïció fonamental de la Carta als
Romans (de St. Pau). És d’una gran bellesa. Per a mi té molta importància que les coses
siguin belles. A Múrcia estem celebrant, tot i que una mica endarrerits, la setmana
proamnistia. Ahir tinguérem una manifestació maca. Tingué més qualitat que la que el
número pugui reflectir (seríem 3.55 o 4.000). També s’organitzen conferències pels
pobles. Com sóc el “captaire” de l’amnistia em demanen a mi. Les fan a partir de les 9
de la nit i no sé negar-me. Ja n’he impartit un parell i aquesta propera setmana encara en
faré algunes més. En fi, que allò que és bo és que poc a poc la gent va desvetllant-se... i
en els pobles, que és molt important. ¡Múrcia (la regió sencera) ha estat tan esclafada!
El feixisme, en la seva figura caciquista, l’ha polvoritzat. Però comença a alçar-se. El
temps que porto aquí m’ha ajudat extraordinàriament. El testimoni vivent de molts
esforços polítics de la postguerra, m’arriba a aclaparar. I, de vegades, trontollen una
mica les meves idees de l’amnistia total, que oblida els delictes de sang de la dreta. Crec
que és bona aquesta crisi o trontoll, perquè es fa més ferma i menys ideològica. Bé,
Lluís, vaig acabant. Segueixo com puc la “Marxa de la Llibertat” i sé les dificultats que
ha tingut. Fins a quan pugui ser. Una abraçadíssima. Paco. Saluda a Ferran, Eulàlia,
Agustí, Carme...”
El dilluns, dia 19, a Alacant, 20.000 persones baixaren al carrer, convocades per la
Taula de les Forces Polítiques i sindicals, en manifestació autoritzada, per demanar la
llibertat, l’amnistia, l’estatut d’autonomia i el sindicat obrer lliure. Hi eren representats
gairebé tots els pobles de les comarques del sud del País Valencià, nombroses entitats
de barris, representants d’Assemblees democràtiques formades i representants dels
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diferents rams de treballadors. Malgrat fos autoritzada, hi hagué una càrrega policial
contundent per la presència de pancartes il·legals.
El dia 26, in extremis, l’arquebisbe de Santiago de Compostela, Suquía Goicoexea,
demana al rei l’amnistia.
Al ple de l’estiu –jo ja era a la presó-, després de tantes manifestacions i peticions,
encara es va celebrar a Barcelona, com a primer acte legal convocat per l’Assemblea de
Catalunya, en comptes de la manifestació prohibida del 25, un míting grandiós per
l’amnistia al Palau dels Esports el 29 de juliol, amb permís governatiu, on acudí de nou
tota la classe política, aleshores semiclandestina. La cabuda era de deu mil persones.
L’assistència fou d’unes dotze mil. La intenció era d’evitar que es destaqués alguna
formació política sobre les altres. Una meravella de consens! No hi havia ni mesa ni
presidència. Només una gran senyera catalana. En les files 0, la gent de la Permanent de
l’Assemblea. Res que no fos unitari. Les úniques consignes: “Llibertat, amnistia i
Estatut d’autonomia”, “Visca l’Assemblea de Catalunya” i “Amnistia sense exclusions”.
Quatre diaris de Barcelona van renunciar a cobrar la publicitat de l’acte inclosa en llurs
pàgines. Parlaren: Miquel Sellarès, que explicà la trajectòria i principis de l’Assemblea
de Catalunya; Agustí de Semir, que desenvolupà el primer principi: la amnistia;
Salvador Corominas que llegí el “Manifest per la ruptura” i Pere Portabella, que
propicià, com a única sortida, l’obertura d’un període constituent. Aplaudiren molt el
meu missatge d’adhesió, un missatge d’un grup de presos de la Model i els
representants d’Amnesty International. I es cantaren “Els Segadors”. Cap incident.
El 30, finalment, el nou govern de Suárez concedia una rònega amnistia parcial per fer
callar les feres.
Aquest govern, nou només en part, mantenia com a primer vicepresident el mateix
militar, Fernando de Santiago y Díaz de Mendíbil. Els militars, primer que tot i sempre!
Però el segon vicepresident, ministre de presidència, braç dret de Suárez i dissenyador
del nou govern, fou el monàrquic Alfonso Osorio (d’Unión Democrática Española),
que escriví les seves memòries: Trayectoria política de un ministro de la Corona
(Planeta, Barcelona, 1980). En aquest llibre explica cínicament que el nou i flamant
president li havia comentat: Les daremos un indulto con nombre de amnistía. Suàrez,
més endavant, demostraria amb Catalunya la mateixa habilitat lingüística: Les daremos
una Mancomunidad de Diputaciones con nombre de Generalidad. Realment l’espanyol
és un idioma molt apte per parlar de la transmutació alquímica... d’or en ferro colat! Tot
i les promeses de Martín Villa (ara ministre de la Governació) a l’abat de Montserrat al
1975, encara hauria de passar un altre any llarg (fins a l’octubre de 1977) de lluites
interminables perquè es concedís l’amnistia, i encara també retallada.
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52.- Vist des de dins (20.7 / 3.8.76)
Potser el lector voldrà tafanejar una mica i veure què passava darrere aquells murs
alterosos tan llargament contemplats per davant. Heus ací alguns retalls:
Dimarts, 20.7.76.- El Capità General de la IV Regió Militar mana al General Auditor
del Jutjat Militar que mani al Coronel Nieto, jutge de Oficials Generals que em
recloguin dues setmanetes a la presó Model. Obertura i tancament sorollosos de reixes i
reixes. Escorcoll personal. Lliurament de pertinences, que van a parar a una bossa i que
em retornaran en sortir. I confinament en una cel·la de la segona galeria.
Dimecres, 21.7.76.- Ve l’advocat Antonijoan amb les mil pessetes de la multa, que
refuso. Ve a veure’m la mare. També em visita amorosament, motu propio, el Magistrat
de l’Audiència de Barcelona, Josep Maria Amorós, una personalitat institucional que
m’acompanya, em reconforta i es posa al meu servei! Té dret a visitar-me pel càrrec que
ostenta. Després els funcionaris em prenen les empremtes digitals. Els companys de
presó m’ofereixen “Lecturas” i un gelat. Fa molta calor acompanyada de xafogor.
Arriba el paquet de menjar. Descobreixo xinxes a la cel·la. Em dutxo. M’escorcollen la
cel·la. A fora es desencadena una tempestat elèctrica d’estiu. M’envaeix la consciència
un profund cansament que finalment pot ser compensat com cal. Reposo. També trobo
per primera vegada en molt de temps la pau necessària per escriure una mica de diari.
Beneïda presó amb xinxes i tot! Com m’agrada fer d’ermità! En la soledat s’obre el vast
panorama de la realitat sencera, que no pots contemplar en pau en el dia a dia. Amb
quina gelosia i amb quin desfici m’abeuro en cada instant de silenci.
Dijous, 22.7.76.- Em sotmeten a un interrogatori formal. Escric el meu diari. Dutxa.
Paquet per dinar. Gran preocupació dels funcionaris per la permanència de la meva
barba. Se celebren altes consultes per dirimir la qüestió. A Carabanchel, durant els dos
anys, la meva barba no preocupà a ningú. Potser allà no hi havia xinxes i aquí tractaven
de reduir-los llur hàbitat ecològic. Ens hauran de depilar? La cosa més memorable del
dia fou la visita del capellà assignat pel bisbat a la presó, Josep Sesma, mercedari.
L’Orde de la Mercè fou fundada ensems per Jaume I, el conqueridor, St. Raimon de
Penyafort i St. Pere Nolasc, en 1218, per a redimir els captius cristians en terra de
moros. Ara el mercedari atenia espiritualment als presos que així ho volien. Entra a la
cel·la encongit. Immediatament s’excusa. Jo li pregunto com pot sentir-se en pau amb si
mateix tot col·laborant amb els repressors obedients al sistema franquista. Ell ja veu que
hi ha alguna cosa que no funciona bé. I m’anuncia, en descàrrec seu, que molt aviat
abandonarà aquesta feina i marxarà a missions, no recordo si em diu al Senegal. Li
replico: “No sé si això arreglarà res respecte de la teva consciència. Els capellans i
bisbes, a Europa i als Estats Units, repartim la comunió als alts responsables de les
multinacionals explotadores de l’Àfrica. Les coses no s’arreglen repartint comunions als
negres, ans tenint el valor de negar-les a certs blancs, en el país d’origen”. Marxa
confús.
Divendres, 23.7.76.- No em deixaran passar a les galeries ni als patis dels polítics. Em
comminen a què hem deixi tallar la barba. M’hi nego, i, en conseqüència, em tanquen
en “cel·la de càstig” els quinze dies. M’enfado. En arribar dos paquets de menjar de
casa, davant dels funcionaris, els reparteixo als companys del pis. Assabentat el
Director, em prohibeix el repartiment, sota l’amenaça de no permetre que entrin els
paquets. Li faig dir que només repartiré allò que em sobri. Respon: “Avisi que només li
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portin allò que es menjarà”. M’enfado de nou. Demà repartiré. Els companys presos
socials, a distància, simpatiquíssims. Em “colen” revistes, fruita, llibres. Em fan arribar
llur interès per la “nostra” amnistia i el “seu” indult. Cel·la tancada: calor!! Problemes
per obtenir un diari.

Dissabte, 24.7.76.- Em ve a visitar la mare. Em fa avinent que, del carrer estant, la gent
vetlla molt per mi. Cada vespre hi ha gran assistència de públic a la mitja hora de
silenci. De dintre estant se senten clàxons corejant la petició d’amnistia. La impressió en
l’interior és que la concessió d’amnistia s’allunya. He parlat amb la mare en català i
ningú no m’ha dit res. A la tarda em visita un advocat que m’avisa d’unes roses
enviades des d’Eivissa (Pere Costa?) i s’ofereix per gestionar la meva defensa. Un altre
tema. El dia 18, havia aparegut a l’AVUI un anunci publicitari de l’Editorial Nova Terra
de dos llibres meus: “L’espectacle obsessiu. Diari de presó, I/1974”, 2ª edició i “Entro
en el gran buit. Diari de presó, II/1975”, novetat. El dia 20, a El Correo Catalán es deia:
“Denúncia contra el P. Xirinacs pel seu darrer llibre. Madrid.- D’acord amb les
provisions de l’article 64 de la llei de Premsa i Impremta, el ministeri d’Informació i
Turisme ha acomplert l’obligada denúncia a l’autoritat competent, del llibre ”Entro en el
gran buit” del que és autor L.M.X., editat per Ed. Nova Terra, en considerar que algunes
afirmacions contingudes en el referit llibre poguessin ser constitutives de delicte. Les
al·ludides afirmacions <<podrien entendre’s com difamatòries del bon nom de les
Forces Armades i dels tribunals de justícia, intentant-se una justificació indirecta de
diversos actes de terrorisme, inclòs el perpetrat al carrer de Correo>>, segons la
denúncia”. Doncs, m’arriba a la presó un jutge de Barcelona, per exhorto del Tribunal
d’Ordre Públic de Madrid. Em pregunta per la intenció amb què he publicat “Entro en el
gran buit”. Es manifesta condescendent. Accepta la resposta en català. Li dic que la
meva intenció és de fer un servei a la societat i que no intento un atac a les institucions,
però sí una crítica. Empro el gènere literari testimonial d’estats i rumors no definitius
del dia a dia. No li firmo la declaració (No accepto el T.O.P.).
Dimarts, 27.7.1976.- Torna a visitar-me amigablement el Magistrat de l’Audiència de
Barcelona, Josep Maria Amorós.
Dimecres, 28.7.1976.- Em ve a veure la mare. Com es pot veure “l’exterior” no
m’abandona. Està molt animada. M’explica els rumors de la concessió d’una amnistia
no total per al dia 30. Demà es farà un gran míting per l’amnistia al Palau dels Esports
de Barcelona (nº 51). A Ripoll hi ha tres vaguistes de fam en protesta pels mals tractes
rebuts allí. Se’m presenta un jutge militar (nº 50) per saber si jo cedia o em mantenia en
la meva actitud. Ha marxat sense res de nou.
Dijous, 29.7.1976.- Torna a visitar-me el Magistrat Josep Maria Amorós. Ha investigat
que el jutge que em volgué prendre declaració, pel meu llibre, en nom del T.O.P. el dia
24, pertany a la Sala quarta de l’Audiència de Barcelona. És diu Ezequiel Miranda de
Dios. I actuà en nom del 1er. Jutjat d’Ordre Públic de Madrid, sumari 1638-1976.
Aprofitant la confiança del Magistrat l’utilitzo de correu per tal que transmeti la meva
adhesió al míting pro amnistia d’avui.
Divendres, dia 30.7.1976.- Concessió d’una amnistia ampla (núm. 51). No toca
presumptes delictes de sang, delictes monetaris... Em sembla, a primer cop d’ull, un pas
important que contribuirà a la concòrdia ciutadana. Pot ser l’inici de la reconciliació.
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Cal afluixar la protesta i esperar a veure com s’aplica als afectats pels tres anys de
guerra civil: exiliats, represaliats, discriminats. Volem que a més a més d’oblidar, com
tots volem, la Guerra Civil de tres anys, puguem oblidar els trenta set anys de victòria
amb tota la repressió i la sang que ha produït i que no s’esborra amb aquesta amnistia
parcial. L’acudit del Cesc a l’AVUI presenta un pres, dins de la seva cel·la enreixada,
assegut en un tamboret tot fitant un rellotge de pèndul. La cadena de presó que fa de
pèndul gronxa una típica bola de ferro de les que arrossegaven els captius. La llegenda
fa: “Esperant l’hora de l’amnistia”. A les 9’17 del vespre se senten grans crits
d’”Amnistia Total”, al carrer, de part dels amics que, segons sembla, ja han fet en
menys de vint-i-quatre hores el judici popular de considerar insuficient aquesta
amnistia. Tantes esperances!

Dissabte, 31.7.1976.- Visita de la mare. Em porta el diari AVUI. En Cesc hi pinta una
multitud en manifestació amb una gran pancarta on hi diu: “AMNISTIA 2!”. Es veu que
l’amnistia-1 concedida ja no els val. La mare m’explica l’èxit del míting del dijous. S’hi
llegeix la meva adhesió que es rebuda amb eixordadors crits amb el meu nom. El fet
d’estar jo en presó aguditza els sentiments dels congregats. Nota negra: es llancen
bombes en diferents indrets de l’Estat. ¿Ho fa la no acceptació de l’amnistia? Mentre, la
gent espera a les portes de la presó, endebades, la sortida dels amnistiats. Comunico
unes certes instruccions per si surto amnistiat jo. Demà arriba la Marxa de la Llibertat a
Barcelona. Volen venir a cantar demà de la 1 a la 1’30 del migdia davant de la 2a
galeria. L’amic entranyable, marxaire i “captaire de la pau”, Ferran García Fària, de 73
anys, que el dia 20 havia deixat la seva columna “Tramuntana” a Vic per fer-me costat
en el moment d’entrar jo a la presó, tornà a la seva columna a St. Hilari Sacalm. Fou
detingut –era la tercera vegada- a Arbúcies i tancat a la presó de Girona. Avui n’ha
sortit lliure. A la tarda em ve a visitar a la cel·la un funcionari jove de la presó que és de
la fracció progressista. Mantenim una llarga conversa. Vol la reforma penitenciària. Em
parla d’una exiliada –Concepción Arenal- que ja fou en temps de la república una
eminència en el tema. També m’explica que la policia va atabalada amb la concessió de
l’amnistia.
Diumenge, 1.8.1976.- Tothom “xapat” (porta de la cel·la tancada amb clau). Què passa?
Torna l’advocat que vingué el dia 24. Es diu Gregori-Lluís Cruz Lacasta (Av. José
Antonio 432, entresol 1a, B-15, tel.:3254561, despatx de 5 a 8 del vespre). M’ensenya
retalls de diaris amb la notícia de les bombes. Em diu que a causa d’aglomeracions
ocorregudes davant de la presó de Carabanchel per causa de l’amnistia, la policia
escampa tothom de davant de totes les presons. Des d’ahir no deixen parar a ningú.
Demanen carnet a tots els que hi passen. A migdia no es poden congregar els amics de
la Marxa, com havien previst. Només se senten uns clàxons. Un pres m’avisa dels
rumors d’un motí o plante entre els comuns de Carabanchel en protesta de què no hi
hagi indult per a ells. Això explica el rigor a la nostra presó.
Dilluns, 2.8.1976.- Ens arriba la notícia enmig d’una gran agitació de tota la presó. El
dissabte, 31.7, a les cinc de la tarda uns 300 presos d’un total de 1.200 de Carabanchel
guanyen la teulada de la presó i alcen pancartes amb peticions de “Indult general”,
“Justícia i llibertat”, etc. Cridaven: “Tots som iguals!”. Cap a la nit la policia els
commina a abandonar les teulades. Els presos hi pugen matalassos. Intenten enviar una
carta al rei. Els cent presos polítics de la sisena galeria se solidaritzen amb els comuns.
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La policia entra a la presó. Els presos acaben cedint i baixen de la teulada. L’acció
tindrà ressò en altres presons de l’Estat. Els comuns també volen participar de la
transformació d’una societat arcaica. Cal però la reforma del Codi Penal pel que fa als
anomenats “delictes comuns”. Pel que fa als presos polítics, restaran exclosos els
considerats amb delictes de terrorisme. La Vanguàrdia, que és devorada dins de la presó
pels que poden ser amnistiats, diu que un membre de la Comissió catalana de solidaritat
amb els presos polítics ha manifestat que al voltant de cinquanta presos polítics catalans
podrien veure’s afectats per la nova amnistia. “Tot depèn de com s’aplica el decret en
la pràctica”. Sembla, diu, que Casanelles, estudiant de medicina, Xirinacs i Antoni
González Terron són els noms dels presos de la presó Model de Barcelona que figuren a
la llista dels possibles amnistiats. També els objectors de consciència que romanen
tancats al castell de Figueres.
Dimarts, 3.8.1976.- Dia de la meva sortida per compliment de l’arrest de quinze dies.
Entre els papers trobo aquestes línies sense signatura:
“El dia 3 d’agost a les 8’50 vaig sortir del metro d’Entença i em cridà l’atenció veure
tota la presó Model, envoltada de policia i vaig seguir el meu camí. Pel carrer Entença i
a mig carrer vaig trobar tres policies amb cascs i un d’ells, el “gros”, digué als altres:
<<Mireu, ja surt>>. Aleshores vaig girar la vista a la presó i vaig veure sortir-ne a
Xirinacs amb una maleteta. I s’adreçà al pas del semàfor, esperant via lliure. Aleshores
arribà un cotxe del 091 i se situà damunt de la vorera darrere d’ell. Quan se li obrí el pas
lliure, travessà aquell carrer tan tranquil, però trist, perquè no va trobar ningú que
l’esperés. Només hi havia les dones que lliuraven paquets als presos des de les 8’30.
Aquest dia se’ls havia donat d’hora d’entrada les 9, per tal que ningú s’assabentés de la
sortida de X., envoltat de policies al llarg de tot el carrer i per totes les cantonades.
Trista sortida per a aquest home”. En lletres grosses acaba: “VEÏNS TOTS UNITS”.
M’havien deixat sortir abans d’hora per evitar aldarulls. Vaig anar a casa. Vaig deixar la
maleteta. Em vaig rentar i a les deu ja tornava a estar davant de la presó on vaig
manifestar a la Força Pública allí destacada (aleshores hi havia dos cotxes patrulla i dos
jeeps) la meva intenció de tornar al meu lloc habitual al carrer Entença.

CAPÍTOL 8: agost 76

53.- Decret-llei d’amnistia, B.O.E. 4.8.1976
El Butlleti Oficial de l'Estat, publica avui el següent decret-llei sobre l'amnistia:
“La Corona simbolitza la voluntat de viure junts tots els pobles i les individualitats que
formen la indissoluble comunitat nacional espanyola. Una de les seves principals missions és, de promoure la reconciliació de tots els membres de la nació, arribant al cim de
les diverses mesures legislatives que ja a partir dels anys quaranta, han procurat superar
les diferències entre els espanyols. Aquest és el cas de la reintegració dels drets passius
als militars sancionats després de la guerra, dels diferents indults concedits i de la
prescripció, per ministeri de la llei, de totes les responsabilitats penals per fets anteriors
a l’ 1 d'abril del 1939.
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“En dirigir-se Espanya cap a una plena normalitat democràtica, ha arribat el moment de
culminar aquest procés oblidant-se de qualsevol llegat. discriminatori del passat en la
plena convivència dels espanyols. Aquest és l'objecte de l'amnistia de totes les
responsabilitats derivades de fets amb intencionalitat política o d'opinió produïts fins
ara, sense altres límits que els aconsellats per la protecció penal de valors essencials,
com són la vida i la integritat de les persones.
“Per altra part, el complex contingut de les lleis penals militars i l'amplitud i varietat
dels supòsits a què han estat aplicades, obliguen a dictar normes que, sense menystenir
l’esperit d'aquest decret-llei, harmonitzin l'oblit i la total abolició del delicte, en què
l'amnistia consisteix, amb 1es facultats inherents al poder públic que ha de vetllar en tot
moment per la millor organització i moral militars de les institucions armades.
“En la seva virtut, a proposta del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 31 de
juliol del 1976, en ús de l'autorització conferida per l’article 13 de la llei constituïda de
les Corts, text refós aprovat per decret de 20 d'abril del. 1967, i escoltada la comissió a
què es refereix l'apartat primer de l'article 12 de la citada llei.
“Art. 1r. 1) Es concedeix amnistia per tots e1s de1ictes i faltes d’intencionalitat política
i d'opinió compreses en el Codi Penal o en lleis penals especials no esmentades en
l'apartat següent, mentre no hagin posat en perill o lesionat la vida o la integritat física
de les persones o el patrimoni econòmic de la nació, o a través del contraban monetari,
ja s'hagin comès dintre o fora d’Espanya, sempre que la competència pel seu
coneixement correspongui als tribunals espanyols.
2) Es concedeix també amnistia pels delictes de rebel·lió i sedició tipificats en el vigent
Codi de Justícia Militar, així com els previstos en els articles 315 a 318, ambdós
inclusius, del propi Codi i els equivalents a qualsevol d'ells en els derogats Codis de
Justícia Militar i Penal de la Marina de Guerra.
Respecte als delictes inclosos en lleis especials complementaries de tals Codis, caldrà
atenir-se al que a estat disposat en l’apartat anterior.
3) S’amnistia igualment els pròfugs i desertors sense perjudici de la situació militar,
que per la seva edat els correspongui.
4) També són amnistiats els que per objecció de consciència s’haguessin negat a prestar
el servei militar en els termes previstos a l’article 383 bis, del Codi de Justícia Militar.
L’amnistia no comprendrà, però, la incapacitat del condemnat, mentre no es rehabiliti,
per a ingressar al servei de administració militar i per obtenir permís de tenència i ús
d’armes.
5) L'amnistía s’estén als crebants de condemna dels delictes amnistiats i no comprèn els
delictes d’injúria i calúmnia perseguits, a instància de l’ofès, salvat que intervingui el
perdó d'aquest.
6) L'amnistia dels delictes i faltes esmentats en els apartats precedents, abasta els
comesos amb anterioritat al dia 31 de juliol del 1976.
“Art. 2n. 1 ) L'amnistia atorgada deixarà (?) sempre, salvant les responsabilitats civils
davant dels particulars, que podrà exigir-se pel procediment que correspongui.
2) En tot cas, subsistirà el comís del cos i efectes del delicte.
“Art. 3r. 1) Les infraccions administratives comeses fins a la data senyalada en l'article
primer amb la mateixa intencionalitat, queden amnistiades, amb exclusió de les tributàries de qualsevol tipus.
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2) No serà aplicable l'amnistia al militar que hagués causat baixa en el servei per
resolució no judicial, encara que podrà sol·licitar, si no ho tingués concedit, l'haver
passiu a què fa referència l'article vuitè d'aquest decret-llei.
“Art, 4t, 1) L'amnistia s'aplicarà en cada cas per les autoritats judicials corresponents,
amb audiència del ministeri fiscal i a instància de part. Encara que no hagués intercedit
aquesta, l'aplicació de l'amnistia es farà d'ofici en els procediments en tramitació i als
penats que estiguin complint condemna.
2) L'administració aplicarà l'amnistia d'ofici en els procediments administratius en
tramitació i a instància de part de qualsevol cas.
“Art. 5e, 1) Els jutges i tribunals decretaran amb subjecció a les normes processals en
vigor, l'extinció de la: responsabilitat criminal en les causes ja qualificades o
sentenciades i el sobreseïment lliure de les actuacions en tots els procediments que
s'estiguin instruint pels delictes i faltes als quals es refereix l'article primer del present
decret-llei.
2) Les causes que s'estan tramitant contra militars processats, i encara no jutjats, per
delictes que quedin inclosos en. aquesta amnistia, es continuaran fins que recaigui
sentència definitiva i la consegüent aplicació d'ofici d’aquella gràcia, sense prejudici de
la concessió immediata de la situació de llibertat provisional.
3) En relació amb els processats o sentenciats en situació de rebel·lia que sol·licitin
l’aplicació de l'amnistia, mentre no es resol aquesta, quedarà en suspens l’ordre de
busca i captura des que es presentin a qualsevol autoritat en territori nacional o a un
cònsol espanyol a l’estranger.
“Art.6è.- Acordada l’aplicació de l’amnistia, s’ordenarà d’ofici la cancel·lació dels
antecedents penals a tots els efectes, encara que el condemnat hagués mort.
”Art.7è. 1). Contra les resolucions judicials i administratives, dictades en aplicació del
present decret llei, podran interposar-se els recursos establerts en la legislació vigent.
2) La resolució ministerial que posi fi a la via administrativa requerirà previ dictamen
del Consell d’Estat, en cas de discrepància entre la proposta de resolució i l’informe de
l’assessoria jurídica.
“Art.8è. Els militars als quals sigui aplicada l’amnistia no seran reintegrats a llurs
ocupacions ni carreres, de les quals restaran definitivament separats. Quan hagin estat
condemnats a penes que produeixin pèrdua de lloc, separació de servei o pèrdua de
classe, tindran dret als drets passius que els pertoquin, d’acord amb el grau que
tinguessin el dia que van cometre el delicte amnistiat i podran acollir-se al sistema de
pensions regulat per les lleis del 12 de juliol del 1940 i del 13 de desembre del 1943.
“Art.9è. 1) Els funcionaris reposats com a tals, d’acord amb l’amnistia, seran tornats al
servei i obtindran destinació segons les normes, sense perjudici del seu dret a passar a
d’altres situacions.
2) Els funcionaris reposats només tindran dret a cobrar pel temps que estiguessin en
servei actiu, encara que el temps que van estar separats es computable a tots els efectes
d’antiguitat.
3) L’amnistia de la pena accessòria de suspensió de càrrec, no tindrà l’efecte especial de
pèrdua de lloc ja produïda dins de la seva categoria conforme a les disposicions
administratives publiques.

143

“Art. 10é. Els ministeris corresponents dictaran les normes complementàries que
calguin per a la ràpida i exacta aplicació del present decret llei.
“Disposicions addicionals. 1) No serà procedent cap indemnització ni cap restitució per
raó de les sentencies penals o resolucions, penes o sancions administratives que
comprèn l’amnistia.
2) Als efectes d’aquest decret-llei seran considerats militars els que estan dins l’article
13 del Codi de Justícia Militar.
“Així ho disposo pel present decret-llei, donat a La Corunya a trenta de juliol de 1976”.

54.- Un indult amb nom d’amnistia (3.8.76)
És migdia del dimarts 3 d’agost. Torno a ser amb els meus “captaires” davant de la
Model, sense dubtes de cap classe. A tots els que em pregunten si val l’amnistia
concedida els responc que cal esperar a com sigui el text aprovat, a com s’interpreti i a
com s’apliqui, per comprovar exactament el seu abast. La meva posada en llibertat no és
efecte de l’amnistia, que el dia 3 encara no ha sortit al B.O.E. He sortit senzillament per
haver complert la condemna.
Aquest mateix dia 3, es posicionen els Objectors de Consciència:
“Davant la situació creada després de la concessió per part del Rey de l’anomenada
amnistia, nosaltres, grup d’objectors de consciència de Can Serra (l’Hospitalet de
Llobregat) volem fer pública la nostra posició al respecte:
“Els nostres set companys, que realitzaven voluntàriament el Servei Civil al barri de
Can Serra, empresonats des del mes de febrer al Castell de Figueres, seran posats en
llibertat, segurament, els propers dies; tanmateix, els objectors de consciència
continuem essent il·legals i, en conseqüència, correm el risc d’ésser empresonats.
“Seguint el Servei Civil hem mantingut en funcionament la guarderia, la llar d’ancians i
les classes d’alfabetització per a adults, com també el “Casal d’Estiu”, la segona edició
del qual vam inaugurat ahir.
“En la realització d’aquestes tasques, no hem deixat de tenir greus dificultats, per la
manca de reconeixement del dret a l’Objecció de Consciència i la regulació d’un Servei
Social substitutori del militar... SI VOLS LA PAU NO PREPARIS LA GUERRA. Jordi
Giménez (Barcelona), Francesc Riera (Balsareny), Martí Olivella (Barcelona), Pedro
Calle (Segòvia) i Àngel Lluís Díaz (Bilbo)”.
L’1 d’agost, Convergència Socialista de Catalunya, comunica:
“L’amnistia concedida recentment, tot i que parcial, suposa el reconeixement del
caràcter massiu de la mobilització popular a l’entorn d’un dels objectius comuns de les
forces democràtiques de l’Estat espanyol: l’amnistia total i sense exclusions.
“Tanmateix, la mida acordada pel Govern redueix l’àmbit de l’única amnistia que pot
obrir el camí cap a la consecució de les llibertats, l’amnistia total, entesa no com un acte
de concessió si no com un deure de justícia. Igualment es dersatén la irrenunciable
exigència de l’amnistia laboral.
“Els socialistes catalans continuarem, per tant, entestats en la lluita per una amnistia
total com una de les passes decisives cap a la consecució de la ruptura democràtica”.
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El dia 4, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), també es posiciona:
“Considera <<l’amnistia>> parcial concedida pel Govern com la mesura més positiva
adoptada fins ara pel règim, i com a estímul per a prosseguir la mobilització de masses a
fi d’imposar “l’amnistia total” que el país reclama i necessita. La sortida de la presó de
tots els empresonats polítics –inclosos els condemnats per accions terroristes-, el dret a
tornar de tots els exiliats, la cancel·lació de totes les sancions laborals i acadèmiques i
l’anul·lació dels antecedents penals són una premissa per a la reconciliació dels
espanyols per tal de fer possible el diàleg entre el Govern i l’oposició i arribar a la
ruptura pactada”.
El mateix dia rebo de nou una citació del Jutjat Militar pel delicte d’”injúries a un Cos
determinat de l’Exèrcit” (es veu que la policia és també exèrcit i nosaltres som en règim
d’ocupació militar). M’he de presentar un altre cop a la Porta de la Pau 31, 2on. a les 9
del matí de demà en concepte d’”encartat”. Aquesta vegada ja saben la meva adreça al
carrer La Corunya. Al dia 5, el jutge em llegeix el resultat de les diligències practicades
fins ara i acte seguit em pregunta si mantinc la meva postura. Responc afirmativament.
El jutge m’acomiada després d’advertir-me sobre la sanció en què incorria (de cinc mil
pessetes?), per manca de respecte a l’autoritat d’un jutge militar, amb reincidència, que
ja em serà notificada.
L’amable Magistrat de l’Audiència de Barcelona, Josep M. Amorós, sense cap petició
per part meva, ha tingut la delicadesa d’estudiar el decret d’amnistia i em passa, el dia 5,
una nota amb les seves conclusions:
“En l’article 1r., §2, declara subjectes de l’amnistia els casos <<previstos en els articles
315 i 317 del Codi de Justícia Militar>>.
“Art. 315, §2: <<... les calúmnies o injúries” a l’Autoritat militar>>.
“Art. 317: <<Incorreran en la pena de presó fins a sis anys els qui de paraula o per escrit
o per qualsevol altre mitjà de publicitat injuriïn o ofenguin clara o encobertament els
Exèrcits o Institucions Armades, Classes o Cossos determinats dels mateixos>>.
“No hi ha dubte que el suposat delicte (“Carta a un policia armat”) és comprès d’una
faiçó específica en l’esmentat decret-llei. Josep M. Amorós”.

El mateix dia 5, publiquen un manifest els Familiars dels Presos Polítics Catalans:
“Volem fer constar en primer lloc l’ambigüitat amb què ve expressat el text del Decret.
Aquesta ambigüitat es palesa en quedar l’amnistia sotmesa a l’arbitrarietat dels
tribunals, si ho creuen pertinent en cada cas i prèvia sol·licitud del processat. No podem
acceptar com amnistia allò que ni tan sols és indult, sense aplicació immediata. Ens
ratifiquem en la petició d’una amnistia total que no pot ser un acte de gràcia, ans de
justícia. Condemnem la manipulació de l’administració del terme <<terrorista>>. Tots
són presos per una mateixa motivació: la política. A més, existeix una gran quantitat de
presos en llibertat provisional que, en qualsevol moment, poden ser jutjats i ingressar
de nou en presó, ja no afectats per l’amnistia”.
El nerviosisme per l’alliberament de presos és indescriptible. M’arriben llistes llardoses
escrites a mà dins de la Model, altres, borroses a màquina, còpies de còpies, altres
impreses en revistes (“Doblón”, 21.8.76; “Mundo”, 21.8.76), dels presos polítics que
encara hi ha a la Model (45), a la presó de dones de la Trinitat (5), a totes les presons de
l’Estat (controlats més de 400). Van sortint alguns presos amb comptagotes. Alguns

145
immediatament tornen a ser molestats per la policia. “El pitjor del cas és que es palesen
sèries contradiccions entre les declaracions del Director General de Justícia, que diu que
el Decret està redactat per tal que aculli el major nombre de persones, i les actuacions
intransigents del Fiscal i del President del Tribunal d’Ordre Públic. Si es confirma que
l’amnistia s’aplicarà únicament als delictes d’associació il·lícita i propaganda il·legal, es
cometrà una tremenda discriminació amb els patriotes d’Euskadi, Catalunya i Galícia
que foren els protagonistes dels fets violents”.
“S’aconsella als exiliats que perllonguin per algun temps la seva permanència a
l’estranger”. Al dia 20.8.76, dels 350 presos bascs, només uns vint han assolit la
llibertat. “Amnistia denontzat” (“amnistia per a tots”) es cridava el dissabte dia 7, a
l’estació del Nord de Bilbo, o cada dia a les festes dels pobles, un autèntic plebiscit! El
dia 7 són alliberats “parcialment” els set objectors de consciència presos preventivament
al castell militar de Figueres. Sis encara tenen pendent el judici. També “parcialment”
són alliberats tres militars d’Unió Democràtica Militar (UMD).
Paco Cuervo des de la presó de Múrcia anuncia que suspèn la seva plantada.
“¿Condicions socio-polítiques diferents, les de Barcelona i Múrcia? ¿Acció massa
individual per a mantenir-la tant de temps? ¿Necessitat de buscar comunitat, treball i
silenci per a aquell que estigué massa temps dalt del canelobre, massa temps ell sol i
parlant inevitablement en excés? ¿O simplement, decaïment interior, por a seguir una
acció l’objecte ambiciós de la qual sembla allunyar-se amb la concessió d’aquest tros
d’amnistia? No sé. Massa interrogants a contestar. Potser cap d’ells va del tot
desencaminat” (Diari d’un captaire de la pau, Francesc Cuervo, Ed 23-27, Múrcia,
1977, p. 289). “Alguna cosa s’ha aconseguit i obre un compàs d’espera dels nous
esdeveniments polítics” (“Avui” 1.8.76) (32, 92).
El dia 9, després de molta reflexió faig manifest el meu judici de l’amnistia concedida.
Surt publicat íntegre a “Mundo Diario” (10.8.76).
“UN TROS D' AMNISTIA
“Ens han concedit un tros d'amnistia.
“El procés és el següent:
“El poble ha estat exigint l'amnistia, tant, que els països democràtics han negat el suport
polític i econòmic a l'Estat Espanyol si no la donava. El règim l'ha donada, però, a la
mida que li convenia. No ha preguntat al poble quina amnistia volia. En realitat el que
ha estat és concessió d’amnistia al país contra un crèdit d'uns milions de dòlars de part
de l’estranger. Després s'ha cobert l'operació amb el mantell de la reconciliació.
“La política és així.
“Tanmateix tenim un tros d'amnistia que cal apreciar en la seva vàlua. El nou equip de
govern ha donat a l'oposició allò que cap règim no democràtic no sol donar mai. Les
amnisties les concedeixen els nous règims democràtics entrants als seus que estaven
oprimits en el règim anterior despòtic. En canvi ací no ha entrat cap nou règim.
Segueixen manant els mateixos del règim franquista. Això porta la contradicció de la
concessió d'una amnistia sense ambient legal propici. Una amnistia rara. Massa
avançada... o el règim massa endarrerit.
“Caldrà ràpidament reformar la legalitat vigent. És, doncs, un motor del canvi. Més val
així.
“Jo, a aquest règim, del qual em manifesto discrepant, li agraeixo l’esforç que ha fet,
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esforç intel·ligent, de donar una amnistia que va més enllà del que l’estabilitat del règim
permet. És una forma d'autodestrucció parcial. En llenguatge religiós, és una forma de
penediment en vista a la reconciliació. Llàstima que sigui una operació forçada.
Llàstima! No pot haver-hi gràcia en la política? Sempre les coses col·lectives hauran de
moure's per raons de necessitat o coacció o equilibri de forces cegues?
“Aquesta és llur amnistia. La nostra és ben diferent. És l'amnistia total. Com la va donar
Franco per als seus, l'any 1.939! Amb algunes lògiques variacions pròpies del nostre
moment. Volem neteja completa, amnistia per als fets de sang, per raons laborals,
acadèmiques, per als considerats "delictes comuns" resultants d'haver substituït el codi
penal humanitari de 1.932 pel codi penal dràstic i immisericorde de 1.944 i per lleis
arbitràries de procediment criminal i de perillositat social. Volem que s'esborrin totes les
discriminacions d'origen polític als exiliats, als perseguits als acomiadats, als sancionats,
als marginats, als mutilats, etc.
“En especial volem que es cessi d'invocar hipòcritament el fet de sang, el fet de lesió
física, el fet de terrorisme, quan l'acció violenta d'oposició no és més que la feble i
esmorteïda reacció a la inicial i agressiva acció violenta del règim. La liquidació dels
efectes dels trenta-set anys de dictadura és tan important com la liquidació dels efectes
del tres anys de guerra.
“He estat consultant el poble com volia l'amnistia, des de principis d'any. El poble té
terror al terrorisme. Però no només al petit terrorisme d'oposició, sinó que també i més
encara al terrorisme fet des del poder... per exemple, els fusellaments massius de
posguerra.
“O tots a la presó o fem foc nou i tornem a començar d'una forma civilitzada. Eta i Frap,
quan morí Franco, feren una treva de dos o tres mesos. Ells no volen la violència pel
gust de la violència.
“He trigat a dir què faria jo davant el tros d'amnistia concedit. He volgut veure com era i
he volgut no posar impediments a la part beneficiària. El poble, els partits polítics, les
instàncies unitàries d'oposició i fins i tot bona part de països estrangers han respost
abans que jo: benvingut el tros d'amnistia però volem amnistia total. Què puc fer jo si no
és obeir la voluntat majoritària?
“Sé que aquesta amnistia. total no vindrà fins que no entri l’oposició al poder. Amnistía
total i trencament democràtic són sinònims.
“Jo vull, doncs, amnistia total, fins i tot pel bé dels responsables del règim actual, pel bé
dels policies i dels guàrdies civils. I vull seguir lluitant serenament i sense violència per
aconseguir-la. Senzillament seguiré esperant davant de la presó de Barcelona com fins
ara. Si no hi quedava cap pres polític és igual La presó és un símbol entenedor per a la
gent. Estic molt cansat, no em trobo gaire bé. Potser em caldrien unes vacances. Però no
pot ser. Els que segueixen represaliats tampoc tenen vacances. No és encara hora de
descansar.
“Si alguns dels amics que em fan companyia necessiten reposar, que ho facin. Mai no
he obligat ningú a venir amb mi. L'espera es fa molt llarga, però el bé que esperem és
molt gran.
“I si algú troba passiva i inoperant la meva permanència davant de la presó li diré que
les meves forces limitades no donen per a més. Li diré que ací, a part d'esperar, parlo
amb molta gent i molt diferent i de molts llocs, i parlen entre ells uns amb altres. Aquest
racó ha esdevingut una cruïlla d'informació i de formació social de molta gent que
potser durant els llargs anys d'autoritarisme havien viscut centrats en petits problemes
egoistes. Ací acudeixen els lluitadors de tot arreu a donar i a rebre empenta per la lluita.
“Tinc espatllades las cordes vocals. Molts projectes de lluita ja realitzats han nascut del
racó del carrer Entença... i una guerra no la fa una persona, la guanyarem entre tots.
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Tant debò també ens ajudin a guanyar aquesta guerra per a la pau, aquells que fa
quaranta anys feren una guerra per a la victòria.
“Som només a l’inici de la reconciliació. També nosaltres desitgem no haver de parlar
mai més d’aquella llunyana i tràgica guerra civil.
“Barcelona, carrer Entença 155, 9 agost 1.976”.
Vull continuar lluitant serenament sense violència per tal d’assolir l’amnistia total.
Senzillament, em mantindré esperant davant de la presó de Barcelona, com fins ara.

55.- La Marxa a Barcelona (31.7 / 2.8.76)
La Marxa de la Llibertat rondava inaturable per tots els Països Catalans, racó a racó. Els
maldecaps de la Força Pública eren incommensurables. Massa fronts alhora.
Incontrolable. I la resistència dels marxaires, heroica, indescriptible. Ni el llibre que
l’explica dóna res més que una pàl·lida idea del que reflecteixen tots els diaris, dia a dia.
Llocs de festa, llocs de cultura, llocs d’autèntica comunitat humana i d’assemblea
popular i llocs i moments terribles de tempestat furiosa. Tot el blat de l’era dels Països
Catalans batut a consciència, sense deixar llocs abandonats. Anys i anys després, la gent
recordarà amb enyorança el pas de la Marxa per la seva terra i el joc de complicitats
entre els caminants i els estadants i, fins i tot, i els turistes. Una dona austríaca i una
altra de suïssa, que s’havien fet marxaires per pur contagi, em deien: “Si tinguéssim al
nostre país, tan fred i avorrit, una vitalitat com aquesta!”. A tall d’exemple, explico els
detalls de la marxa en el seu pas pel municipi de Barcelona, que no fou pas el més lluït.
Aquells dies jo era dins de la presó.
El butlletí “Fent camí” núm. 3 del 25 d’agost diu:
“Els dies 31 de juliol i 1 i 2 d’agost la cinquena columna, anomenada <<Abat
Escarré>>, de la Marxa de la Llibertat, passà per Barcelona. La presència a la Marxa
fou bastant migrada atès que era fi de setmana i vacances i pel poc suport que, en
general, les entitats i els partits barcelonins, adherits a la Marxa, li donaren.
“El dia 31 va arribar la Marxa a Barcelona sense cap incident: venien caminant de Santa
Coloma de Gramenet, on havien estat rebuts admirablement per autòctons i immigrats, i
a les 9 van arribar a la Plaça Orfila, a l’antic municipi de Sant Andreu. Prop de 300
persones els esperaven i, en el moment que des del campanar es desplegà una pancarta
amb l’anagrama de la Marxa -els peus i les quatre sagetes-, vam ocupar la plaça tot fent
els crits de rigor: “Poble català posa’t a caminar”, “Visca la Marxa de la Llibertat!”, etc.
Fet curiós: la policia recollí tots els fulls volants que s’havien llençat, els amuntegà a la
plaça i en feu una foguera. Després, a l’església de Sant Andreu –amb una assistència
d’unes 500 persones-, on només hi havia la senyera de la Marxa i una bandera
d’Euskadi, es féu un acte amb diverses ponències: dels joves de Sant Andreu amb la
problemàtica del barri, del secretariat, el qual llegí el Manifest del Barcelonès, que fou
força aplaudit, i una intervenció d’un membre de la Permanent de l’Assemblea de
Catalunya, que llegí el Manifest per la Ruptura i fou també molt aplaudit; i amb
diversos parlaments de persones vinculades a la Marxa, una adhesió del País Basc i una
altra d’un grup d’exiliats a França.
“L’endemà, diumenge, a les 11, a Sant Medir del barri de la Bordeta, després de ser
penjada una pancarta des del campanar, es començà un segon acte de la Marxa.
Diversos ponents parlaren de diversos problemes que afecten Barcelona ciutat: atur,
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sanitat, ensenyament, disminuïts físics, jovent, pla comarcal... A prop de les dues del
migdia vam anar cap a la presó Model a prop d’unes cent cinquanta persones. Vàrem
restar-hi prop de deu minuts, silenciosament (a dintre ressonaven cassoles), uns
asseguts i altre dempeus. Aleshores arribaren dos jeeps de la policia armada i sense dirnos una sola paraula començaren a atonyinar-nos, fent així demostració de la violència
que els és tan característica. Fins arribaren a desallotjar un bar. Vàrem optar per
dissoldre’ns. Des de la concessió d’amnistia era prohibit estacionar-se davant de la
Model.
“A la tarda , cap a les nou del vespre la Marxa feu acte de presència a la Plaça de Sant
Jaume. Es penjà una pancarta a l’aparador d’una botiga. La pancarta fou aplaudida i
aclamada, amb els crits de la marxa, per tots els sardanistes presents. Els marxaires van
ballar sardanes i s’afegiren a la gran rotllana final. Es cantaren “L’hora dels adéus” i
“L’estaca” i es feren crits patriòtics i visques a la Marxa. La policia intervingué en
aquest moment. En acabar-se les sardanes dominicals, començà una manifestació que
arribà a Canaletes, amb pancartes i crits d’”amnistia”, “llibertat” i “Estatut
d’autonomia”, fins a les 10 de la nit, amb cops i corredisses finals.
“Al barri del Clot, també es feu un acte d’afirmació nacional catalana a partir de les 10
de la nit. S’hi feu una anàlisi de la situació política del moment. S’hi desenvoluparen els
quatre punts de l’Assemblea de Catalunya. Es posà de relleu la importància de la Marxa
per a l’extensió i conscienciació sobre aquests punts de tot el poble català. Els
caminants feren un resum dels esdeveniments que havien protagonitzat fins a arribar a
Barcelona. Finalment es feu un minut de silenci per tots els qui han mort lluitant per la
llibertat els darrers quaranta anys.
“L’endemà, dia 2, la Marxa rendí homenatge als presidents Macià i Companys, a
Salvador Puig Antic i a Joan Paredes Manot, anomenat “el Txiqui”, tot passant pels
cementiris on reposen llurs restes i deixant-hi unes samarretes de la Marxa. Aquest
homenatge però, el volem fer extensiu a totes aquelles persones que han donat ses vides
en la lluita per obtenir uns Països Catalans més justos i més dignes.
“A les set de la tarda d’aquest dilluns, dia dos, l’Assemblea Democràtica del Bon
Pastor, juntament amb les dones d’aquest barri, van preparar amb motiu del pas de la
Marxa, un acte referent a una zona verda que en aquell barri reivindiquen.
“Amb aquest motiu ens hi reunirem un centenar de persones. Primer intervingué un
membre de l’Assemblea Democràtica i després les dones del barri ensenyaren un quadre
que havien fet amb motiu de la lluita de Motor Ibèrica (núm. 47). A continuació parlà
un membre de la marxa i acte seguit s’inicià una manifestació que recorregué tot el barri
i va acabar a prop de l’església del Bon Pastor.
“El pas de la Marxa per Barcelona no ha estat un esdeveniment transcendental, no
obstant això, es va aconseguir allò que ens havíem proposat com a fita des del
Secretariat del Barcelonès: deixar constància del pas de la marxa de la Llibertat per
Barcelona”.
El cronista “oficial” oblida que al bell centre de Barcelona, a la Plaça de Catalunya,
havia arribat la Marxa el diumenge a migdia. Fou rebuda per nombrós públic que acudí
a donar-li la benvinguda. Entre ells es trobava el “captaire de la pau”, Salvador, qui
lliurà als participants de la Marxa un pergamí signat per L.M.X. i altres “captaires”,
cosa que aconseguí malgrat els intents de la Força Pública per evitar-ho i per dispersar
els congregats. Mentre, dues pancartes i uns quants cartells foren situats a l’altura dels
grans magatzems situats al Portal de l’Àngel; en els quals es donava suport a la Marxa
de la Llibertat i se sol·licitava una amnistia sense exclusions així com les llibertats
polítiques i el dret a l’autodeterminació dels Països Catalans.
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Tanco aquesta crònica amb la veu d’un infant:
“Marxa de la Llibertat”
“Aquest any durant l’estiu
Lluís M. Xirinacs
feu una carta sense taps
que fou de comentaris un niu.
“La missiva es tractava
d’una marxa per nostres terres
travessant totes les serres
les planes i les muntanyes.
“Pertot arreu on passava
amb sa valentia i força
sa fe en justa reforma
als catalans admirava.
“Però el Govern, sempre oportú,
la marxa va prohibir,
els caminants va detenir
i la convertí en <<tabú>>.
“Però nosaltres els catalans
no ens desanimem per res,
la marxa continua amb més pes
i es recordarà temps enllà.
“Segur que dintre d’uns anys
la marxa no tindrà vida,
però restarà encara viva
dins el cor dels catalans.
“I sempre com crit de guerra
sentirem al nostre pit
el ressò que no té fi
de paraules que no erren:
“LLIBERTAT, AMNISTIA
I ESTATUT D’AUTONOMIA”.
Mireia Brossa
-11 anysBarcelona.
(“Canigó”, 14.8.1976)
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56.- Esquitxos d’estiu
9.7.1976.- Lluís Bassets, entrevista a Jordi Tell, patriota català afincat a Noruega.
Aquest diu: “Xirinacs ha tingut una extraordinària importància a Noruega perquè ha
permès que allí es conegués la situació i la realitat, l’existència, fins i tot, de Catalunya.
Mercès a la seva candidatura, l’opinió pública noruega s’ha sensibilitzat molt, no només
amb el seu cas, si no pel que fa a Catalunya. Han aparegut reportatges a la premsa, a la
ràdio i a la televisió; aquesta darrera dedicà fa poc temps un gran espai a Catalunya, tot
fent entrevistes a vàries persones en català. D’altra banda, la meva opinió personal és
que Xirinacs serà el Premi Nobel de la Pau. Els noruecs estan convençuts que s’ho
mereix”.
17.7.1976.- “La recentment constituïda Assemblea Democràtica de Sallent, vol
manifestar-li la seva total solidaritat en la seva postura, tan llargament mantinguda en
pro de l’Amnistia general, i actitud cívica en defensa de la llibertat i drets inalienables
de Catalunya”.
19.7.1976.- El setmanari popular andalús “Torneo” inclou una entrevista a L.M.X. “El
Gandhi catalán”, a càrrec de Luis Baquero.
Juliol.1976.- “Nuevo Diálogo”, de les famílies d’emigrants espanyols de Fribourg,
publica la “Carta oberta a la Emigració” de Lluís M. Xirinacs.
Juliol.1976.- La revista d’informació del Francfort, “Exprés Español” publica una
“Entrevista amb L.M.X. Tots els dies davant la presó Model”, a càrrec d’Enric Páez i
Marta Masselis. A continuació es reprodueix la crònica de Xirinacs sobre els fets que
patí l’1 de maig.
20.7.1976 – 3.8.1976.- Compleixo, dins de la presó Model, els quinze dies d’arrest
substitutori per l’impagament de la multa de 1.000 pts., a causa del desacatament a
l’autoritat militar que representa respondre en català a les seves preguntes.
6.8.1976.- Carta de la mare en el 44 aniversari del naixement de L.M.X.D.: “Fill,
enguany, no sé perquè, desitjava de debò que aquest dia el passessis amb mi. Ja ho saps,
no et demano gaire coses, però aquesta vegada em semblava que quasi hi tenia un dret.
Tot s’ha embolicat novament. És el que tu dius: “Estem en campanya” i de seguretat
res! Ahir vespre n’estava trista. Avui amb el nou dia torno a reviscolar-me... Per a mi és
dia de records, hora a hora, minut a minut. Detalls nombrosos, persones, paraules, petits
fets vulgars, però que marquen el naixement d’un fill, d’aquell fill que s’esperava, que
s’imaginava, que s’estimava, encara sense nom, sense rostre, sense realitat visible.
Aniversari que voldria reviure en intimitat i tendresa, en admiració i agraïment. Em
costa renunciar a aquests costums entranyables de família”.
14.8.76.- La revista “Mundo” (nº 1886) compara Lluís M. Xirinacs i Rodolfo Martín
Villa, de la mateixa edat i fills, tots dos, ben diferents, del mateix sistema.
17.8.76.- De Palma de Mallorca m’escriuen uns amics, i m’arriba (!) una postal al meu
lloc del carrer Entença, amb l’única adreça “Lluís M. Xirinacs, Barcelona”.
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24.8.1976.- “Aftonbladet” de Suècia, publica la nostra lluita per l’amnistia i les
manifestacions de febrer amb tot luxe de detalls.
27.8.76 i 28. 8.76.- Els butlletins, núm. 8 i 9, de la Universitat Catalana d’Estiu
dediquen cadascun a Xirinacs unes quantes pàgines a propòsit de la lluita per l’amnistia.
28.8.1976.- La revista “Canigó”, en portada i en l’interior presenta “Xirinacs, encara”.
30.8.1976.- “CAMBIO 16”, nº 247, “Entrevista. Xirinacs sigue sentado”.
Agost.1976.- “Serra d’Or” publica una llarga entrevista a Xirinacs, “místic de la
resistència”, feta per Montserrat Roig.
Agost.1976.- La Revista “Les Corts” de la corresponent Associació de Veïns, 1r. any,
núm. 13, publica també una entrevista a Xirinacs..
Agost.1976.- “Independent”, nº 5, del Centre Excursionista de Sant Adrià, porta un
“Dossier Lluís M. Xirinacs. Pau + Justícia + Llibertat + Amnistia”.
Agost.1976.- L’”Especial Emigració”, suplement de “Mundo Obrero”, núm. 35, de
Bèlgica, inclou la “carta del Padre Xirinacs a los emigrantes”.
Agost.1976.- En la revista “Zeruko Argia” d’Esukalherria es publica “Xirinacs
Euskaldunekin”. I ve una delegació basca, de part de no sé qui, a oferir-me, en signe
d’agraïment del poble basc per l’alliberament de tants i tants presos a causa de
l’amnistia, una immensa txapela on són brodades les senyeres basca i catalana.
Septembre.1976.- Es publica la “Carta als Emigrants”, en el butlletí “Chispa” de la
secció del cantó de Vaud de la Associació de Treballadors Emigrants Espanyols de
Suïssa.
I pensava que l’agost seria, com sol ser dintre de les presons, un mes monòton i buit!

57.- Ressonàncies d’una mala amnistia
El 14 d’agost, el prestigiós catedràtic d’ètica, José Luis Aranguren escrivia a “La
Vanguàrdia”:
“Sí, probablement l’amnistia que acaba d’atorgar-se ha estat de moment la millor de les
possibles. Amb l’actual (2n.) o amb el 3r. govern de la Monarquia, si és capaç de
conduir el país a la democràcia, caldrà que arribi l’amnistia total, que és necessària i fins
i tot urgent. ¿Per què és necessària i fins i tot urgent l’amnistia del condemnats com
terroristes?... Cal inspirar als joves confiança en el sistema democràtic. Invitem-los a la
tasca de la seva instauració, la d’un govern que no recorri a la violència estructural, al
terror institucionalitzat. A partir d’aquesta instauració posseirà l’Estat autoritat moral
per a reprimir i penar el terrorisme. Sí, la total amnistia pendent haurà de coincidir amb
l’acabament de l’actual període predemocràtic i amb l’ingrés real en la democràcia. O,
dit d’una altra manera, amb la declaració, finalment, de la pau”.
En aquest article toca un tema important: encara som en guerra. Els feixistes segueixen
dient que la guerra no ha acabat ni acabarà mai contra l’anti-Espanya, que cal seguir
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conquerint la victòria cada dia. La nova joventut, s’ha llençat al “terrorisme”
antifranquista, perquè ha vist, una massa de gent indiferent a la dictadura, una oposició
legal composta pels mateixos feixistes amb un altre vestit, ha vist molts
col·laboracionistes, callats, vençuts, afalagadors, ha vist una oposició il·legal inoperant,
fins i tot el partit Comunista, sempre disposada a entrar en el joc de poder de les forces
establertes. “Els seus germans grans, ells mateixos tal volta, fa uns pocs anys,
participaren en assemblees, vagues i altres protestes universitàries, però ja tampoc
creien en això. Es van oposar a tot l’establert. Es declararen en guerra. Un dia ens
trobem amb què els successors dels vençuts prengueren la paraula –<<guerra
permanent>>- als vencedors”. Els joves d’ETA i d’altres grups revolucionaris “han estat
i encara estan en guerra oberta contra el règim”. En la guerra es mata l’enemic. És més
fàcil matar un policia o un soldat ras que un general o un cap de govern. En la guerra hi
ha efectes col·laterals, moren innocents. En la guerra quan hi ha desesperació es mata
indiscriminadament. Totes les guerres són entre terroristes ¿Com acabar una guerra?
¿Com firmar una pau sense una amnistia total?
El 20, la revista “Punto y Hora de Euskalherria” és segrestada per part de l’Estat. En la
seva editorial deia:
“L’amnistia és o no és. No li escauen adjectius. Ha arribat manca, tard, raccionada i
excloent. Només ha estat un indult de cara a la galeria, una mesura plena de
provisionalitat, sense possibilitat de duració. Les seves contradiccions són múltiples:
esborra les conseqüències de la pena, però no garanteix que pel mateix delicte polític es
torni a la presó. La qual cosa és una trampa, un engany i posa en evidència que no
existeixen motius reals per a creure que es pugui oblidar la guerra civil. Pel mateix raser
de l’antiga victòria, s’ha seguit decidint qui és vencedor o vençut, a qui se li concedeix
la vida política i a qui se li nega.
“També se l’ha anomenada <<gràcia atorgada>>, sense considerar que és justícia
amnistiar a qui s’acusà de delicte polític per lluitar contra la il·legalitat imposada per un
poder il·legítim. I això no és quelcom que s’atorga, que es concedeix, ans és un dret que
es retorna perquè abans havia estat arrabassat.
“Jutjats i sentenciats per processos de 1936, 1943 i 1947, dictats sota la peculiar
legalitat franquista, sota normes de guerra i de postguerra, i ara exclosos de l’amnistia,...
¿quina guerra ha acabat?”
“Caldrà que l’actual gabinet i tots els que vinguin considerin que no hi haurà llibertat i
reconciliació mentre romanguin en vigor les mateixes lleis i garanties de guerra dictades
per a l’autoprojecció del dictador”.
Toca el tema de la no amnistia dels “terroristes”, recalcant que el major perjudicat és el
poble basc on per causa de la lluita d’alliberament del país ocupat hi ha el màxim de
condemnes.
Amb la seva peculiar manera de dir les coses, Manuel Vázquez Montalbán, s’expressa a
“Mundo Diario” (21.8.76), sota el títol: “A la tercera va l’amnistia”:
“Els actuals gestors de la vida política espanyola estan donant l’amnistia en còmodes o
incòmodes terminis, segons es miri. Els brots de desesperació provocats per l’indultet i
l’amnistia actual que deixa en un pou d’angoixa a quatre-cents presos, exigeixen una
responsabilitat col·lectiva en la persistència de la demanda única i intransferible:
l’amnistia sense rombs [signe de “no apte per a menors” en la TV d’aleshores]... ¿Ha
pensat qualsevol polític de saló que la campanya de l’amnistia porta vint anys al carrer i
que ha costat més empresonaments, judicis, dolor històric que qualsevol altra
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reivindicació política?... Sense aquesta amnistia total res no podrà acabar-se, res no es
podrà començar”.
També toca el tema dels “terroristes”: “És molt probable que una amnistia real, total...
no sigui una garantia total de que desapareixerà el terrorisme com a resposta política.
Tanmateix l’indubtable és que una amnistia total convocaria un consens impressionant.
Fóra la base d’una reconciliació autèntica i convertiria l’aventura terrorista en un
desafiament que caldria començar a afrontar des del present, no a legitimar des del
passat.”.
Antonio Gala també intervé al darrer número de “Sábado Gràfico”:
“Per definició <<amnistia>> [com <<amnèsia>>] consisteix en l’oblit; en l’oblit per
part d’aquell que amnistia no en l’oblit de tot allò que ha patit l’amnistiat. Sorprèn sentir
la prevenció respecte a l’amnistia, del senyor Ruíz Gallardón, que es proclama
<<sempre de dretes>>, de cap manera <<per falta de generositat>>, si no perquè no veu
<<que les accions dels amnistiats i dels seus companys de viatge, vagin a seguir un altre
rumb pel fet del perdó. Temo que es refermin en les seves creences i que no acceptin la
mà que se’ls ofereix>>.
“El senyor Ruíz Gallardón sembla confondre l’amnistia amb el sagrament de la
penitència i l’estada a l’exili o a la presó amb una tanda d’exercicis espirituals. Ben
segur que aquells als quals arribi l’amnistia seguiran pensant com pensaven, allò que
fou la causa de la comissió de delictes terribles. Ben segur que el republicà en seguirà
essent i l’objector de consciència també i el comunista. Malgrat la immaculada <<mà
que se’ls ofereix>> ¿O l’amnistia és un rentat de cervell?”
En l’“Hemeroteca 76”, del núm. 708, de 21 d’agost de 1976 de la revista “Triunfo” es
recull gairebé íntegre el meu manifest “Un tros d’amnistia” (nº 54), amb la meva opinió
i decisió sobre l’indult-amnistia concedit. Al començament del manifest jo deia que el
govern ha donat aquesta amnistia per aconseguir un crèdit internacional, en un moment
delicadíssim de les finances espanyoles. Al respecte diu “Triunfo”:
“L’al·lusió de L.M.X. a l’amnistia, com a quelcom de concedit <<a canvi d’un crèdit
d’uns milions de dòlars>>, té la seva explicació en el crèdit de mil milions de dòlars
concedit a Espanya per un consorci de Bancs internacionals i algunes entitats bancàries
espanyoles.
El diari “Pueblo” interpretava així la concessió del crèdit:
“Sabuts els requisits que condicionen aquestes operacions financeres, ens sembla que la
seva concessió reflexa un gest indubtable de confiança en l’economia espanyola i en la
seva futura evolució. Tanmateix és veritat que aquesta confiança dels Bancs europeus i
nord-americans té en darrer terme una justificació de molta major transcendència de
cara a l’esdevenidor. I aquesta és senzillament la credibilitat internacional de la
Monarquia i del programa polític anunciat pel govern del president Suárez. Diguem,
doncs, sense donar-hi més voltes, que aquest ajut és, a part de les seves connotacions de
fonamental consideració econòmica, un crèdit i un suport a la democràcia”.
La meva impressió és que les finances internacionals i espanyoles volien en aquell
moment, d’una banda, forçar l’obriment del règim al qual ell es resistia, i, d’altra, frenar
un obriment excessiu per a llurs interessos, amb la qual cosa aquella amnistieta ja els era
suficient. I cuitaren a concedir el crèdit, el preu d’una democràcia vigilada.
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58.- Amnistia i “Amnesty”
“Primer Ministre
Excm. Sr. D. Adolfo Suárez.
Pg. Castellana 3
Madrid
ESPANYA
De la nostra més alta consideració:
“Sincerament felicitant a vostè i al govern espanyol por la seva decisió de ratificar els
convenis internacionals sobre els drets humans, i per altres accions seves que han
establert el govern actual com un govern reformista en la consciència de tants amics
d’Espanya. Tanmateix, ens permetem comunicar-li el que segueix per a expressar-li la
nostra preocupació per certes anomalies en el sistema present i per a apel·lar a vostè per
tal què prengui iniciatives en vista a un canvi més profund.
“Com representants de l’organització “Amnistia Internacional” teníem grans esperances
en l’amnistia que tots esperàvem durant l’última setmana del juliol passat. En
declaracions dels partits demòcrates, autoritzats o no autoritzats, havíem copsat la
comprensió important en quant a la reciprocitat d’una amnistia general: sol·licitaren del
govern una amnistia sense exclusions, oferint, a canvi, amb una generositat no menys
gran de la seva part, un altre "oblit", que equival a una altra amnistia, per a tots els seus
adversaris de tants anys passats.
“Amb això existí, segons la nostra opinió, una oportunitat històrica per a un govern
reformista, que ha de lluitar contra el fet que, sovint, és més difícil derogar mesures
autoritàries que introduir-les. Els instruments del poder temen un futur problemàtic.
“Ara no podem ni volem ocultar que fou una decepció gran, també per a nosaltres, que
l’anomenada amnistia, en realitat, més s’assembla a una revisió de sentències en un
limitat número de casos polítics. S’esperava, universalment, que la amnistia arribés, si
més no, a 400 dels presos polítics. Però vint dies després de la declaració oficial han
estat posats en llibertat només 165 presos polítics, i encara hi ha una foscor sorprenent
sobre l’amplitud definitiva de la revisió.
“A més a més, unes quantes persones han estat detingudes i interrogades por suposats
delictes polítics de la mateixa naturalesa que en els casos amnistiats, entre ells també
persones que acaben de sortir de la presó.
“Alhora, manifestacions estrictament pacífiques han estat atacades por la policia d’una
manera que no facilita gaire la reconciliació esperada, com ja hem pogut presenciar i
documentar en vàries ocasions, per exemple, durant la "Marxa de la Llibertat" o en el
carrer Entença de Barcelona, el 1r. d’agost.
“En altres llocs, acciones policíaques contra delictes que normalment no poguessin
causar més que una multa han portat la mort dels culpables.
“Segurament ja sap vostè que la nostra organització, independent de tots els partits i
governs, treballa per als drets humans en tots els països del món, tenint un número molt
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gran de presos "adoptats" a l’Europa oriental, i que també lluitem, amb mesures
pacífiques, contra la tortura i la pena de mort. No adoptem presos polítics que han usat
violència o que han comès delictes comuns per a atènyer els seus propòsits polítics.
Però sovint ens interessen molt el tracte que reben durant els interrogatoris i la mesura
dels seus recursos per tal de rebre una defensa normal en un procés correcte.
“Respecte a això, hi ha moltes complicacions en gairebé tots els casos dels presos
polítics que ara probablement restaran en presons espanyoles. Aquí no solament pensem
en els esdeveniments ben coneguts y documentats, que ara són matèria reservada en els
mitjans informatius d’Espanya, o en la justícia militar amb processos sumaríssims, ans
també en les diferències absurdes entre penes, pels mateixos delictes, segons les
normes d’un consell de guerra o les normes d’un jutjat civil.
“Hi ha presos que ja serien lliures, sense cap dubte, si haguessin estat processats d’acord
amb la legislació normal i davant un tribunal civil, però ara hi ha qui ha de purgar una
condemna d’altres quinze anys en presó. Per a ells, i per a els seus familiars, la paraula
reconciliació té, encara, un regust d’ironia amarga.
“Tenint tot això present, i considerant que el govern ja ha triat una forma de revisió en
comptes d’una vertadera amnistia, apel·lem a vostè per tal que ordeni una revisió
immediata i real, en processos oberts, davant de jutjats civils i segons la legislació
normal, de tots els restants casos polítics que en els seus temps foren decidits por
tribunals especials.
“A més a més apel·lem a vostè per tal que adopti les mesures necessàries per a controlar
les forces executives del poder oficial, tot fent que reflecteixin més clarament les
promeses i les ambicions del seu govern reformista.
“Amb tot el respecte per les dificultats que deu trobar un govern de transició a la
democràcia, i amb un coneixement bastant gran dels obstacles especials que encara
existeixen a Espanya, no obstant, restem convençuts que el govern no aconseguirà cap
de les seves primeres fites importants, ni la vera reconciliació en el interior, ni la plena
acceptació en el exterior, si no troba una solució als problemes al·ludits.
“En l’espera d’una comprensiva i favorable acollida de la nostra carta agosaradament
sincera el saludem atentament,
“La mesa directiva de la Secció Sueca
d’Amnistía Internacional,

Bo Lindblom
president de la Secció Sueca
Amnistía Internacional
Smälandsgatan 2
114 34 Stockholm
SUÈCIA”
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59.- Ruptura o reforma (10.9.76)
No vol ser aquest un llibre farcit de grans consideracions polítiques. Però no puc estarme de recollir la intensíssima implicació del poble despert aquells dies en la “cosa
pública”, la res publica. Any de democràcia, el 1976, turbulenta sí, però mai per culpa
del poble. Quan l’autoritarisme veu sorgir la vera democràcia (“la força del poble”),
sembra el desordre, amb prohibicions, persecucions, multes i empresonaments, com
s’ha pogut veure, manta vegada, en aquesta crònica. I, obtingut el desordre, es dóna a sí
mateix l’excusa per carregar contra la democràcia. No m’estendré massa. Els diaris
d’aquell temps anaven plens de referències i després ha sortit munió de llibres que
expliquen com van anar les coses.
Amb la concessió del tros d’amnistia d’agost, s’ha vist que el nus de la qüestió restava
sense deslligar: els delictes de “terrorisme”. Si en una guerra hi ha “terrorisme” per les
dues bandes, sense ni entrar en el tema, d’altra part ben clar, de quina banda, en la
guerra espanyola, era la justa i quina no, no hi ha manera d’arribar a la pau si no
s’oblida tot, amnistia total. És aquesta una veritat de fet, no de dret. De dret caldria un
tribunal neutral baixat del cel que jutgés tots els crims de totes dues bandes, la defensiva
o legítima i l’ofensiva o il·egítima, en la mesura en què van ser perpetrats per
cadascuna.
Però estudiem la situació de fet. A) Perquè, fins a l’any 1976, havien estat guanyant la
guerra els franquistes, que molt d’hora (1939) ja s’havien autoamnistiat totalment. Per
això no donaven amnistia per als antifranquistes. B) En aquest any de 1976, la guerra de
fet (la correlació de forces, em llenguatge marxista), per via fonamentalment pacífica,
començava a decantar-se a favor del cantó antifranquista.
B1) Si l’oposició disposava de poca força de fet, el tros d’amnistia concedit per
Suàrez era més que suficient per deixar-lo satisfeta.
B2) Si l’oposició disposava de més força de fet, podia exigir l’amnistia, que
dèiem total, que incloïa els delictes de sang, es a dir el “terrorisme” exercits pels
opositors al règim, tot “oblidant piadosament” sense ni esmentar-los els delictes de
sang, de “terrorisme”, econòmics, laborals, culturals, lingüístics, etc. perpetrats pel
règim durant els quaranta anys de la seva supremacia.
B3) Si l’oposició hagués vençut, seria possible que es donés una autoamnistia
com la de Franco de 1939 però al revés, això és, tot sotmetent als tribunals els
franquistes “terroristes”.
Malgrat la simetria aparent d’aquest plantejament, cal avisar als distrets que no
hi ha cap mena de simetria entre els contendents: uns eren feixistes il·legals i il·legítims
i els altres demòcrates legals i legítims. Els primers representaven un Estat de Força i
els segons un Estat de Dret. Per tant, en justícia, l’única solució bona era la B3. Però en
aquells moments de facto el debat real era entre la B1, el reformisme i la B2, el
rupturisme. Un rupturisme no revolucionari, moderat, delicat (culpablement?) amb els
feixistes. Un rupturisme situat entre el “tros d’amnistia”, concedit pel règim (amnistia
reformista) i i l’”amnistia total”, exigida per l’oposició (amnistia rupturista). Asseure el
règim a la banqueta dels acusats, com es demana ara, fins i tot des d’Espanya (Baltasar
Garzón, que no demana jutjar els nostres pinochets que encara viuen) per al règim de
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Pinochet, era somniar truites. Siguem clars, l’amnistia “total”, tal com es demanava, era,
sense dir-ho, una “llei de punt final”, una amnistia estrictament simètrica a la donada en
1939 per Franco als seus, ara a donar als altres, tot oblidant els crims dels seus.
Però deixem l’amnistia o, millor, generalitzem el problema. ¿Tenia l’oposició prou
força per tal de fer, com a mínim, el trànsit a la democràcia de representació avui vigent
a molts països del món i, en especial, a Europa? Aquesta transició demanava la cessió
dels poders del govern de Suárez a un govern provisional, sense components del règim
anterior (B3), que preparés les futures eleccions lliures i una nova Constitució. El
consens és una qüestió democràtica. Un pacte entre demòcrates i feixistes (B2) és un
pacte contra natura, i això es el que anava demanant (!) la miserable oposició política al
franquisme. Eufemísticament els comunistes la començaven a anomenar “ruptura
pactada”. La realitat encara fou pitjor (B1). Ni govern provisional ni amnistia “total”:
reforma des del mateix règim i amnistia vigilada. I, ¿a què fou deguda aquesta
desgràcia?
Ho he explicat detalladament en el meu llibre La traïció dels líders I, II i III, (L’Eix
Editorial, 1993-96), que duu un títol prou significatiu. Només, resumeixo. Cal dir que
l’Assemblea de Catalunya sempre fou majoritàriament partidària de la ruptura.
Tarradellas, en canvi, si en morir Franco envià a Catalunya un Missatge antimonàrquic i
rupturista, després s’anà aigualint. I els partits aplegats en el Consell de Forces
Polítiques de Catalunya, constituït el 18.12.1975, i entrat en l’Assemblea, començà per
signar el “Manifest per la ruptura” i, a mida que Suárez va anar avançant, sense
permetre que ells hi juguessin res, van anar girant, es va deixar dividir i acabaren, tots
plegats, retuts als seus peus. Argumentaven la mala correlació de forces. Però foren ells
els que, per exemple, des de 1976, començaren a frenar l’Assemblea de Catalunya i, en
general, les mobilitzacions populars, les reivindicacions obreres i veïnals, etc. Fins a
obtenir un “poble” mansoi i mesell, governable sense patir control o interferències de
cap classe. Insensiblement, pas a pas s’ha passat de la il·lusió al desencís, de la
complicitat del poble al desenteniment de les masses, d’una dictadura a una oligarquia,
del feixisme al monstre de la política que podríem anomenar “demòcrata-feixisme”,
“feixisme democràtic” o “extrem centre”. ¿On eren els pares de la pàtria en el moment
més crucial i decisiu de la història catalana dels darrers tres-cents anys? La pau, al preu
de la nova derrota. “De vegades la pau no és més que por”.
Finalment Suárez mou fitxa. El dia 10 de setembre, en un missatge televisat a les 10 de
la nit, hora de màxima audiència, alça la bandera del seu triomf. Després de
complicades negociacions conspiratives, anuncia als quatre vents el seu projecte de llei
de Reforma Política, aprovat pel Consell de ministres. La clau del projecte és l’anunci
de les primeres eleccions a un Congrés i un Senat nous, abans del juny del 1977. Insinua
una “revisió” constitucional posterior. Evitarà de tota manera un trencament, una
ruptura, ell en diu un “buit constitucional” o un “buit legal”, “perquè Espanya és un
estat de dret. A partir d’aquí es podran resoldre temes com la institucionalització de les
regions, dintre de la permanent unitat d’Espanya, la definitiva reforma sindical, la
reforma fiscal, etc. Sí, ens donaria eleccions, però el tempo seria marcat pels feixistes,
les condicions serien establertes pels feixistes, es legalitzarien els partits que ells
volguessin, la llei electoral, el finançament, les circumscripcions electorals es farien
com a ells els abellís. I no cal dir que res de res de consultar si república o monarquia;
res de res de permetre prèviament l’autodeterminació de les nacions ibèriques oprimides
i res de res d’una amnistia total per permetre a tothom participar en el joc democràtic.
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Gravíssim. I els nostres politiquets d’oposició callats. Veurem que s’oposarien
tímidament al principi i que després cedirien en tota la línia del front d’una guerra que
havia produït tantes i tantes víctimes al llarg de quaranta anys.
Per tal que el lector se’n faci una idea, reprodueixo l’afirmació inequívoca de la clara
voluntat del poble despert, recollida i consensuada per totes les delegacions de
l’Assemblea de Catalunya i signada per tots els partits polítics que en formaven part:
“Manifest per la ruptura.
“L’Assemblea de Catalunya, instància unitària representativa de les forces polítiques,
sindicals i socials de Catalunya, davant la situació política actual, manifesta:
“1.- La política reformista del govern s’adreça a l’establiment d’unes lleis i institucions
que volen amagar la supervivència dels interessos dels sectors polítics de 40 anys ençà.
El poble, malgrat els intents de marginació, eixampla la seva lluita, conscient que
solament el rebuig del continuïsme i la derogació de les lleis i institucions del
franquisme que intenten de perpetuar-lo, és a dir, solament la ruptura implica el retorn
de la sobirania popular i exigeix l’amnistia i el restabliment de les llibertats polítiques i
nacionals.
2.- El reformisme, creant un clima de falsa democràcia i aplicant arbitràriament una
tolerància i inseguretat jurídica, intenta dividir les forces de l’oposició. Davant això, cal
reforçar la unitat de totes les forces a l’entorn de l’objectiu fonamental de la ruptura
democràtica. En aquests moments de lluita per la democràcia cal mantenir el programa
unitari per sobre de qualsevol particularitat, opció partidista o esforç disgregador que
vagi en contra dels quatre punts de l’Assemblea de Catalunya. La unitat ha d’ésser
eixamplada fins a incloure tots els sectors democràtics de la societat per constituir així
una sòlida garantia d’assolir la democràcia.
3.- La reivindicació de les llibertats polítiques i nacionals de Catalunya... requereixen
una estratègia global de ruptura democràtica al conjunt de l’Estat. L’Assemblea de
Catalunya, dins el seu 4t. punt crida a treballar per aconseguir una estreta coordinació en
les lluites de totes les instàncies unitàries i les forces polítiques de l’Estat espanyol.
4.- L’A. De C. entén que les llibertats no ens seran atorgades sinó que les hem de
conquerir mitjançant la mobilització unitària, coordinada i pacífica, de totes i cadascuna
de les nacions i regions de l’Estat espanyol. Aquest és l’únic marc que pot garantir que
la ruptura es realitzi dins el necessari procés de negociació unitària, condemnant al
fracàs els esforços reformistes de fraccionar la unitat a través de possibles negociacions
excloents. Qualsevol negociació per la ruptura ha de comportar explícitament
l’exigència d’un període constituent garantit mitjançant la formació d’un Govern
Provisional a nivell de l’Estat, que permeti per la sobirania popular la lliure configuració
de les seves institucions. Per a Catalunya aquestes exigències es concreten en el
restabliment provisional de les institucions i dels principis configurats en l’Estatut del
1932 com a via per arribar al ple exercici del dret d’autodeterminació i en l’existència
d’un Govern Provisional de la Generalitat en el mateix moment de la ruptura
democràtica”.
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60.- El Pacte de Madrid
Les reflexions d’aquest apartat i d’altres que seguiran, tot i no referir-se sempre
directament a l’amnistia, es justifiquen perquè em calia estar molt atent a tots els
tripijocs en curs, que en qualsevol moment em podien arrossegar a anàlisis i a alguna
decisió equivocats en el tema de l’amnistia, intrínsecament lligat a la marxa dels
esdeveniments polítics generals.
El Consell de Forces Polítiques de Catalunya, el dia 31 d’agost, davant unes imminents
negociacions amb la resta d’instàncies unitàries i partits polítics de l’oposició de l’Estat
espanyol, que s’havia de celebrar a Madrid, es partí literalment pel mig. Tant la reunió
catalana com l’espanyola era empesa especialment pel partit comunista, acompanyat
dels socialistes i dels “nacionalistes” catalans descafeïnats de Convergència
Democràtica de Catalunya. En direm educadament “el Front Moderat”: PCE-PSUC,
PSOE-PSC i CDC, més alguns altres de més petits: Unió Democràtica de Catalunya,
carlins, etc. Aquestos, malgrat les paraules altisonants de l’expressió: “ruptura pacífica,
negociada amb el govern”, ja havien decidit canviar la ruptura per la reforma. Recordem
les condicions de la vera ruptura aprovada pel document corresponent de l’Assemblea
de Catalunya:
A) “Qualsevol negociació per la ruptura ha de comportar explícitament l’exigència
d’un període constituent garantit mitjançant la formació d’un Govern
Provisional a nivell de l’Estat, que permeti per la sobirania popular la lliure
configuració de les seves institucions.
B) “Per a Catalunya, aquestes exigències es concreten en el restabliment
provisional de les institucions i dels principis configurats en l’Estatut del 1932
com a via per arribar al ple exercici del dret d’autodeterminació i en l’existència
d’un Govern Provisional de la Generalitat en el mateix moment de la ruptura
democràtica”.
Fem una petita anàlisi del text, amb una dosi adequada de desconfiança, perquè aquella
oposició flou s’havia ja contagiat de la prosa política mentidera del règim. “Transició”
sense condemna del règim i sense govern democràtic provisional; “ruptura” sense
descavalcar els polítics del règim; “període constituent” sense deslegitimar les “lleis
fonamentals del règim”, a més a més, jurades pel rei; “democràcia social” sense canviar
el tronat capitalisme autàrquic imperant; “aspiracions legítimes dels pobles” reduïdes a
una descentralització administrativa; “amnistia” sense amnistia, etc.
A) “Ruptura” a nivell d’Estat, en el document de l’Assemblea, volia dir: retirada del
govern feixista i establiment d’un govern provisional compost només de
demòcrates “que permeti la lliure configuració de les institucions”. Per fer
realitat això, en aquells moments crucials tan llargament esperats i tan
dolorosament aconseguits, calien grans polítics i en disposàvem només de petits
i calculadors, rosegadors espaordits. La ment d’aquells politiquets només
arribava a la formació d’un govern provisional mixt feixista/democràtic. Però ni
això s’esdevingué. Ben solet, el govern de Suàrez, sense cap concurs de
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l’oposició, ni tan sols de la moderada, prepararà les coses en la fase provisional i
oferirà la llei de Reforma, així descaradament dit, a referèndum al desembre.
Suàrez es rifà d’aquella oposicioneta de pa-sucat-amb-oli.
B) I “ruptura” a nivell català, en el document, malgrat la redacció barroca a l’estil
del PSUC, significava: derogar les lleis vigents i restablir en el període
provisional les condicions legals de l’Estatut de 1932, suprimit per les armes en
1939, i, en conseqüència, establir un govern provisional de la Generalitat, per tal
que, a continuació, definitivament el poble català exerceixi de ple el dret a
l’autodeterminació. I ja tots sabem que la condició provisional estatutària encara
dura avui dia i l’autodeterminació plena queda ad calendas grecas.
Fou tan grossa la claudicació que, tot i que em costa, només li trobo un nom.
En la reunió del dia 31 d’agost, del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, només el
“Front Moderat” estigué disposat a participar a Madrid en la traïció a la voluntat popular
de ruptura. El “Front Moderat” acusà a la resta de divisionista, quan els divisionistes en
el tema de la ruptura foren ells. Abans del 31 hi havia unitat. Després ja no. En aquest
punt els polítics antifranquistes se separen del poble i se’n van a pidolar a Franco. Que
els doni el que vulgui. Tot serà ben acceptat. Evidentment, menys d’un any després, els
traïdors heretarien el “plat de segona taula” que els feixistes, victoriosos en les
eleccions, misericordiosament els concedirien... i encara hi són! L’Assemblea de
Catalunya? ni fou consultada. Els Moderats se n’arrogaren la representació, cabalment
quan l’Assemblea, consensuadament, defenia la posició contrària, la de la ruptura de
veritat.
Aquells Moderats, doncs, assistiren. Com sempre en el País Basc, les coses foren més
clares. Cap de les quatre instàncies unitàries existents no hi anà, perquè, en cadascuna
d’elles, consultades, els nacionalistes ben cafeïnats (abertzales) no ho acceptaren. Els
partits descafeïnats (oposició espanyolista) d’Euskadi assistiren a títol particular.
Així les coses, el dia 4 de setembre, se celebrà la reunió de “l’oposició” (descafeïnada) a
l’hotel Eurobuilding de Madrid, sense cap trava governativa, com era d’esperar. Els
xaiets ja caminaven com volia el pastor. Ni calia gos d’atura. Començà a les onze del
matí. Noranta-sis representacions de tot l’Estat. Miquel Sellarès, de CDC, feu de
moderador. El discurs estel·lar fou a càrrec de Joaquim Ruíz Jiménez, aleshores cap del
partit “Esquerra Democràtica” i antic ministre de Franco moderadament reconvertit. Ja
li estava bé l’amnistia. Exigia negociacions amb el règim per l’obertura d’un període
constituent. (Llegeixi’s: pacte constitucional híbrid democràtico-feixista!). Emmudí pel
que fa al Govern Provisional. I tingué la pensada de dir: “L’oposició ni és intolerant, ni
és intransigent, sinó que ha adquirit una extraordinària maduresa” (Encantadora
maduresa per al règim franquista: els xais a punt per a l’escorxador!). Josep Benet
s’arrogà la representació d’una Assemblea de Catalunya en la que, si hagués estat
consultada i ben informada, no s’hauria assolit consens per anar a Madrid, talment com
s’esdevingué tant al Consell, com a les instàncies unitàries d’Euskadi. Tanmateix Benet
encara tingué l’encert de limitar-se a repetir solament el “Manifest per la ruptura” (59),
de l’Assemblea, tot i que era predicar en el desert.
La reunió se sentia tan insegura políticament que a la tarda, a l’hora de discutir el
comunicat final no deixaren entrar a la premsa que se’n queixà amargament en un
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document signat per trenta periodistes: “Seria lamentable que els secrets oficials dels
uns (costum franquista) fos continuat pel secret extraoficial dels altres”.
El document final parlava de formar una “comissió d’enllaç única en vista al diàleg amb
el govern i d’un programa polític unitari de ruptura democràtica que obri un període
constituent fonamentat en les llibertats democràtiques, la llibertat sindical, l’amnistia
sense exclusions, i els drets polítics de les nacionalitats i regions”. Pacte amb el govern.
Oblit del govern provisional. Encara, oh sort!, amnistia total. I ja treu el nas la maleïda
fórmula futura de la Constitució: “nacionalitats i regions”, concisa pero desgraciada
expressió, font d’incomptables desastres posteriors. Una nació com cal: Espanya. Per
ara tres nacionalitats (subnacions): Galiza, Euskadi i Catalunya. I moltes regions, entre
les quals les Illes Balears i Pitiüses, el País Valencià i Nafarroa. Destrossada
Euskalherria. Destrossats els Països Catalans. Rebaixada la nacionalitat no espanyola de
les “nacionalitats” subespanyoles. I encara més rebaixada la nacionalidad de les Illes, el
País Valencià i Nafarroa, que semblen reduïdes a la categoria de regió. I finalment
l’obssessiu “cafè per a tots” que acabarà uniformant a la baixa la divisió política de
l’Estat espanyol, per raons de “solidaritat”. Sembla que ens estiguin dient: “Si us plau,
catalans, bascs i galegs, no vulgueu ser nació que als altres ens fa fred de peus;
inventarem a dojo senyeres, parlaments, estatuts, història, cultura i... fins i tot si cal,
llengües com el valencià, per tal de que ens diferenciem tots per un igual”. Tot això no
ho imposà el règim franquista sinó l’”oposició antifranquista”. Així, l’Assemblea de
Catalunya cada dia s’anava veient més embolicada en aquest joc fatal contra la pròpia
voluntat unitària. La Comissió d’Enllaç anà constituint-se en oligarquia dins d’una
Assemblea, la bases de la qual era cada dia més menystinguda. No passava així al País
Basc. Mai no renunciaren a res des de les plataformes unitàries. Nafarroa continuava
essent la mimada del franquisme.
Això sí, el document final del pomposament anomenat “Pacte de Madrid” fou redactat
en els quatre idiomes de l’Estat Espanyol i, com he dit, encara demanava l’amnistia
total.

61.- Vigílies de la primera Diada (1/10.9.76)
Feia setmanes que es gestava la gran concentració de l’11 de setembre de 1976. “Cal
que sigui la imatge visible de la resurrecció d’un poble tot sencer”. Això deia la “Crida
per l’11 de setembre” aprovada i publicada el dia 4 per l’Assemblea de Catalunya, el
Consell de Forces Polítiques de Catalunya i una colla de partits no integrats en les
instàncies anteriors. El cartell feia:
“11 DE SETEMBRE
Diada Nacional de Catalunya
Catalans!
Tots al parc de la Ciutadella
A les 5 de la tarda.
(Vestiu els balcons amb senyeres i domassos).
____________
Acte autoritzat.”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Suárez volia fer pel seu compte una Catalunya al seu gust. Preparava “un Règim
Especial de Catalunya”, la realització del qual gestionava el ministre de la Governació
Rodolf Martín Villa que, aquell mateix dia es reunia a tal fi amb l’ex-alcalde Joaquim
Viola, l’ex-president de la Diputació de Barcelona Joan Anton Samaranch i amb
Frederic Mayor Zaragoza, que n’havia de ser el president. Calia, doncs, afanyar-se en la
autoafirmació, no fos cas que en comptes de fer-nos nosaltres la nació
autodeterminadament ens la fessin ells com un titella heterodeterminat.
Aquest manifest tocava aspectes de la celebració que potser convindria recordar a
alguns polítics d’avui que volen oblidar els fets i les intencions, inventors d’actes des
del poder, amb l’excusa que ja tenim normalització nacional.
Aquella Crida exposava la petita història de la convocatòria: “L’Onze de Setembre no
és una commemoració establerta per cap poder. És un fet nascut espontàniament del
poble, que començà com una iniciativa d’un grup reduït de catalanistes i acabà encarnat
en les grans concentracions de masses dels últims anys de llibertat [de la República del
1931]. És un fet mantingut durant els anys de la dictadura, per ciutadans que, a causa
d’ella, han sofert persecucions, sancions i empresonaments Cal que sigui, de nou, en
aquest 1976, la imatge visible de la resurrecció d’un poble tot sencer”.
En definia el contingut: “La significació de la Diada Nacional és doble. En recordar
l’heroisme dels defensors de 1714, significa la fidelitat a la reivindicació de les llibertats
polítiques de Catalunya que ens foren arrabassades per la força. Significa també el
rebuig general de la força com a instrument polític i, per tant, la reivindicació de la
democràcia com l’únic sistema just per al govern dels pobles”.
I n’aclaria les finalitats:
- “Exigir com a condició prèvia per a la normalització de la vida ciutadana l’amnistia
política sense exclusions.
- “Reclamar l’acabament del sistema autoritari.
- “Reclamar el reconeixement de tots els partits polítics sense excepcions.
- “Reclamar la restauració de la Generalitat de Catalunya abolida per la força el 1714 i
tornada a abolir per la força el 1939”.
A continuació, els fets foren els següents: El dilluns, dia 6, el governador civil, Salvador
Sánchez Teran avisa a Pere Portabella, primer signant de la convocatòria, que l’acte ha
estat desautoritzat. Immediatament Portabella telefona al Governador. Aquest es mosta
parcialment flexible. Les noves condicions són de celebrar l’acte en el lloc tancat de la
plaça de braus Monumental, amb la possibilitat de transmetre’l per ràdio, a canvi que en
la Crida no hi figuri el terme “nacional”. Mentre, van arribant de tot arreu adhesions a la
celebració.
El dimarts, dia 7, es reuneix la Comissió a les set de la tarda. Grans discussions.
Acceptar o no acceptar? No s’hi cabrà a la Plaça i els que no puguin entrar seran atacats
per la policia. Si cedim, potser a darrera hora, el governador ho prohibirà tot. Enmig de
la reunió telefona Sànchez Teran: “Hi ha raons molt importants per tal que demà ens
tornem a veure i negociem”. Els reunits, davant d’aquest fet, reclamen la trobada “ja”.
El governador accedeix a rebre una delegació de la Comissió a la una de la matinada al
seu domicili particular. Ja no sé que faltava més! Però, malgrat la nota de protesta
lliurada pels delegats al governador i malgrat les discussions amb ell que es perllonguen
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fins a les quatre de la matinada, no s’arriba a cap enteniment. El governador segueix
denegant l’acte i els convocants segugueixen mantenint la negativa a desconvocar-lo. A
migdia del dia 8, una altra vegada, la reunió de governador i Comissió se salda en
negatiu. El governador, que no accepta cap proposta que representi una mobilització de
masses, comença a parlar d’”actes perifèrics”. Surt el nom de Sant Boi de Llobregat, on
morí i on hi ha la tomba de Rafael de Casanova. D’antuvi és refusat per la Comissió. No
pot garantir que no esdevindrà un moviment de masses, una gran manifestació amb els
problemes que se’n puguin derivar. Les raons del governador són aquestes: a) la
delicada situació que regna a l’ambient polític general i b) sobretot, la decidida voluntat
d’evitar qualsevol alteració del programa reformista que preconitza el govern. Mentre,
d’una banda, el governador va autoritzant actes “perifèrics” en moltes poblacions de
Catalunya i d’altra banda, la Comissió tira endavant la convocatòria; posa anuncis
demanant senyeres i domassos a balcons i botigues i s’exhaureixen les senyeres als
comerços. 20 km. de senyera venuts fins al dia 9! Finalment Comissió i governador es
posen d’acord a fer la concentració amb míting a la Plaça de Catalunya de l’ajuntament
de Sant Boi de Llobregat. Té una cabuda de trenta-cinc mil persones. Malgrat
l’endarreriment de la determinació del lloc, es preveu l’assistència de més de quaranta
mil persones. La Comissió vessa activitat. Els mijans de comunicació s’hi aboquen. Es
preveuen transports col·lectius excepcionals, aparcaments, serveis sanitaris i
senyalització adequats. Un bon sistema de megafonia farà arribar la veu dels tres
oradors – Jordi Carbonell (esquerres), Miquel Roca Junyent (centre) i Octavi Saltor
(dretres)- a tots els assistents. Les emissores catalanes transmetran l’acte. Tot és a punt.
El poble respondrà. Serà el primer acte de sobirania. Ho serà des del poble. Els partits
polítics hi seran arrossegats, malgrat llurs deslleialtats subterrànies. Es configurarà, per
desgràcia, com un acte massiu, per voluntat dels polítics convocants. No costava res
convocar per assemblees, associacions, entitats, etc. Hauria estat més garantit l’ordre i a
menys cost. Però podia representar un perill per a la supremacia de la polis sobre el
demos. Ja es dibuixava en l’horitzó una democràcia ben pobreta.

62.- La resurrecció d’un poble tot sencer? (11.9.76)
Hi ha poble i hi ha massa. Per desgràcia la nostra societat de consum i el nostre
politicisme han reduït gairebé tot el poble a massa. “Poble” és aquella part de la societat
que viu i estima en la pràctica el col·lectiu del qual forma part. “Massa” és aquella part
de la societat que ni viu ni estima el col·lectiu del qual forma part. Sense llibertat
d’expressió, sense opinió autènticament pública no pot haver poble. Li falta
l’alimentació bàsica: la informació.
Aquell 11 de Setembre de 1976, fou prou conegut i esbombat pels mitjans de
comunicació. Tanmateix, dels sis milions d’habitants del Principat de Catalunya, se’n
mobilitzaren només 100.000, una seixantava part de la població. Poca cosa. Però, era
una novetat. Després de la llarga nit del franquisme, era gairebé un miracle.
N’esperàvem 40.000 i en foren 100.000. La Comissió estava més que satisfeta. “Èxit
total”, deien. Els concentrats, pel camí, allà mateix i de retorn a casa vessaven eufòria i
entusiasme. La plaça plena de gom a gom. Els carrers adjacents, també. L’acte era
escrupolosament unitari. Era allò que volia el poble. Els partits més poderosos seguien
conspirant sota mà davant Suàrez, els uns d’esquena als altres. Tarradellas, encara des
de l’exili francés, adreçava aquest missatge: “Ofegueu el que pugui dividir i tota
intenció de partidisme”. La força triomfant havia de venir de la unitat d’acció davant
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Espanya. Però, els polítics més influents de l’interior no l’acceptaven com a “única veu
pactant de Catalunya”.
L’acte, finalment autoritzat, començà a un quart de sis de la tarda amb un silenci pels
caiguts en la lluita antifranquista.
El primer orador, Miquel Roca Junyent, en nom del Consell de Forces polítiques de
Catalunya, ja enardí els assistents. “Catalunya torna a ser”. “Catalunya serà del poble o
no serà”. “La ruptura és inevitable si volem reconquerir les llibertats”. “Recuperem els
presidents Macià, Companys i Tarradellas”. Trenta-cinc vegades fou interromput amb
aclamacions imponents.
El segon orador, Octavi Saltor, representant de les organitzacions que no eren ni al
Consell ni a l’Assemblea, es referí als grans catalanistes històrics, Joan Maragall, Prat
de la Riba, Anselm Clavé, etc. I afirmà que el poble es redreçava de nou, un poble que
no havia perdut mai la consciència d’ell mateix. També fou aplaudit amb tota la força.
El tercer orador, Jordi Carbonell, en representació de l’Assemblea de Catalunya, fou qui
exaltà més a la gent. Cità les paraules de Companys: “Tornarem a lluitar, tornarem a
sofrir, tornarem a vèncer”. Afirmà la catalanitat dels nou vinguts compromesos amb
Catalunya. Llegí els quatre punts de l’Assemblea de Catalunya i el seu Manifest per la
Ruptura, entre crits interminables de “Visca l’Assemblea de Catalunya”.
Es llegiren moltes desenes d’adhesions, entre les quals hi havia la de la Marxa de la
Llibertat i la meva. També hi havia l‘adhesió dels signataris de la carta de Brest
(catalans, bascs, galegs, bretons, irlandesos i gal·lesos). Algunes adhesions foren molt
ovacionades. També es llegí el missatge del president Tarradelles, al qual ja se’l
tractava de “Molt Honorable”. Finalment Oriol Martorell dirigí el “Cant dels Segadors”,
que, si avui no crida l’atenció en la normalitat en què vivim, aquella vegada fou
colpidor, després de tants anys d’estar prohibit en els actes públics. El periodista Antoni
Ribas comentava a l’AVUI del dia següent “Va resultar esborronador, en el marc de la
plaça, amb les banderes movent-se rítmicament, amb el ritme sever i greu que té la
cançó; era un moment únic, d’aquells en què l’estètica pot ofegar”.
Mentre, ¿què passava al carrer Entença? Els altres Captaires eren tots, heroicament,
compromesos en la ferotge (per part de la guàrdia civil) batalla final de la Marxa de la
Llibertat. Jo estava sol davant de la presó. Una vegada més no podia abandonar la meva
posició. Amb dolor al cor vaig decidir de no anar a la magna concentració. Hi vaig
enviar la meva adhesió que fou llegida davant la gran concurrència i ovacionada
àmpliament:
“Lluís M. Xirinacs, pres voluntari davant de la Presó Model de Barcelona, identificat
moralment amb els presos, exiliats, perseguits i represaliats, que no poden assistir a
aquesta celebració de la Diada Nacional de Catalunya, en l’onze de setembre, s’adhereix
de tot cor a la celebració i renova amb tots vosaltres el compromís de lluita fins a
aconseguir l’emancipació del nostre poble tan llargament oprimit”.
Vull ací consignar un bell gest i una greu reflexió.
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El bell gest fou que, al capdavall del matí, es presentà davant de la presó el meu amic de
l’ànima, Jordi Carbonell, independentista, insubornable, dels Països Catalans. Des de la
meva primera llarga vaga de fam del 1970-71, sempre em feu costat, d’una manera
activa, creativa, delicada, entusiasta. Ell seguia la seva vida, però a mi em feia la
impressió que tenia un bon tros d’ell mateix sempre compromès amb allò que jo
emprenia i ell ho anava demostrant sempre amb detalls notables. El sentia sempre al
meu costat. Aquell migdia tingué la finor de fer-me a mans, anticipadament, el text del
discurs que ell faria a la tarda a la concentració de Sant Boi. “Lluís, com no podràs serhi, te’l lliuro perquè el coneguis abans que ningú altre”. Em vaig emocionar. El text, que
conservo com una penyora preuada, era una còpia a màquina, amb esmenes del seu
puny i lletra. A la tarda, en la meva soledat, mentre tothom clamava a la Plaça
Catalunya de Sant Boi, vaig tenir ocasió de llegir-lo atentament...
... La greu reflexió ve a tall d’una frase seva, que es feu famosa, inclosa en un paràgraf
del seu discurs que passo a citar: “Les institucions i els principis de l’Estatut del 1932
no és tot el que voldríem. No és el que teníem el 1714. Pràcticament totes les
organitzacions polítiques i els grups de base de l’Assemblea, volem més que el que ens
donava aquell Estatut retallat i atorgat del 1932. Però som pràctics i constructius.
Demanem poc perquè sabem que l’accés a la democràcia és difícil. ¿Hi ha ningú que
pugui dir que venim amb noves exigències? No! Moderadament, prudentment, només
demanem que ens tornin allò que ens van prendre el 1939. Molts pensen que som massa
moderats. El nostre poble és moderat. Ara, som intransigents en la nostra
moderadíssima posició, perquè NO VOLEM QUE LA PRUDÈNCIA ENS FACI
TRAÏDORS. Els que estan acostumats a actuar amb la contundència i amb la duresa que
els permet la força, que no s’equivoquin: moderació no és feblesa”. A continuació cita
els dos darrers paràgrafs resolutius del Manifest per la Ruptura de l’Assemblea de
Catalunya (59). La greu reflexió és aquesta: Tant en el 3r. punt de l’Assemblea de
Catalunya com en el darrer punt del Manifest per la Ruptura s’exigeix per a Catalunya
el restabliment provisional de la Generalitat a l’estil del 1932. La solució definitiva
s’expressa amb la clara frase “accés al ple exercici del dret d’autodeterminació”, com
s’escau a tota nació lliure. Segons Carbonell, els seus desigs i els de la majoria de
polítics van molt més enllà. Tanmateix, els fets posteriors foren decebedors. Els catalans
acceptaren un període provisional, anomentat per Suàrez “preautonomia”, que fou una
tèbia mancomunació de les quatre diputacions del Principat, sense plantejar mai la
recuperació de l’estatut del 32. I acceptàrem després, fins a avui, una Generalitat
autonòmica a l’estil del 32 com a fórmula definitiva. Res del “ple exercici de
l’autodeterminació”. No es pogué esmentar, ni tan solament com a supòsit futurible, ni a
la Constitució espanyola ni al nostre Estatut. LA PRUDÈNCIA ENS FEU TRAÏDORS.
Carbonell inclòs. Tots volien clarament una cosa i s’acontentaren definitivament amb
una altra.
Però encara és pitjor, en els termes de redacció d’aquell discurs memorable, la traïció ja
hi era consumada. Ja no es deia res de provisionalitat. Mai no s’emprava la frase “de
moment” o, “només durant la transició”. Tampoc ja no es deia res d’arribar al “ple
exercici del dret d’autodeterminació”. La frase és citada dues vegades, en enunciar el 3r.
punt de l’Assemblea, però no és assumida en el comentari. Tot el paràgraf fa pudor
d’innoble excusa, de falsa fermesa. ¿Què passaria per la consciència de Jordi Carbonell
en el moment en què li ve a la punta de la ploma la referència tràgica a la possible
traïció? ¿No seria presoner de la fidelitat a certes opcions polítiques extranacionals?
S’ha obtingut la petició “moderada”, un Estatut sense ni un capítol referent a una futura
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autodeterminació Amb infinita tristesa meva, Jordi Carbonell juntament amb la majoria
dels polítics més determinants, ja havien deixat caure a terra, en aquell moment, la
possibilitat de reclamar el dret a la plena sobirania de la nostra nació. Per a ells ni
Catalunya ni, encara menys, els Països Catalans ja no serien una nació lliure. Tinc
confidències en aquest sentit. Si més no, els bascs farien constar en el text
constitucional la preeminència dels seus drets històrics per sobre el text de la
Constitució. Deixaven una portella oberta per al futur. El poble català, en canvi, en
comptes de resuscitat sencer, revivia decapitat! S’havia guillotinat la possibilitat que
Catalunya tingués cap. El cap seria únic i indivisible, l’Estat espanyol. Si així quedava
de malparat el punt 3r. de l’Assemblea, ¿com aniria a quedar, a fi de comptes, el 1r., el
de l’amnistia general?
Mentre, joiós, enganyat, aliè a la traïció, el poble -pares, nens a l’esquena i amb
barretina, avis del bracet i amb bastó- tornava a casa, enrogallat de tant cridar,
esborronat (que deia Antoni Ribas) fins al moll dels ossos, en pur èxtasi. Quins dirigents
tenim més collonuts! Els direm “sí” a tot allò que ens demanin. Pobre poble, gallina
degollada que corre i corre sense cap, xocant contra tot en un món de caparruts! França
li diu: “Ves-te’n, no emprenys!”. Espanya li diu: “Ves-te’n, no emprenys!”. Europa li
diu: “Ves-te’n, no emprenys!”.
Som una nació? Als dos cents seixanta anys, sense sobirania, avui, quan escric aquestes
línies (2004), ja en podem afegir trenta més. El 1714 està esdevenint ridícul.

63.- Els darrers dies de la Marxa (1/9.9.76)
El 27 de juny de 1976, poc abans de l’inici de la Marxa de la Llibertat, la seva
assemblea general aprovà un manifest. Per a la conquesta de les llibertats individuals i
col·lectives, opta per la lluita no violenta, ja sigui profunda i filosòfica ja sigui només
estratègica i tàctica. És una lluita unitària. Se senten capaços de garantir, durant la
Marxa, un ordre democràtic. Només els cal que l’ordre oficial els deixi demostrar-ho.
Propòsits: 1.- Mai no donaran resposta violenta a agressions violentes. 2.- En cas de
contratemps els marxaires reemprendran la marxa en el lloc i dia marcats en l’itinerari.
3.- Exerciran els seus drets, tot i que això comporti desobediència civil.
Els esdeveniments i incidents de la Marxa foren tan nombrosos que renuncio a fer-ne la
crònica. A títol d’exemple esmentem un comunicat fet públic a Vic pels caminants de
la marxa, reunits en assemblea, en acomplir-se el primer mes de la marxa. - Valoren
com a positiu aquest primer mes. 2.- Malgrat l’ocupació policial poble a poble, per on
passa la marxa la gent viu l’exercici dels seus drets. 3.- S’estan acomplint els objectius
expressats en el manifest inicial. 4.- Ens satisfà que, al pas de la marxa, es crein
Assemblees Democràtiques en diferents poblacions, s’elaboren dossiers i manifestos en
torn a la problemàtica comarcal. 5.- Ens reafirmem en l’exigència de l’amnistia real,
total i absoluta, com un primer pas cap a la ruptura democràtica. 6.- Som a Vic en
solidaritat dels quatre tancats i en vaga de fam a la Catedral en protesta de la repressió
que s’exerceix sobre la Marxa. 7.- Segueix endavant la redacció del llibre sobre la
Marxa.
Àngel Colom parla al diari AVUI de l’11 d’agost, sobre l’actitud dels partits polítics
demòcrates dels Països Catalans devers la Marxa: “La majoria dels partits del Principat
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estan adherits a la Marxa. Normalment l’adhesió hauria de significar un compromís real
i pràctic en aquesta lluita per part de cadascun d’aquests partits. Malauradament, no
sempre és així. Costa molt poc signar una adhesió. Costa ja més posar-hi el coll,
sobretot quan se sap que allò és prohibit i reprimit. Alguns, poden al·legar aquesta
<<estranya lluita no violenta>> que –diuen- no comprendre; altres –massa gent- creuen
que un poble avança només o bàsicament des de la taula de negociacions i pactes; altres
parlen molt de mobilització, però sempre tenen <<quelcom de més important de fer>>.
Personalment crec que tenim massa privilegis a perdre, massa prejudicis de valor, massa
confiança en les paraules, buides de ressò de la base popular. Aquestes paraules meves
volen ésser una crítica de l’actitud, crec, molt inconseqüent de molts partits cap a la
Marxa de la Llibertat. Malgrat això, vull també dir ben clar, que alguns partits li han
dedicat i li dediquen tots els esforços”.
Joan Pere Yañiz Ruiz, al setmanari DESTINO de 18.8.1976, insereix un article titulat:
“No hi ha amnistia per a la Marxa de la Llibertat”. S’explica així: “El primer govern del
postfranquisme es veié obligat a realitzar una difícil política d’equilibri entre el passat i
el futur. La Marxa està resultant un test interessantíssim de fins a quin punt és de dúctil i
retorçada pot arribar a ser la repressió. Permetre-la comportava el risc que esdevingués
un torrent de dotzenes de milers de manifestants. La seva anihilació pura i simple
requeriria, a més l’ús d’enormes efectius policíacs, el manteniment d’uns quants cents
de presos polítics –precisament quan s’intenta vendre a Europa la imatge d’una Espanya
sense polítics a les seves presons-. Restava el camí del mig, aquí reprimeixo, aquí
tolero..., que és allò que s’està seguint”.
Per no allargar-nos, heus ací alguns retalls de la inconcebible crònica, del darrer mes de
la Marxa, embastada per Josep Guifreu al diari AVUI (17-9-76).
10.8.- A Manresa indiscriminada i brutal repressió contra el públic que rebia la columna
Companys.
14.8.- Quatre detinguts de la columna Tramuntana a Granollers.
15.8.- Tota la columna Companys és detinguda a Navès i després expulsada de la
“província” de Lleida.
16.8.- A Cambrils, vuit detencions
19.8.- Repressió indiscriminada al Vendrell.
20.8.- Vuit detencions a Solsona, de la columna Companys.
21.- Una trentena de marxaires és tanca al temple del Vendrell. Gran indignació en tot el
poble per la repressió practicada.
25.8.- Vuit detencions a Terrassa.
28.8.- Repressió indiscriminada a Montserrat. Dos ferits. Molts contusionats. Quatre
detinguts. “La guàrdia civil, tot emparant-se en la foscor de la nit, atacà el jovent que es
divertia i així ho feu també amb la gent que els observava amb simpatia. Varen
començar a donar cops de fusell i guitzes al ventre, esquena i cap. Molts dels que eren a
terra fins que la guàrdia civil se’n va cansar. La gent arribava al monestir tot explicant
esfereïda allò que acabava de veure, parlant-se de nombrosos ferits. La cosa no acabà
així, doncs, la guàrdia civil continuà perseguint la gent per la muntanya i apallissà gnet
del càmping. A un campament de les joventuts falangistes hedillistes foren acollits i
protegits excursionistes i escaladors atemorits per tanta repressió. Grups de monjos
recorregueren la muntanya recollint gent perduda, acolliren nombroses persones al
monestir i donaren assistència sanitària als ferits. Les brutalitats no acabaren aquí. Un
policia de paisà demanà l’hora a un jove que tot confiat no pogué evitar un cop de
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genoll als testicles. Bo i caigut, el policia el pegà fins que el deixà inconscient. Després
l’abandonà. Algú el trobà inconscient tirat per terra. L’endemà encara hi havia persones
perdudes que anaren apareixent al llarg del dia”.
1.9.- Reunits en assemblea els caminants de la Marxa, fan públic un comunicat que
condemna, especialment, els fets de Montserrat i el Vendrell, i demanen la dimissió dels
governadors civils dels Països Catalans.
3.9.- Tres detencions de la columna Escarré a Valls.
4.9.- Atemptats d’extrema dreta a Tàrrega: incendi d’un domicili particular i un
caminant greument bastonejat. A Igualada, els intents de concentració per rebre la
columna Tramuntana, són dissolts durament per la força oficial.
6.9.- A Barcelona onze detencions de marxaires encadenats a la Rambla en protesta.
Malgrat tot, ningú no perdia la fe. Des de la presó de Tarragona, uns marxaires
empresonats feren arribar a l’opinió pública la següent reflexió, titulada “Ja estem
arribant”:
“Efectivament, ja ens acostem a la fi d’una empresa que podia haver estat una
demostració que Catalunya estava iniciant el veritable camí de la democràcia i les bones
maneres, per mitjà de la nostra <<Marxa de la Llibertat>>.
“Desgraciadament no ha estat així, degut a una incomprensible prohibició i subsegüent
persecució, en molts casos, brutal i despietada per part de les forces repressives damunt
els marxaires, i en altres ocasions, civilitzadament tolerada per aquestos mateixos
elements.
“La Marxa ha estat fins ara sotmesa al criteri i humor d’un cap de les forces repressives,
des d’un caporal a un tinent o capità per a què s’utilitzés més o menys violència,
maltractant de paraula i, en ocasions, d’obra els pacífics marxaires. Són diversos els que
fins ara han sofert cinc detencions, tres empresonaments i dues multes de cinquanta i
cent mil pessetes.
“Hom ha injuriat i calumniat públicament els marxaires, dient que eren creadors de
violències i que, fins i tot, es dedicaven a saquejar les botigues i establiments
comercials.
“Tots, marxaires i no marxaires, creiem que els opressors se sentirien avergonyits de
castigar sense compassió els pacífics vianants que sols pretenien caminar pel seu país,
demanant que ens deixessin tranquils a nosaltres i empressin el rigor de les seves armes
i presons damunt la munió de brètols i murris escampats per tot el país, gaudint d’una
impunitat vergonyosa.
“Però aquesta esperança ha quedat esvaïda en veure aquests darrers dies les bàrbares
repressions de Badalona, Mollet, Granollers, Sant Cugat, el Vendrell i tantes altres
poblacions on s’ha exercit la violència i les detencions absolutament il·legals damunt
persones que passejaven o enraonaven tranquil·lament. Hem estat tractats amb no gaire
més respecte del que s’empra amb la gent de color a l’Àfrica del Sud, Rodhèsia i altres
nacions subdesenrotllades del continent africà.
“La postura dels cossos repressius no ha pogut ser més lamentable davant el migrat
turisme vingut aquest any. Així, a l’Escala i a la majoria de platges de la Costa Brava,
de Sitges i altres, la guàrdia civil s’ha llençat amb les seves metralletes darrera els
marxaires, per entremig dels banyistes nacionals i estrangers, posant les armes en
situació de disparar, simplement perquè aquells portaven senyeres catalanes.
L’espectacle ha estat divertit en voler-les prendre, car els marxaires s’han fet escàpols
amb elles dins de la mar.
“La nostra postura, per contrast, ha estat civilitzada, demostrant que només volem ser
lliures per a desenvolupar la nostra cultura, fomentant el nostre teatre, ateneus, centres
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culturals i recreatius, creant noves escoles perquè l’ensenyament arribi a tothom, cases
del poble perquè aquest es pugui reunir i prendre acords en tot allò que l’afecti
espiritualment o materialment. Això ha estat perseguit acarnissadament en aquests 40
anys darrers, i encara ho està actualment. La televisió s’ha encarregat d’idiotitzar el
nostre poble i el futbol de donar sortida a un negoci fabulós per a l’Estat espanyol i
d’anul·lació d’altres esports menys lucratius, donant com a conseqüència els immensos
ridículs fets en totes les olimpíades celebrades en l’ominós període feixista.
“Nosaltres, marxaires catalans i no catalans, protestem amb la màxima energia de la
continuïtat de l’opressió postfranquista i que, per confirmar-ho, a la majoria de les
casernes de la guàrdia civil encara presideixi els despatxos el retrat del difunt dictador
Francesc Franco. Volem i esperem arribar a Poblet amb menys repressió, però, si
aquesta segueix, diem que també hi arribarem, menyspreant la indeguda violència.
“CATALANS: Tots a trobar-nos al monestir de Poblet.
Visca Catalunya i la seva Marxa de la Llibertat
Presó de Tarragona, a 23 d’agost del 1976, Any de l’alliberament”.

64.- L’”assalt” a Poblet (12.9.76)
Però calia que la Marxa, amb totes les seves columnes, des dels quatre punts cardinals
dels Països Catalans, confluís al monestir de Poblet, comarca de la Conca de Barberà, el
diumenge, dia 12. Els dies finals esdevingueren èpics.
Dimecres, 8 de setembre de 1976.- Comença l’assalt al recinte emmurallat. El
matrimoni, Enric Gomís i Teresa Carrera, i en Pep de Vilanova han anat a Poblet a
l’avançada. Vuit marxaires, quatre de la columna “Abat Escarré” i quatre de la
“Tramuntana”, arriben aquest dia a Poblet per fer els preparatius necessaris per a l’acte
final. Mentre, a Montblanc, a set km. de Poblet, s’ajunten les columnes “Escarré”,
“Casanova” i les del País Valencià i en netegen la plaça major i la plaça de Catalunya
on planten l’”Arbre de la llibertat” i reparteixen clavells. És dia de mercat. Precedits del
batlle, van al temple de Sant Marçal, on llegeixen adhesions i es canta Els segadors. La
guàrdia civil espanyola al final practica una càrrega i diverses detencions. El captaire de
la pau, Ferran García Fària és un dels detinguts i, un cop a la caserna, durament colpejat.
Ell aconsegueix elevar-ne acta notarial.
Dijous, 9.- La Guàrdia Civil estableix un autèntic setge a l’entorn del Monestir de
Poblet. Són vigilades totes les entrades del recinte. Ni la via fèrria ni les carreteres
veïnals es deslliuren dels controls. Les ciutats veïnes, Montblanc, l’Espluga de Francolí,
Vilosell i Vimbodí, sofreixen la més gran repressió. A dos quarts de deu de la nit, la
força oficial penetra violentament a la sagristia vella del monestir de Poblet, sense
permís de l’arquebisbe de Tarragona i contra la voluntat de l’abat, Maur Esteva, expulsa
els marxaires que hi han pogut entrar. El pare abat amb altres membres de la comunitat
s’han assegut davant la porta de la sagristia per impedir l’entrada dels guàrdies. Són
bandejats per aquests. Els marxaires són arrossegats a l’exterior del recinte. El pare abat
es desplaça a Montblanc per exigir-ne l’alliberament. Dos d’ells, Juli García i Josep
Arasa, són abandonats a les muntanyes a 20 km. de Poblet. Al matí següent, en retornar,
són despullats i maltractats. Tanmateix un d’ells aconsegueix entrar de nou al monestir.
Àngel Colom ha estat detingut a Lleida. Les columnes “Francesc Macià” i “Lluís
Companys”, senceres (!), han anat a parar també a la presó de Lleida. A tot l’entorn de
Poblet no hi manquen amenaces, apallissaments i atemptats de l’extrema dreta. La
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inquietud plana sobre tots els que volen participar en la cerimònia de cloenda de la
Marxa. Però aquesta segueix endavant.
Divendres, 10.- A Montblanc tot són controls, no s’hi pot estar. Quaranta cinc
caminants de la columna “Tramuntana”, amagats, que es preparen per a entrar a Poblet,
són detinguts a Vilosell, de les Garrigues, a vint km. de Poblet, on s’han desplaçat,
donada la situació de Montblanc. La indignació popular fa que l’endemà dimiteixi
l’ajuntament en ple.
Dissabte, “Onze de Setembre”.- D’una banda, vint marxaires es tanquen al temple de
Santa Maria de Montblanc. D’altra “cinc marxaires, que des del Vilosell havien anat a
Poblet d’inspecció, en tornar al Vilosell, ens adonem que els nostres companys han estat
tots agafats. Aplicant tàctiques de guerrilles, ens endinsem a les vinyes de l’entorn. Una
parella de la guàrdia civil és lluny al nostre darrere i, d’altres, vigilen des del campanar
del temple. Tenim gana, és fosc. Un altre campanar apareix de sobte en el nostre camí,
albirem Vallclara. No hi ha cap policia, el poble és tranquil. Decidim baixar. De sobte,
per la carretera, apareix un jeep. Novament cerquem amagatalls, semblem evidentment
escamots de partisans. Lluny de qualsevol poble, sense travessar cap carretera, ens
sentim segurs i tranquils. Arribem als terrenys dels Castells de Riudabella. Hi ha algú?
L’escena es corprenedora: en la immensitat de l’edifici només s’hi veu una llumeta i els
gossos en són l’únic soroll; l’única esperança és un finestró que s’obre i, més tard, es
tanca, sense donar-nos hostatge. L’únic remei és la carretera una altra vegada, el silenci.
La lluna i la por donen una sensació d’irrealitat. Ve un primer vehicle i, darrere d’ell,
comencen les successives amagades pel·liculesques al costat de la carretera. Per fi
trobem la creu de Riudabella i arribem a la casa de Goytisolo, però la masovera no ens
hi deixa quedar. La nostra situació esdevé caòtica: sense lloc per poder-nos amagar,
sense haver menjat i a vuit cents metres de Poblet. Tot vagant per la muntanya trobem la
Dolors que ha aconseguit arribar fins allà, i finalment ens allotja en una casa de
vacances i alimenta els nostres malparats estómacs”.
Diumenge, 12.- La Marxa de la Llibertat arriba al monestir de Poblet, on malgrat la
forta vigilància policial, arriben a entrar vuit marxaires per a l’acte de clausura. ”Mig
amagats entre els avellaners, veiem sobrevolar l’helicòpter i ens sentim com a preses de
caça. Manquen tan sols dos-cents metres per arribar a la porta del monestir. La nostra
intenció de despistar els controls de les forces de muntanya, amb els seus gossos i
l’helicòpter que ens sobrevola, s’ha dut a terme. Sortim dels avellaners. No ens detenen,
ja som dintre de Poblet. Victòria!” Tanmateix la guàrdia civil encercla el recinte amb
ordres de no deixar passar cap sospitós de ser marxaire. I la policia armada té com a
missió pròpia d’impedir la celebració de qualsevol acte de cloenda de la Marxa. La
força oficial permet l’entrada d’uns quatre-cents “fidels” no explícitament “infectats” de
“marxisme”. A les dotze del migdia, el pare abat comença a oficiar l’habitual missa de
diumenge. En acabat, apareix sorpresivament una senyera al costat de l’altar major i, en
presència del pare abat, pren la paraula Jacint Humet en nom de l’Assemblea de
Catalunya, i llegeix els seus quatre punts fonamentals que han constituït el lema de la
Marxa. Diu: “La Marxa ha quedat ben endins de nosaltres” i “La Marxa no ha acabat,
ans no ha fet més que començar”. La Dolors i en Joan Serra, marxaires, intervenen a
continuació. Diuen que cap dels que havien de parlar no ha pogut arribar per causa dels
controls i de les detencions. Llegeixen els manifests i el document final de la Marxa i el
lliuren al pare abat. “Han negat al poble el dret de caminar per la seva terra”. Els vuit
valents que han trencat el setge policial espanyol són: Joan d’Armengol Boluda, Josep
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Xaubet Vilanova, Xavier Bantula Janot, Rafael Llobet, Vicenç Griera Moga, Juli García
Català, Joan Serra i Pere Jové, signants del document final de la marxa, improvisat a
causa de les circumstàncies. Un representant del País Basc, que ha participat en la
Marxa, anuncia la intenció d’una inciativa semblant al seu país, a la qual els presents hi
són convidats. El pare abat tancà l’acte remarcant la importància històrica de Poblet dins
el conjunt dels Països Catalans. Es canta Els segadors”. La policia ha estat burlada. Les
pedres reials d’aquelles tombes retronen i nosaltres retrobem llur signe de llibertat.
També s’organitzen actes, un altre cop durament reprimits, als pobles propers de
l’Espluga de Francolí i Montblanc, com també a Tarragona, amb la gent desviada de
Poblet. Aquí, a les cinc de la tarda, la gent es manifesta a la Rambla i al Balcó del
Mediterrani. La manifestació, igualment reprimida amb contundència, es reuneix a uns
locals d’Acció Catòlica on es llegeixen les adhesions de la Catalunya del Nord, de les
Illes i del País Valencià, al costat de l’adhesió del País Basc. És llegit un comunicat del
president Tarradellas i un de meu enviat des de la meva particular “presó” del carrer
Entença.

65.- Missatges finals de la Marxa de la Llibertat
Si a l’Onze de Setembre, els partits guiaven les masses per aconseguir les seves
reivindicacions, a Sant Boi de Llobregat, amb la benedicció de les autoritats franquistes,
al Dotze del mateix mes, líders espontanis, sense afany de poder polític, menaven la
petita fracció de poble despert que li restava a la nació catalana per aconseguir els
quatre punts consensuats de l’Assemblea de Catalunya, al monestir de Poblet, amb les
ires desfermades de les mateixes autoritats franquistes.
El President Tarradellas els va enviar el següent comunicat:
“Que esperançador és per a Catalunya la vostra noble i generosa gesta de fer reviure per
tots els llocs de la nostra terra la ferma voluntat de no renunciar a la nostra personalitat
nacional, ni a la defensa dels nostres drets.
“Heu recorregut tots els àmbits del nostre país, portant un esperit de generosa concòrdia
i un anhel pacífic i humà, malgrat les incomprensions i ensopecs de tot ordre que aquí
heu trobat, uns, motivats per aquesta incomprensió, i altres, per un esperit incompatible
amb la nostra dignitat de catalans que volen viure lliurement.
“La vostra Marxa de la Llibertat, no en dubteu en cap moment, marca una fita important
en el nostre combat de cada dia per fer renéixer les nostres institucions nacionals.
“La vostra obstinació i abnegada fidelitat cap al nostre poble, esteu segurs que mereixen
l’estima i respecte de tots els catalans que lluitem per les nostres llibertats.
“El vostre imponent exemple i la vostra exaltada abnegació en el combat de cada dia, és
la més honorable aportació i la que perdurarà per a sempre, puix ha esdevingut una
eficient acció i un coneixement absolut de la nostra raó, que forçosament ens permetrà
una brillant victòria.
“A tots, doncs, catalanes i catalans, que esteu ací reunits, i a tots els altres que han
compartit els vostres anhels, us prego que accepteu en nom de Catalunya i en el meu
propi, la profunda admiració i agraïment, puix heu honorat magníficament Catalunya i
heu afirmat d’una faiçó convincent, el dret que tenim de governar-nos nosaltres
mateixos; la vostra tasca incomparable i la vostra lluita i victòria, per tal que el nostre
poble afirmi la seva personalitat, l’hem aconseguida i això no ho oblidarem mai.
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“Lluny de la meva pàtria i amb el record de Poblet, que tant ha representat per als
catalans, us prego accepteu una abraçada plena d’emoció.
“FINS AVIAT. ¡VISCA CATALUNYA!”
Jo, des de la “presó” del carrer Entença de Barcelona, havia animat el poble conscient a
iniciar la Marxa (34), també havia recomanat tirar endavant la Marxa quan fou
prohibida per Fraga (43) (que fàcil és recomanar!), ara em tocava saludar-ne la difícil
finalització. En aquest sentit vaig dedicar a la accidentada cloenda aquestes paraules:
“El Principat de Catalunya celebra enguany l'Onze de Setembre, com sempre davant de
les nacions ibèriques i davant de tot el món, com expressió de la seva voluntat
d'autogovern, sense cap greuge a tercers i, en aquests darrers anys, enmig de dificultats i
entrebancs sense fi ni compte.
“Els Països Catalans, per primera vegada, en aquest Dotze de Setembre, també davant
dels pobles de la península i de tot el món, celebren a Poblet llur voluntat d’esdevenir
nació sobirana en el concert de les nacions de la terra.
“Andorra, Catalunya del Nord, la Franja de Ponent, les Illes, el País Valencià i el
Principat arriben, al final de la Marxa de la Llibertat, a un punt de convergència, que ha
sorprès els mateixos organitzadors, com a culminació d'un procés, les arrels del qual es
perden en els segles darrers. Aquesta convergència no és encara política, es tracta d'un
moviment popular espontani, semblant al que existeix, més o menys desenrotllat, en
diferents països. No és un moviment artificial i voluntarista. És la saba nacional que, en
una primavera imparable, puja des del tronc comú antic i passa a vivificar les diferents
branques fins ara potser esmorteïdes per un llarg hivern advers.
“La política ha de servir la vida, però no la pot inventar. El recel d'alguns grups polítics,
més polítics que populars, és comprensible davant del fet puixant de l'ascensió dels
Països Catalans. Com també és comprensible l'eufòria, davant del mateix fet, que
experimenten alguns grups que, tot i ser polítics, també són moviments populars
impulsats per l'esperit col·lectiu.
“Els Països Catalans, realitat vivent d'antuvi a un nivell prepolític, han servit als altres
pobles, durant tot aquest estiu, un espectacle únic, inèdit. Us ho dic. Enmig de matances
com les d'Argentina, el Líban o Sudàfrica, la nostra Marxa pacífica de la Llibertat és
una lliçó d'abast universal. Mentre els homes del món dormen o es maten, nosaltres hem
estat lluitant sense violència, amb una constància meravellosa. No puc ni resumir
l'anecdotari de les persecucions, detencions, empresonaments, multes, coaccions,
incendis, extorsions, cops, ferides, calúmnies i insults soferts per obra de la força
pública i de grups de ciutadans intransigents. L'amor tot ho suporta, l'amor, fins i tot, de
l'enemic. L'amor venç sempre. I la nostra Marxa ha desvetllat l'adhesió, l'acolliment, el
sentit de responsabilitat col·lectiva dels pobles recorreguts. Laboriosament ha contribuït
a desvetllar la consciència de la gent adormida. “D'ara endavant una nació llargament
oprimida comença a caminar per fer-se mestressa dels seus propis destins. És un
exemple i una lliçó, de fons i de forma, per a tothom, que avui especialment desitjaríem
que comprengués una altra nació que jau a terra, si més no, des de fa tant de temps com
la nostra, una nació que potser hauríem tots de comprometre'ns a anomenar <<Països
Castellans>>.
“En aquesta excepcional diada nacional dels Països Catalans, en aquest Dotze de
Setembre de 1976, davant la tomba de Jaume I, ordenador del nostre antic Estat
nacional, em plauria dir algunes coses referents als nostres germans d'uns Països
Castellans que cabalment foren arrodonits quan el cosí de Jaume I, Alfons X el Savi,
arrabassà als sarraïns la part més substancial d'Andalusia i rebé gratuïtament de mans
del cosí, magnànim i dadivós, tota l'àrea de Múrcia, conquerida pels catalans, Cal també
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avui, en les nostres picabaralles nacionals, un clima de generositat com el que presidí la
relació del nostre rei amb el seu cosí, rei de Castella.
“L'Estat espanyol actualment, tant si ens agrada com si no, té quatre àrees nacionals que
cobreixen tot el territori: Galízia, Euskalherria, els Països Castellans i els Països
Catalans. El Principat de Catalunya no és una nacionalitat. És una regió o país d'una
nacionalitat més ampla, que enclou a més a més; la Franja de Ponent, Catalunya del
Nord, Andorra, les Illes i el País Valencià. La nació basca enclou; Araba, Bizkaia,
Guipuzkoa, Nafarroa al sud i Iparralde al nord. 1 els Països Castellans, no estan formats
de la nació Castella envoltada de regions, sinó que tots són regions, inclosa Castella,
que constitueixen una nacionalitat. Es molt possible que, per exemple, Andalusia o
Canàries tinguin aspiracions a constituir-se en nacions diferenciades. És cosa a
respectar, amb fonament objectiu geogràfic, econòmic, ètnic, històric. En tot cas és un
problema propi de l'àrea castellana. La forta opressió exercida sobre Andalusia,
explicaria el retard de la seva maduració nacional.
“¿Per què tant l'oposició democràtica de dreta i d'esquerra com fins i tot els nacionalistes perifèrics accepten la classificació territorial de l'Estat en centre, nacionalitats i
regions? ¿És que el centre és apàtrida o una entitat celestial o abstracta? La Coordinadora Democràtica d’Espanya, actual, hauria de considerar-se "Coordinadora
Democràtica de Països Castellans". Caldria anar a una Coordinadora Democràtica, o
millor, a una Assemblea de Països Catalans i a una altra de províncies basques,
tradicionalment autònomes entre si. No fora també bo que es federessin gallecs i
portuguesos?
“No hem de confondre'ns amb el procés regionalitzador italià. Calen, certament, estatuts
regionals dintre de cada àrea nacional, però també cal una federació d'aquestes regions
que constitueixi la nació. I aleshores les diferents nacions entre elles tractaran
lluirement, d'igual a igual si constitueixen, al seu torn, federació, confederació, unió... o
separació a nivell peninsular.
“Sense pretensió d'infalibilitat, de moment em sembla, després d'haver reflexionat molt,
que aquesta és la més adequada ordenació racional d’ aquesta turmentada Península
Ibèrica.
“Si els interessos més forts impedeixen, per ara, als polítics febles de dur-la a terme,
això no obsta per proclamar-la obertament com fita final que interpreta el voler profund
dels pobles Els tripijocs polítics transitoris inevitables prendran, aleshores davant del
poble, un valor de provisionalitat. Ara el confusionisme només porta a accentuar
ressentiments, i topades cegues entre els diferents pobles implicats.
“És possible que una economia de mercat, com la que tenim, impedeixi l'ordenació racional de la nostra península. Arreu del món l'ha estada impedint fins ara. I és possible
que només un socialisme valent l'aconsegueixi. Però cal que els pobles de l'Estat des
d'ara vegin clara quina és 1'estructura racional que els correspon d'acord amb les formes
espontànies que la vida humana, en la seva tremenda complexitat, ha pres i va prenent
en aquesta nostra trepitjada i estimada Pell de Brau, Sefarad o Espanya.
“Com aquells antics suïssos de diferents ètnies fundadors conjurats d'una Suïssa unida,
també nosaltres catalans, reunits a l'entorn de la tomba del generós Jaume I, amb
representants dels altres pobles germans, fem el pacte de crear una nova Espanya unida i
fraternal, fundada, no en matrimonis de reis ni en la força de les armes, sinó en les
adhesions lliures, de igual a igual, de totes les nacions que en ella vivim. A veure si
encetem la marxa de la llibertat d'Espanya!
“I, per tancar aquestes paraules, demano, per als herois que han mantingut el fil
conductor de la Marxa durant aquest estiu, un fort i sentit aplaudiment.”
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Mentre, a la Marxa catalana de la Llibertat li’n sortia un plançó, jove tendre però valent
i decidit, la Marxa basca de la Llibertat. Quina alegria quan, al cor del Poblet assetjat,
un amorós marxaire dels nostres camins, de nació basca, entusiasmat per la nostra gesta,
es compromet davant tots els congregats a repetir-la a la seva terra! Es palesava la
fraternitat entre nacions sobiranes i lliures; no nacionalistes ni imperialistes. El 23 de
setembre, des del “meu” carrer els enviava la meva adhesió a llur propòsit:
“Euskalherria, germana gran en la llarga opressió:
“M’arriba la bona nova de què inicieu una marxa per les teves ciutats, els teus pobles i
els teus <<caserios>>, per tal d’ocupar la llibertat tants anys desallotjada del cor dels
teus fills. No solament cal combatre l’opressió, cal també exercir la pròpia vida lliure i
sobirana. Diuen els metges que en tots els cossos vivents existeixen microbis nocius
invasors, però que només mosseguen i penetren quan el cos és feble. Igualment, Gandhi
afirmà que l’Índia seguia de colònia anglesa perquè l’Índia perpetuava mals interns,
com l’opressió dels pàries, exercida pels mateixos hindús. També Jesús de Natzaret
atacà més als jueus opressors dels jueus, Herodes, escribes, doctors i sacerdots, que als
romans invasors.
“En aquests dos vells pobles, guardians dels passos occidental i oriental dels Pirineus,
Euskalherria i els Països Catalans, alguna cosa hi ha que no va bé, puix que
sistemàticamente, són oprimits en els seus dos vessants. I el que cal és posar remei a
aquesta cosa. Quelcom d’intern. Quelcom que cal detectar, diagnosticar i curar en cada
llar, en cada municipi, en cada comarca, en cada herrialde i en la nació sencera.
“Tinguéreu pau amb el romans i vau poder salvar la vostra llengua i sobirania perquè us
enretiràreu a les muntanyes i els cedíreu els terrenys fèrtils, mentre ells esclafaven els
celtíbers de Numància, els càntabres, els asturs i els lusitans que no volgueren cedir.
“Però ara ni us heu d’enretirar ni de repetir Numància. Potser el defecte capital dels
indis d’Amèrica o de l’Àsia davant dels blancs prepotents, o dels jueus i bàrbars davant
els romans podria ser anomenat de <<consevadurisme nacional>>.
“Una nació tancada en si mateixa és automàticament dominada per una altra nació més
dinàmica. Vosaltres i nosaltres tenim una bona terra, un bon cel i un bon mar. Castella,
no. I sortí de si mateixa a la recerca de vida. Recorregué tota Amèrica i el Pacífic fins
les Filipines i els seus <<tercios>> d’infanteria defenien els seus interessos a Flandes, a
Itàlia, a Polònia, on convingués. Ara són els grans interessos capitalistes i els grans
moviments socialistes internacionals, els qui ho envaeixen tot. Cal pensar, decidir i
actuar en clau internacional per poder ser lliure. Cal obrir les finestres per tal que
s’airegin els vells costums. Cal sortir a passejar per l’ample món. Cal posar-se a l’altura
de la història i connectar sense por amb tot allò de progressiu que corre per l’univers
exterior i això ha resultat extremadament difícil al vostre poble, amenaçat d’extinció,
preocupat per una elemental necessitat de supervivència, afectat per una crisi d’identitat.
“Però no. Ara ja no. Euskalherria, ets en franca ascensió. Ja has sortit del sot. No
discuteixis tant de tu mateixa com dels grans problemes de l’hora present. Acumula sí,
dades de la teva pròpia història, per tal de no perdre les arrels, però passa ja a acumular
informació de tot allò que t’envolta. Pren cura de què la teva escola sigui la més
moderna del món. Que la teva indústria, que la teva literatura, que les teves finances es
modernitzin. Fins i tot el capitalisme que vas crear és feudalitzant. Tants grans bancs
que crearen els teus fills i no n’hi cap per a tu. Que els teus periòdics t’informin, no
només de la teva terra basca, ans que et mantinguin al dia d’allò que s’esdevé en els
centres neuràlgics del món. Que els teus fills estudiïn i investiguin en universitats
estrangeres i retornin a la pàtria carregats de noves idees.
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“Massa bella és ta terra, vius massa còmoda. Per això ets bastonejada. Nosaltres, els
catalans, en sabem molt d’això. La vida és molt dura. I, si l’opressor té culpa de la seva
agressió, l’oprimit té culpa de la seva blanor. Sempre, a la història, els pobles sense sort
econòmica devoraren els pobles feliços, que tenien el necessari sense sortir de llur terra.
“No odiïs la nació castellana que se t’imposà. Els seus greus problemes té. A fi de
comptes, foren uns pocs fills teus, amos del teu carbó i del teu ferro els qui des dels teus
bancs i les teves finances dominen a castellans, catalans, gallegs, andalusos, etc.
”Recorre, doncs, els teus pobles, les teves valls, la teva costa, fent sortir els teus fills
tancats en una vella actitud de defensa i d’autoafirmació, al vent de la història universal.
“Construeix assemblees populars que esdevinguin ajuntaments paral·lels als
ajuntaments imposats des de fora. Que cada euskaldun assumeixi la seva responsabilitat
en el lloc que ocupa amb el màxim de competència i dinamisme, perquè no hi ha
llibertat sense responsabilitat. El País Basc, no només serà responsable davant d’ell
mateix, ans també davant el món sencer. Cal que aprengui a assimilar i transformar en
seus els immigrants, els nous invents i tècniques, la pressió dels interessos
internacionals, els corrents socials, i cal que aprengui a connectar, en l’exterior, amb tot
això per tal d’influir amb els seu peculiar geni a l’avanç de la humanitat.
“Endavant, en marxa per la llibertat!”

66.- La cua de la Marxa (17.9.76)
Deia Agustí Pons al diari AVUI del 17.9.76, sota el títol “Marxa de la Llibertat:
quelcom més que una aventura”:
“La <<Marxa de la Llibertat>> ofereix unes contradiccions aparents molt fortes, talment
que per això hagi estat prohibida per uns i mal compresa per altres. No representa res
d’irraonable afirmar que té precedents en la <<Llarga Marxa>> de Mao Tze-dong i
l’exèrcit roig xinès, en la realitzada per Gandhi a l’Índia -<<Marxa de la sal>>- i per
Luther King sobre Washington. Mao emprengué la fuga perquè no tenia altra
alternativa; però, com reconeix més tard, l’aparent derrota que significava fugir de les
forces de Txang Kai-xek, es traduïa en una victòria. Els pobles per on passava la Marxa
–diu Mao- s’adonaven dels objectius de l’exèrcit roig i comprenien les seves aspiracions
revolucionàries. A manera de bumerang, la derrota definitiva colpejà, precisament, a
aquells que volien provocar-la.
“Igual cosa es pot dir de les iniciatives de Gandhi i Luther King i d’aquesta que
comentem, promoguda, no ho oblidem, per una entitat d’arrels tan històriques com és
<<Pax Christi>>.
“Qui ha fet la Marxa?
“Anem a pams. No han estat, cabalment, elements homogenis ni per l’edat, ni per
interessos ideològics, ni per extracció social. Els participants a la Marxa , no han estat,
contra el tòpic que ha estat utilitzat per alguns, de joves excursionistes amb fal·lera de
fer un gran joc. Que algú n’hi hagi hagut, pot ser; però també estudiants, treballadors,
militants de base de partits de tendència variada i, fins i tot, contradictòria, matrimonis,
alhora que elements procedents de grups d’ultraesquerra, que havien practicat una o
altra forma de lluita violenta, i que han volgut tenir una experiència per a ells insòlita.
També, indubtablement, gent del poble.
“Gent del poble que saben allò que ells volen i allò que volen dir els quatre punts de
l’Assemblea de Catalunya, que coneixen i pateixen la situació del país, però que són al
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marge de qualsevol política de capelleta partidista, de les tàctiques inevitables dels
partits polítics.
“A tirades, en la Marxa s’han afegit camperols, ex-sindicalistes i marxistes
nacionalistes; tres grups que han donat molt suport, tant en la preparació de l’arribada a
les diverses comarques, com en les realitzacions concretes a cada lloc.
“Altres grups i partits s’han abstingut de participar-hi, tot i haver repetit les promeses
d’ajuda o, simplement, li han fet el boicot d’una faisó innoble i poc intel·ligent. Aquest
és el cas dels grups de Barcelona que anaren expressament en una població del Vallès
on tot era apunt per a l’arribada de la Marxa i hi col·locaren banderes roges. O el de la
manifestació de Tarragona, prodigi de desorganització, conseqüència de la detenció dels
dirigents de la Marxa.
“Els efectes de la repressió.
“És evident que de repressió n’hi ha haguda i molta. La prohibició del ministeri no fou
un simple joc de paraules. L’error polític que la prohibició de la Marxa suposà, fou dut
fins a les darreres conseqüències. El diner i els homes que s’han utilitzat per intentar
esclafar una iniciativa que a fi de comptes ha tingut èxit, resulten difícils de
comptabilitzar. Poques coses es poden dir dels homes que han exercit directament la
repressió. Alguns d’ells manifestaren als propis caminants que no tenien res en contra
de la Marxa, fins i tot, algú arribà a demanar una entrevista amb els caminants un cop
acabada “l’aventura”, per parlar llargament del tema; ningú no semblava voler fer-se
responsable d’una repressió incomprensible. I és aquesta mateixa repressió la que ha
condicionat fortament la rebuda que els pobles han fet a la Marxa. En alguns casos, els
marxaires no eren molt ben vistos perquè se suposava que al seu entorn hi hauria
aldarulls, com mínim, provocats per possibles detencions. Però després, i en bona part, a
causa d’aquesta mateixa repressió, s’ha girat la truita. Hi ha pobles, per exemple, en els
quals l’arribada de la Marxa ha coincidit amb l’inici de les festes. La gent del poble
temia que els marxaires i els seus perseguidors provoquessin incidents; quan han vist
que els marxaires repartien clavells i melons, netejaven places i fonts, i intentaven sobre
tot un contacte directe amb els problemes concrets d’una gent concreta, han pensat que
potser s’estava fent una muntanya d’un gra de sorra; que no n’hi havia per a tant, que les
detencions, les multes i la resta, semblaven realment desorbitades. I, si la Marxa ha atès
la seva meta, si el 12 de setembre fou al monestir de Poblet, ha estat en bona part
mercès a l’ajut de la gent del poble que els ha amagat, els ha acollit, perquè ha vist en
els marxaires, no uns polítics que venien de la ciutat a explicar formulacions més o
menys teòriques, sinó gent normal, que volia fer despertar les consciències adormides
per tants anys de dictadura.
“La tasca ha estat positiva
“Si es pot parlar que la Marxa ha assolit els seus objectius, no és només perquè el dia 12
era a Poblet, ans, perquè al llarg de dos mesos i escaig de pelegrinatge ha anat passant
pels pobles <<fent coses>>, parlant, fent assemblees, etc... Hi ha una immensa llista de
localitats, que mercès al pas de la Marxa de la Llibertat, han constituït Assemblees
Democràtiques, o s’ha aconseguit una col·laboració entre pobles d’una mateixa comarca
distanciats per tradicionals renyines. Fins i tot de la franja catalana de l’Aragó han
arribat adhesions. A Euskadi ja es prepara una altra Marxa de característiques semblants
a la que comentem. Hi ha també la qüestió dels batlles. La Marxa ha aguditzat un
conjunt de contradiccions que ja hi eren i que han esclatat just en el moment de
l‘arribada dels marxaires. Dos Consistoris, el del Vendrell i el de Vilosell –a part
d’algun tinent de batlle com el de Sant Boi de Llobregat- han renunciat en ple, en
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considerar, que l’actuació de la força pública suposava una minusvaloració de l’autoritat
municipal que és la que per llei dirigeix la convivència en pobles i ciutats. El batlle del
Vendrell ho digué molt clar: <<Me’n vaig, no per solidaritat amb la Marxa, ans perquè
la meva autoritat ha resultat malparada>>. Altres batlles s’han inhibit del pas de la
Marxa, allunyant-se dels seus municipis aquells dies, i uns darrers l’han tolerada o
compresa, han fet de mitjancers entre la força pública i els marxaires i alguns, fins i tot,
han participat en els actes realitzats.
“Tot plegat ha estat com una espècie de radiografia sociològica de concretes situacions
político-socials. Si els batlles han volgut fer prevaler llur autoritat, és perquè ara, pel
que sigui, els batlles volen ser cada cop més fidels als ciutadans. Si hi ha hagut alguns
que s’han abstingut, és perquè encara molts no han comprès de quin costat és, al cap i a
la fi, la raó. I, si uns pocs s’han manifestat clarament contraris a la Marxa, és perquè
encara creuen que estan en òrbites, per sort, a punt de caducar.
“La importància de l’espontaneïtat. És comprensible, tant per la pròpia composició
sociològica o ideològica dels marxaires, com per les <<aventures>> que han hagut de
passar, que la espontaneïtat hagi jugat un paper important, fonamental gairebé, en la
consecució dels objectius. ¿Què fer davant un poble controlat per la força pública, amb
els habitants recelosos, perduts els contactes establerts? Una altra vegada la tàctica i
l’estratègia dels marxaires, difereix notablement de la dels partits polítics, en els quals,
l’èxit electoral o de qualsevol altre tipus, depèn fonamentalment d’un coneixement de
les pròpies possibilitats i d’una planificació adequada als resultats que es persegueixen.
“Per això la Marxa ha estat plena d’iniciatives insòlites, des de les ja famoses gallines,
fins a la improvisació d’una obra de teatre sobre els problemes de la fruita a les terres de
Lleida. Per això, també, de vegades, els marxaires s’han deixat atrapar com conills,
sense prendre unes mínimes i imprescindibles precaucions. Però allò que molts puguin
pensar que és desorganització no buscada, manca de serietat, ha estat precisament una
de les aportacions més riques de la Marxa. Un desvetllament dels sentiments col·lectius,
a partir de la potenciació de la individualitat. Esperit anarquista en el millor sentit de la
paraula. I tot de cara a una finalitat política sense emprar els camins usuals de la
política. Possiblement per això fou considerada perillosa. Possiblement per això ha estat
compresa per altres. És també el caminar d’una gent de poble, de viles i de comarques.
Possiblement per això, alguns de Barcelona, no l’han sabuda captar. Possiblement per
això, la Catalunya rural ha respost. Possiblement per això, es pot dir, com s’ha dit, que
la Marxa, precisament ara, comença”.

67.- Reflexió meva sobre la Marxa
“L’Onze de Setembre a Sant Boi, en el millor estil <<polític>> de negociació i regateig,
fou autoritzat per Martín Villa, ministre de governació. La Marxa de la Llibertat,
simultània i paral·lela, fou perseguida acarnissadament pel mateix ministre, i gual com
tantes altres manifestacions populars a tot el Regne, fins i tot amb morts.
“Començava, doncs, a palesar-se el doble tractament de les autoritats. Tot allò que no
portés perill a la reforma, empresa pel govern, seria tolerat. La resta, no. El canvi es
faria des de dalt. Temptació poderosa fins i tot per als partits antifranquistes assedegats
d’altures. Per què no abandonar el poble, trair la gent i deixar-se estimar per aquell que
té el poder?
“Començava, doncs, també a palesar-se l’abandó del compromís de representativitat que
tot polític honrat contrau amb el poble, i l’abandó de la unitat poble-polítics, força
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imprescindible per canviar de veritat un règim antidemocràtic. El contrast de les dues
actuacions esdevingué colpidor.
“Per tancar el gloriós fet de la Marxa de la Llibertat vull fer una petita reflexió sobre la
relació de moviments i partits en la societat actual.
“Hi ha una tendència acadèmica d' origen fortament dretà a menystenir el paper dels
moviments socials en la formació d'opinió i de decisions públiques. La complexitat de
la vida moderna fa creure que el poble no hi entén res i que només disposen de capacitat
decisòria eficaç uns pretesos professionals de la política, tècnics en teoria de sistemes.
“Aquesta concepció coincideix amb les teories de Zwigniew Brzezinski, portada a terme
per la Comissió internacional anomenada Trilateral (formada inicialment per USA,
Europa i Japó). Aquesta teoria s' ensenya a les nostres facultats de ciències polítiques i
fa que els futurs polítics en surtin amb una gran animadversió a l'autentica participació
popular -avui no es pot emprar el terme <<poble>>-, cal parlar asèpticament de
«societat civil»-, tot i ser la base de la vera democràcia.
“Enric Gomis, bon patriota i marxaire de la llibertat -sempre en companyia de la seva
esposa Teresa Carreres-, solia xiular-me a les orelles: «Fes un partit polític. La resta és
perdre temps».
“També xiulà aquesta mateixa música a l'oïda d' Àngel Colom. Jo aquí veig l'explicació
no solament del salt a l’Esquerra republicana, que més endavant farà Colom des de la
Crida a la Solidaritat, sinó sobretot el canvi de mentalitat i d’actitud que experimentarà
en relació amb els moviments populars.
“Jordi Sánchez, que seguí la petja de Colom, dins de la Crida fins a ocupar-ne la
cúspide a l'ombra d'aquest, arribaria finalment -com, en efecte, ha succeït en 1992- a
dissoldre la Crida, contra el parer de molts. Jordi Sánchez després no ha dubtat, en
articles de premsa, de dedicar la crítica més despietada a tota acció de base, especialment a l'actuació de l' Assemblea d' Unitat Popular dels Països Catalans, aleshores
acabada de crear. La considera anacrònica i ineficaç.
“Que la dreta, per exemple Manuel Ortínez, consideri el poble un destorb ineficaç és
comprensible, però que gent esquerrana de sempre digui la mateixa cosa, em fa pensar
que aquesta gent ha basculat cap a la dreta o s' ha deixat enlluernar pels exemples de
connexió esquerrana amb el poder. Fer partit és democràcia. Però tallar les arrels per on
ha de pujar la saba democràtica de la base és radicalment antidemocràtic.
“Reconec que la societat moderna és complexa i que un ciutadà individual mitjà no pot
abastar-ne el conjunt. Allò que ens cal no és bandejar el ciutadà mitjà ni mantenir-lo
sistemàticament desinformat, com es fa avui. El que cal és permetre el desenvolupament
de l'organicitat social territorial i sectorial, des dels nivells més locals fins als més
generals sense solució de continuïtat. Aquests òrgans podran donar bona resposta a la
complexitat esglaonada i encavalcada dels problemes socials.
“Els organismes biològics en són un exemple a nivell cel·lular. I no oblidem que, posats
a no saber, els complexíssims vivents pluricel·lulars ni saben biologia. Els tècnics sols
tampoc no són una solució. Es burocratitzen, lluny de realitats i de responsabilitats
conjuntes, i s'enceguen, com hem vist en el fracàs de la planificació des de dalt dels règims de l'Est. Els fracassos dels tècnics de l'Oest s'anomenen elegantment «crisis
cícliques».
“La Marxa no volia ser res més que l'inici de la vera marxa del poble català cap a la
llibertat. El 16 i 17 d'octubre, a Ripoll una majoria de marxaires aprova. una «campanya
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de dinamització» vers un control popular del poder. El document principal tenia els
següents apartats:
1.- Que és la dinamització? Autogestió. Cultura popular en tots els terrenys de
creació material i espiritual.
2.- Quines són les bases? Lluita de classes. Autogestió.
Reconstrucció dels Països Catalans. No-violència.
3.- Quines són les seves finalitats? Curt termini: desvetllament de la consciència de
poble i de classe. Mitjà termini: formació de consells populars per a un control de la
gestió de poder. Llarg termini: autogestió general i desaparició de les classes.
4.- Que vol ser la mostra? Exposició: seqüències estàtiques o mòbils punyents, reflex
viu de la problemàtica del poble.
“A més de la campanya de dinamització, s'intentà la vertebració de la lluita no violenta
amb la fundació del «Col·lectiu d' Acció No Violenta dels Països Catalans» (CANVI),
al marge de qualsevol interès de partit determinat, moviment ample segons un mètode
de lluita, del qual desconeixem el grau de força revolucionaria que pot arribar a tenir».
“Cloc aquesta epopeia de la nostra Marxa de la Llibertat tot deixant simplement anotat
el bell fet espontani que al País Basc, a l' estiu de 1977, també es desenvolupà una
Marxa de la Llibertat inspirada en la nostra, tal com alguns bascos havien promès a
Poblet, a Tarragona i al carrer l'Entença de Barcelona, encara més concorreguda que la
nostra perquè no fou prohibida, tot i que sí, sovint, reprimida amb energia. Des de
davant la presó Model, el 23 de setembre, els vaig enviar la meva ressonant adhesió”
(La traïció dels líders II, LMXD, L’Eix editorial, 1994, pàg. 84-88).

68.- Notícies
Acabada la Marxa, rebo d’en Jordi Domingo, un quadre fet per ell amb nou rajoles
quadrades de ceràmica de color torrat, emmarcat en fusta vista, on hi ha gravats els
Països Catalans amb les seves comarques i els trajectes de les set columnes de la Marxa
de la Llibertat, amb els corresponents noms, amb el logotip de la Marxa, que havia fet
Antoni Tàpies, i una dedicatòria. L’Antoni Muns de Viladecans n’ha tret una bona
fotografia.
“Els líders del Moviment Internacional per la Reconciliació, Jean i Hildegard GrossMayr, austríacs, arriben a Barcelona el 6 de setembre per a rebre el Memorial Xirinacs,
que lliura la secció catalana de Pax Christi. Aquesta Menció nasqué durant la campanya
de recolzament a la candidatura del Nobel de la Pau a Lluís M. Xirinacs, i es lliuren a
persones de diferents nacions europees que s’han destacat per llur tasca no violenta i
que estiguin en línia o trajectòria de vida semblant a la del “captaire” català. Cada
secció del Moviment nomena alguna persona segons criteri propi. Les Mencions 1975
foren atorgades a: 1.- Itàlia: Giacomo Lercaro, cardenal. 2.- Holanda: Kees Vellecoop,
objector de consciència. 3.- Alemanya: Manfred Hörhammer, sacerdot. 4.- Suïssa:
Centre Martin Luther King. 5.- Gran Bretanya: Desmond Wilson, sacerdot. 6.- Àustria:
Jean i Hildegard Goss-Mayr. Aquest darrer matrimoni guardonat es distingí des de 1958
per accions de reconciliació entre l’Est i l’Oest, intervingueren en el Concili Vaticà II,
en la redacció de resolucions sobre la guerra, la pau i la no violència. Han ajudat les
lluites no violentes d’Amèrica Llatina i Àfrica”. M’han vingut a visitar al carrer Entença
el dia 8. L’abraçada ha estat molt emotiva. El dia 9, té lloc a llur càrrec, una conferència
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amb col·loqui sobre “Un testimoni de lluita no violenta per la pau”, al Col·legi
d’Advocats. Diuen a la roda de premsa que la meva lluita és més coneguda fora
d’Espanya que aquí.
El 21, s’estrena a Barcelona la pel·lícula “La Ciutat Cremada” d’Antoni Ribas. En
català. Sobre els fets de la Setmana Tràgica de 1909. Amb participacions puntuals molt
ocurrents de diversos polítics que assisteixen a l’estrena, barrejats amb els artistes.
Màxima concurrència. Al vestíbul, una parada de la Marxa de la Llibertat. Al final, “Els
Segadors”. Antoni Ribas, visiblement nerviós, acaba cridant: “Llibertat, amnistia sense
exclusions i autonomia...Visca Catalunya!”. Els aplaudiments finals es mantenen una
estona llarga. Després és llegida la meva adhesió: “Una vegada més m’invita el meu
poble a una festa i una vegada més no hi puc assistir. Encara estic pres pels companys
presos. Encara no ha fructificat la llavor sembrada fa tant de temps al nostre país. Ja fa
mesos m’havien invitat gentilment a participar en la filmació i ja aleshores estava
encadenat. La meva estimada ciutat de Barcelona demostrà l’any 1909 voler ser
mestressa de si mateixa. Però fins avui segueix l’Estat espanyol l’amo del poble. Enmig
de la lluita general, els homes de cinema heu obert un nou front i bregueu amb braó. La
meva adhesió cordial”.
El 25 de setembre, Joaquin Galán publica a VIDA NUEVA, una entrevista a “Xirinacs,
el peatón de la amnistía”. La il·lustració em pinta ficat dintre d’una gàbia però amb la
porta oberta i la clau al pany.
El 26, Josep Faulí publica a l’AVUI, un article titulat “Xirinacs. La desobediència civil”
on comenta els dos volums del diari de presó. “La vaga de desobediència civil –vaga
d’obediència a l’autoritat i als seus representants- és més profunda que la vaga de fam, i
explica el sentit d’una actuació que més que mitificació demana reflexió”.
27 de setembre de 1976. La meva posada en llibertat el 2 d’agost passat no fou efecte de
la semiamnistia concedida aquells mateixos dies. Havia sortit senzillament per haver
complert la condemna (54). La Causa militar contra mi seguia oberta i els jutges militars
no sabien pas que fer-ne. Era un procediment encallat en la seva primera línia (50).
Doncs, sense demanar jo res ni bellugar-me gens, aquest dia el general Auditor
recomana de “fer aplicació de la gràcia d’amnistia a L.M.X.D., en tant que comprès en
l’article 1r. Dos de la invocada Reial Disposició, i Ordre del Ministeri de l’Exèrcit de 5
d’agost passat (D.O. nº 156), decretant, com a conseqüència, el sobreseïment definitiu
de les presents actuacions”. Talment, que a primer d’octubre rebo el següent Decret
signat pel Capità General de la IV Regió Militar: “De conformitat amb el precedent
Dictamen del meu Auditor i pels seus propis fonaments ACORDO aplicar la gràcia
d’amnistia a L.M.X.D. contra el qual se segueix la Causa Ordinària nº 151-IV-76 per un
presumpte delicte d’injúries a les Forces Armades, i, per tant, el sobreseïment definitiu
de les citades actuacions”.

Com he dit (67), els dies 17 i 18 d’octubre es reuniren a Ripoll cent-cinquanta persones
de vint-i-set localitats diferents per valorar la Marxa i mirar al futur. Allà n’eixí el
Col·lectiu d’Acció No Violenta (CANVI) dels Països Catalans amb la intenció de
perllongar la Marxa amb una campanya de dinamització popular i amb la següent
organització troncal del poble en comunitats territorials, mitjançant la lluita no violenta,
sense cap ànim partidista i amb un propòsit unitari. Jo n’havia avançat l’estructura en
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una proposta, en aquest sentit, per a l’esdevenidor de l’Assemblea de Catalunya. El
CANVI començà a caminar impetuosament, però no fou una proposta tan encertada ni
oportuna com la Marxa i després de grans esforços esmerçats, aviat es desinflà amb
gran tristesa meva. La bella, forta i eficaç unió dels diferents grups no violents es va
trencar per aquells dies. La proposta de vertebrar troncalment el país, imprescindible per
assolir la independència per la via no violenta, després de successius intents posteriors,
encara avui dia (2004) no passa de ser un generós intent

69.- Crítica d’una funció (12.9.76)
En aquest esquitx presento una interpretació crítica molt honesta i, probablement, molt
ajustada a realitat, de la rara aportació a la societat, que jo estava fent aquells temps,
escrita per Josep Ametller (“Diari de Barcelona, Dominical, 12.9.76). M’estalvia
d’haver de fer jo el meu balanç de situació:
“Les coses van endavant.
“No estem gens preparats per entendre, per estimar a Lluís Maria Xirinacs. Tots els que
som fills de les situacions que ell combat no tenim, malauradament, l’educació
religiosa, moral i política que ens caldria per entendre plenament el que fa aquest
solitari de la fe i de la lluita que és en X. En primer lloc, nosaltres no hem tingut una
educació religiosa –molt cristiana- que ens acosti a una acció el motor de la qual és
indiscutiblement religiós. Malgrat la catolicitat de l’Estat, malgrat que l’ensenyament
està en gran mesura en mans de religiosos, els espanyols som notòriament incompetents
en matèria de cultura religiosa. La poca que hem après de les nostres famílies, dels
nostres mestres, només ha servit en la majoria dels casos per allunyar-nos encara més de
la pràctica de la fe cristiana.
“Això és greu, però cal tenir en compte que el cristianisme no és –evidentmentquelcom que es pugui aprendre a les biblioteques. Hi ha un cristianisme, l’autèntic, que
només es pot aprendre compartint la vida d’un mestre de la fe. I nosaltres tampoc hem
tingut l’avinentesa de conèixer cap d’aquests mestres. En L.M.X. potser sí que és un
d’aquests mestres del cristianisme subversiu, inconformista, radical, profètic i lliure que
és l’únic tipus de religió que avui poden comprendre les joventuts assedegades de llum,
de veritat, de justícia i de llibertat. Tanmateix per a molts d’aquests joves, l’exemple
d’en X. arriba una mica tard. Ells ja fa temps que van arxivar això de la religió, això del
cristianisme. Ara la simpatia que poden sentir per en X. no té res a veure amb la religió:
és una simpatia política, cívica, patriòtica, però no una comunió religiosa.
“En segon lloc, els que miren l’obra d’en X. des d’un punt de vista exclusivament
polític no estan pas en millors condicions de comprendre el que fa. La nostra incultura
política és tan greu o més que la nostra ignorància religiosa. Els cursets accelerats de
marxisme, de sindicalisme, de sociologia o de contracultura no han resolt, evidentment,
els greus problemes de deseducació que han creat quaranta anys de manca de vida
política. Tenim idees molt simples, molt discutibles del que cal fer i el que no cal fer per
aconseguir la llibertat i la justícia. I dintre dels nostres improvisats esquemes polítics en
X. tampoc hi cap. Naturalment, estem amb ell perquè creiem que els nostres objectius i
els seus són els mateixos. Els seus mètodes ens sorprenen i és possible que en el fons
pensem que a la llarga, el seu camí no porta enlloc. Probablement, ens equivoquem en
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les dues coses. Els seus objectius finals van molt més lluny que els programes de la
majoria dels nostres partits. I pel que fa als seus mètodes estan molt més lligats als
objectius del que pugui semblar a primer cop d’ull.
“J.L.L. Aranguren, que, en certa mesura, pertany també a la família ideològica d’en X.,
ha escrit més d’una vegada que ell es considera un intel·lectual crític-utòpic. Això vol
dir, en primer lloc, que la seva acció política se situa sempre al marge dels esquemes
polítics habituals, al marge dels partits. És clar que l’autor de “La joventut europea i
altres assaigs” està més a prop d’uns partits que d’uns altres; és clar que a l’hora de les
eleccions el senyor Aranguren votarà per una opció concreta. Però no és menys cert que
–com ha dit en certa ocasió- ell practica l’anomenada <<ètica de la infidelitat>>. En X.
probablement també s’identifica amb aquesta nova mena de moral que exigeix una tasca
constant de crítica –d’autocritica- i d’imaginació –d’utopia.
“En aquesta hora espanyola que estem vivint de renaixement de la vida dels partits, de
recuperació d’unes formes d’actuació pública que tenen les seves virtuts i també els
seus defectes, ara que, tots una mica, estem enamorats d’aquesta joguina que durant
tants anys havíem demanat i no teníem, és inevitable que pensem que el senyor X. és un
luxe. Evidentment que no l’entenem a en L.M.X. No l’entenem i per això ens pot
resultar una mica incòmode. És clar: no el controlem. Se’ns escapa, va massa lluny,
potser fins i tot molt més lluny del que nosaltres estem disposats a anar. De fet, en
aquesta hora de festa democràtica en la que tots hem celebrat una victòria que encara no
s’ha produït, ens hem ajuntat molts que segurament ens tornarem a separar dintre de
poc. Les darreres notícies polítiques ens diuen que les picabaralles ja han començat. És
clar: tenim idees molt diferents sobre com ha de ser la nova llibertat. I en X. és el que
les té més diferents de tots. Ell és un home totalment irrecuperable pel sistema. Però no
ens hem adonat que també és irrecuperable pel sistema que vindrà. Ell pertany a la
utopia, al cristianisme: ell no és un polític, no pacta.
“Demà, si superem aquest moment de transició que estem passant, en X. és possible que
torni a fer vagues de fam. No crec que es doni per satisfet amb una democràcia
conservadora, amb un cristianisme més presentable. Llavors els seus amics seran uns
altres i els seus enemics caldrà buscar-los entre els que ara l’utilitzem sense
comprendre’l, sense compartir la seva fe i el seu amor. Ja sé que això que dic és una
mica aventurat. Ja sé que és possible que en X. s’apagui i es converteixi en un heroi
oficial una mica tronat, una mica exòtic. Però no em negareu que també és possible que
en X. no pugui descansar mai. Com deia en J.L.L. Aranguren no fa pas gaires dies, la
veritable democràcia tardarem encara molts anys a veure-la. El que ens donaran entre
tots serà una façana democràtica. Alguns no volen pas res més. Però d’altres, en X.
segurament, seguiran endavant. Què en farem aleshores d’en X.? Què en farem
d’aquests profetes que ara ens defensen però que després ens acusaran? Serà millor que
no ens precipitem a dir que en X. és dels nostres perquè hem recorregut plegats un tros
de camí. El llibre que ha provocat aquestes desordenades reflexions <<Entro en el gran
buit>> és una prova extraordinària de fins a quin punt de sacrifici i de lliurament és
capaç d’arribar. Jo diria, per acabar, que en X. s’honora de preparar a quedar-se una
mica més sol encara i nosaltres a no presumir de ser dels seus”.
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70.- La funció testimonial (16.9.76)
Aquells dies (16.9.76) escrivia per a l’AVUI unes reflexions, sota el títol “Profetisme
avui”, que donen la meva visió de la intenció i significat d’actuacions com les meves,
interpretades en l’esquitx anterior (69) per Josep Ametller. Passo, doncs, a transcriure
aquestes reflexions, revisades i completades.
La profecia és una institució amb una acceptació clara en la història del poble d’Israel,
ben consignada en la Bíblia. Hi hagué profetes homologats a Israel des de mil anys
abans de Crist fins als profetes neotestamentaris. Profetes i grups profètics. Segons els
Fets dels Apòstols, el cristianisme era un moviment de grups profètics enmig de la
religió d’Israel i de les altres religions. El profetisme era una manifestació espontània i
laica, sense connexió amb la institució sacerdotal. El profeta és el testimoni vivent de la
utopia, el model del més alt esperit del poble. Es presenta a si mateix com a “sentinella”
del poble. A Jesús, segons els Evangelis, la gent l’accepta com a profeta, no tant com a
rei i gens com a sacerdot.
La profecia té una arrel religiosa i uns efectes socials, polítics i populars. La funció o
autoritat profètica, al costat de la legislativa, l’executiva i la judicial, existeix, més o
menys reconeguda, en tots els pobles del món. L’autoritat no li ve de votacions sinó de
l’ampli reconeixement popular espontani, fruit del seu testimoni. N’hi ha de bons i de
falsos (Gandhi o Hitler). L’Occident liberal, malgrat estar impregnat del missatge bíblic,
no ha sabut captar, cosa ben desconcertant, el sentit de la profecia, tan substanciat a la
Bíblia. A la societat occidental no hi ha cabuda per als profetes. I, no solament hi manca
un estatut social, un reconeixement públic del testimoni profètic, sinó que també hi
manca la comprensió mental de la funció profètica. El poble occidental no sap què és un
profeta. A ningú se li acut dir a un altre: “Ets profeta!”. Més difícil encara és que un se
n’hi consideri. I, tanmateix, crec que el profeta, l’home testimonial i carismàtic, ocupa
un lloc en la comunitat humana que és necessari, insubstituïble, des de l’àmbit espiritual
cap a l’àmbit civil i popular.
El poble representa la vida espontània de la societat, conscient i inconscient col·lectiu
intuïtiu. Marx, en el seu Manifest, dissenyà un rar partit polític que volia ser la
consciència del proletariat. En general, seria ideal que els pastors cristians d’ànimes,
també fossin els profetes espirituals del poble (bisbe Torras i Bages, canonge Carles
Cardó, cardenal Vidal i Barraquer), com reclama llur teologia : “sacerdots i profetes”.
En el cristianisme el sacerdoci s’ha acabat, diu l’Epístola als Hebreus, només resta la
profecia. La pràctica eclesiàstica i civil fa exactament el contrari. Ignora o mata el
profeta (“Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes”) i canonitza la jerarquia
sacerdotal que, a més, entra en competència o en contuberni amb les autoritats
legislativa, executiva i judicial civils. Aquesta funció d’autoritat subtil, merament
testimonial, no té nom a l’occident de la modernitat il·lustrada. Destorba als
racionalitzadors, als ordenadors, als polítics de tota mena. Anomenar profeta a algú és
de mal gust en una societat que, a més a més de no tenir estatut per a ell, s’està
secularitzant ràpidament.
Per estovar la dificultat es podria fer coincidir aquesta funció amb una de més
acceptada: l’animació social. Crec que voregen aquesta feina d’una faisó ben humil,
grups de gent tan heterogènia en aparença com són els cristians que han marxat amb llur
estil de vida del “règim de cristianitat”, com molts assistents i assistentes socials moguts
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vocacionalment, com molts mestres, metges i pastors d’ànimes també vocacionals, com
animadors, artistes i líders espontanis, a nivell de barri, de municipi, de comarca, com
alguns moviments polítics, anarquistes o cooperativistes, com grans filantrops,
pacifistes, intel·lectuals independents, no violents, etc.
Tota llur activitat s’adreça a una fi: “la realització de la utopia”, “vingui a nosaltres el
vostre Regne”. Els profetes són els utòpics. Normalment amb aquesta assignació
funcional els deixem gairebé desqualificats. Utopia, el paradís final, el regne etern .
Justícia, llibertat, bellesa, pau, amor, felicitat. Pur idealisme. Ells són els qui volen
realitzar des d’ara un món feliç somiat, que no acabarà mai d’arribar. En el fons
pensem: somiatruites. El poble acostuma a confondre profeta i endeví: aquell que
preveu el futur, aquell que ens diu la bonaventura, la bona nova, l’evangeli, les
benaurances. La projecció cap a un futur, que és idealització de la duresa del present, és
una de les formes de desqualificar la funció d’animació social que pot semblar un
contrapoder del poder polític. Aquest se’n burla tot aplicant-li a tort i a dret el
qualificatiu de “pur testimonialisme inútil”. Amb actituds negatives com aquesta ens
privem d’una gran força de conscienciació social, de la que, en rigor, no ens convé
prescindir-ne. Ai del poble que rebutja els seus profetes!
Ben al contrari, aquesta menyspreada funció d’animació social és imprescindible.
Perquè hem vist a propòsit dels desastres del segle XX que el mer ideal de racionalitat
és insuficient per guiar la societat. Hi ha zones de la realitat social –el subjecte
col·lectiu- que mai no podran ser racionalitzades. Pertanyen al regne de la llibertat i de
l’esperit. A més, sovint l’àmbit racionalitzat ho és equivocadament. I una supervisió
intel·ligent, des defora del sistema, pot ajudar a corregir l’error. La qual cosa no treu la
possible bona influència inversa. Més d’una vegada l’acció política racional ha esmenat
la plana amb encert a actuacions carismàtiques desorbitades o equivocades. Crec que la
divisió de poders de l’il·lustrat Montesquieu s’ha d’ampliar a quatre: legislatiu,
executiu, judicial i testimonial. Tots quatre interaccionant entre si.
Caldria, doncs, desmitificar el carisma profètic i alhora concedir-li carta de ciutadania.
No es tracta ara tant d’implantar la utopia final, com de fer-la present en les
consideracions i programes socials en general a llarg termini i, en situacions d’urgència
i gravetat, d’immediat. Que la intel·ligència sàvia –el seny?- complementi la raó
científica. El poble indica els seus profetes... però potser abans caldria impedir la funció
massificadora de la societat propiciada per la política actual i tractar de recuperar la
dignitat d’un poble que, quan és madur, sap perfectament qui és en realitat el seu
servidor.
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71.- Gotes de pluja tardoral
“Oriflama”, revista de la joventut (nº 166, setembre 1976) publica “Una hora de
conversa davant la “Model”. Xirinacs: Lluita constant per l’amnistia sense exclusions”,
amb fotos del carrer Entença.
“La Jaula”, revista satírica anuncia (nº 19, 27.9 – 3.10. 1976): “S’espera per a data
propera la confirmació del pare Xirinacs com assessor religiós de Radiotelevisió
Espanyola”.
1.10.76.- “Avui, en l’inici del nou curs, sento l’obligació de demanar l’amnistia de tots
els professors universitaris, dels d’ensenyament mig, mestres –no solament dels
numeraris, també dels P.N.N – i alumnes represaliats. Demano l’oblit, l’amnistia total,
que no acaba amb la readmissió, ans elimina, també, qualsevol antecedent que pugui
perjudicar els amnistiats, per a què no pateixin actuacions discriminatòries posteriors.
“A més a més, a tot el personal contractat o interí se’ls segueix exigint, en cada
renovació de contracte actual, el jurament d’adhesió a uns principis que han esdevingut
instrument de repressió política de l’oligarquia dominant i que, per això, repugnen a la
quasi totalitat dels P.N.N. Talment que cal substituir aital jurament per un que faci
referència al fidel compliment de les obligacions de preparació científica, docent,
d’assistència a classes, de formació ètica, cívica i de sentit del bé comú que els
professors deuen divulgar entre els estudiants, per tal que puguem atènyer una societat
més justa.
“Mentre aquest jurament no es modifiqui, com depèn d’ell la continuïtat en el lloc de
treball, no passarà de constituir un mer tràmit administratiu, sense validesa davant de
Déu i davant de la consciència dels coaccionats a firmar, per l’amenaça de perdre la
feina, de renunciar a uns quants anys de dedicació i a la seva vocació docent.
5.10.76.- L’AVUI publica un article, de l’estimat captaire de la pau i caminant de la
Marxa de la Llibertat, Ferran García Fària, on presenta balanç de la Marxa. Fa
referència a la columna de la Catalunya del Nord, a la del País Valencià i a les cinc del
Principat de Catalunya. Fa, també, referència a la prohibició governamental i a la
inconsistència dels motius adduïts. Explica la sortida, el dia 4 de juliol, les vicissituds,
escarnis, violències, presons, multes del camí i l’arribada a Poblet el 12 de setembre.
Agraeix l’acolliment de pobles i autoritats. “Resumint, Catalunya ha despertat, adonantse que hi ha quelcom més que la riquesa material bé o mal adquirida, que és la dignitat
nacional, que no pot ésser objecte d’una compravenda al millor postor. Els caminants
estem orgullosos d’haver contribuït a l’espiritualització del nostre benvolgut poble”.
6.10.76.- M’escriu Fèlix, “el Conguito”, des del calabós militar del Regiment
d’Infanteria de Maó (Menorca) nº 46, on espera judici per agressió a un militar. Vaig
conèixer i vaig fer amistat amb aquest noi singular a la presó de Carabanchel (Madrid,
1974-75) on era condemnat per tràfic de droga. Allà cada pres per droga era anomenat
pels companys amb el nom del país d’origen de la seva droga. Ell la “importava” del
Congo. I li quedà el renom de “Conguito”. Més tard (1976), ja en llibertat, em venia a
veure sovint al carrer Entença. Solia venir begut, però era simpatiquíssim, tenia un
humor esmolat i es feu de seguida amic de tots els captaires més o menys fixos. Un dia
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pintà davant dels nassos del sentinella, “Amnistia total” en els mateixos murs –territori
“sagrat i intocable”- de la presó. La guàrdia civil feu la vista grossa. Un altre dia arrencà
furtivament un manat de roses d’un parc públic i les va venir a ofrenar als captaires. En
la carta deia: “En primer lloc et desitjo que estigueu tots bé i aconseguiu els vostres
propòsits, jo no em puc queixar puix que ahir em feu un escrit un comandant, que és el
meu defensor, al·legant que sóc “psicosomàtic”, ço que pot rebaixar la meva pena a
quatre mesos, però de veritat que no em penedeixo d’haver-lo pegat, puix els guàrdies
civils em digueren que si no fos militar m’haguessin matat, així de poc els valgueren
llurs bastonades, puix em vaig desfogar a gust. M’alegrà molt la vostra carta, no
l’esperava. Jo sempre us recordo a tots i espero venir a veure-us si em surt aviat el
consell. Aquí me la passo com els capitans. Som 6 i l’únic que té llit, ràdio, llibres i
altres coses sóc jo, però, com només hi ha un calabós, estem junts i ells ho passen millor
que no ho passarien puix tot ho compartim i ens tractem com germans. Demà t’enviaré
una postal, per a què no només vegis aqueix edifici que s’interposa davant de la teva
mirada i de la llibertat dels que se la mereixen. T’estic escrivint una novel·la que si la
llegeixes i t’agrada l’enviaré al “Planeta” i, si quedo el darrer, poc podrà importar-me si
t’ha agradat”.
6.10.76.- Entre dos quarts de nou i les nou del vespre, mentre els captaires estàvem
arrenglerats de cara a la presó per tal d’observar la mitja hora de silenci que tenim per
costum de fer abans de marxar, una colla de xicotets de menys de vint anys passaren
davant nostre amb provocacions. En veure que continuàvem impertèrrits amb el nostre
silenci, van penjar una pancarta en un dels arbres amb el rètol “ETA assassina”, però el
van tornar a treure al cap de pocs minuts en veure que no s’aconseguien els efectes de
provocació segurament desitjats. Llavors aparegué un capellà amb sotana i una pancarta
enrotllada entre les mans i m’increpà violentament, bo i amenaçant-me amb la pancarta
i tractant-me de pallasso. Increpà també altres captaires, i en ser contestat per Ferran
García Fària que li preguntà si duia la pistola, el capellà li respongué que en aquell
moment no la duia, però que la duria el dia següent. Segons vam indagar, el capellà era
un pare teatí de l’església de Sant Gaietà, anomenat pare Moré, i es veu que era prou
conegut per altres accions semblants.
8.10.76.- Envio una adhesió a la vaga de fam que manté a a la guarderia laboral de
Telefònica, al barri de Valldaura de Barcelona, Emili Aguilar, president de la comissió
de pares i mestres de la guarderia, que Telefònica vol tancar. El barri està en peu de
guerra sota el lema “Guarderies laborals per a tots!”.
10.10.76.- L’AVUI recomana el meu llibre “Entro en el gran buit” (Ed. Nova Terra,
Barcelona, 1976): “En el segon volum del Diari de presó, escrit per X. durant la seva
estada a l’Hospital Penitenciari de Madrid, se’ns ofereix tal com ell es veu a si mateix i
ens mostra que n’és de necessària la fortalesa interior per reeixir en l’acció exterior. És,
per tant, un llibre desmitificador perquè X. dirigeix els seus trets cap al bell mig de la
intel·ligència i de la sensibilitat de l’home, cap al bell mig del seu propi jo”.
11.10.76.- “Al comitè central del partit socialista unificat de Catalunya”, en la clausura
de les sessions de treball de la seva reunió plenària.
“Sortiu, tot just, de la clandestinitat i voleu esdevenir un partit de masses; avorriu
l’elitisme a què us ha forçat un règim feixista i voleu pertànyer al poble i interpretar i
sentir el desig més autèntic del poble; tanmateix fugiu del dogmatisme i enteneu que el
vostre model de societat no és infal·lible i propicieu un pluralisme polític. Per això avui
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us acompanyen persones invitades que provenen de molts altres grups polítics o
considerades independents. La vera pau està feta d’elasticitat.
“També m’hi voleu a mi. Us n’estic agraït. Ja sabeu que no puc fer acte físic de
presència. Cal demostrar a un règim sense entranyes i a tots els enlluernats per aquesta
mena de règims, que hi ha cadenes molt més fortes que totes les cadenes de ferro del
món juntes.
“Estic amb vosaltres com tants de presos, exiliats i morts haurien volgut ser-hi presents.
“Desitjo que les vostres sessions de treball siguin ben útils a la resolució de tants
problemes que tenen el seu origen dins de Catalunya com de tants d’altres l’origen dels
quals radica més enllà.
“I m’agradaria repetir-vos una idea estimada meva:
“Lluitarem contra el fort mentre siguem febles,
i contra nosaltres mateixos quan siguem forts” (Revista obrera TREBALL).
11.10.76.- Aquells dies el desig de constituir la nació catalana sencera era ben viu: “De
Fraga fins a Maó, de Salses a Guardamar”, dèiem. I el nom, aleshores consensuat de
facto, era el de “Països Catalans”. Proves esclatants d’aquell desig popular foren: a) La
celebració del Congrés (unitari) de Cultura Catalana, treballat en tot el territori, b)
L’extensa entrada “Països Catalans”, a l’Enciclopèdia Catalana que s’editava per
aquells temps (64 pàgines) i c) les Jornades de debat sobre els Països Catalans celebrats
aquest cap de setmana (9-10 d’octubre) a la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona. (Avui, al 2004, no en resta gairebé res de tot això. El suplement actualitzador
de l’Enciclopèdia Catalana de 1993 ni tan solament inclou l’entrada. Els polítics en
funcions no en parlen gens. Només resta el mapa que surt al capdavall del comunicat de
l’”Home del temps” als diaris i televisió de Catalunya).
El dissabte 9 d’octubre, les Jornades es desenvoluparen en pau. Parlaren Josep Guia i
Francesc Mira del País Valencià, entre altres d’altres llocs. Però el diumenge a la tarda
la pau fou trencada per tres conferenciants del País Valencià, tots tres del Partit
Comunista d’Espanya que negaren rotundament qualsevol identitat de “Països
Catalans”. Per a ells, València era un cas a part, independent dels destins de Catalunya.
Els ponents següents portaren de nou les aigües al bon molí. “Es feu un incís, durant el
qual es va llegir una adhesió de Ll.M.X. a les Jornades i una carta dels tancats de Sant
Andreu que acabaven de ser expulsats per la policia. Ambdues notes foren llargament
aplaudides”.
La meva nota deia: “En un moment històric en què, contra totes les previsions del
racionalisme dels darrers segles, la vitalitat de les nacions s’està demostrant
abassegadora, em plau d’adherir-me de tot cor a les vostres importants Jornades, i en la
impossibilitat de participar-hi us desitjo que la vostra tasca sigui duta a terme amb una
gran exigència i rigor i amb el màxim d’objectivitat. La vostra responsabilitat és seriosa
en aquests moments”.
12.10.76.- Ve una representació del barri de Pubilla Cases, de l’Hospitalet de Llobregat
i em lliura una poesia dedicada a mi i feta per l’obrer A. Castillo i un bell ram de
clavells de diferents colors.
15.10.76.- Fa exactament trenta-sis any que reposa en el nínxol 7182, 7a. Agrupació del
cementiri de Montjuich, les restes de Lluís Companys, president de la Generalitat de
Catalunya afusellat el 15 d’octubre de 1940 als fossats del castell de Montjuïc pels
militars franquistes. Foren dipositades corones de flors d’ERC, de Josep Andreu i
Abelló, d’Estat Català, de l’Assemblea de Catalunya, etc. Sempre vigilats per la policia.
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“L’única persona que no va romandre només uns instants davant la tomba, sinó que va
estar-hi tot el matí i tota la tarda, va ser una noia [Eulàlia Rubió], molt jove, dels
“captaires de la Pau” que, amb X. estan normalment davant de la Model”.
Aquell mateix dia a dos quarts de vuit del vespre se celebrà al temple dels caputxins de
Sarrià una eucaristia en memòria de Lluís Companys. Presidia el pare caputxí Nolasc
del Molar. Assistien els familiars, amics de les arts i de la política i a prop d’un miler
d’altres persones predominantment joves. Es llegí una curta oració meva que feia així:
“Que els governants de totes les nacions i estats del món no siguin mai moguts per
l’afany del poder sinó per l’esperit de servei al país i disposats a donar la vida pel seu
poble, tal com va fer-ho el nostre honorable president Lluís Companys”.
16.10.76.- Una desena de refugiats polítics espanyols, després de migdia, s’encadenen
els uns amb els altres a la plaça de la Real de Perpinyà. Protesten contra el retard dels
lliuraments dels passaports que ells esperen per tornar a Espanya, després de la
proclamació de la llei d’amnistia. Fan l’acte en solidaritat amb les campanyes
d’”amnistia total” que es duen a l’interior del país.
A Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), “Amnistia” ha estat el nom elegit per a la
seva filla nou nada, per en Joan Muñiz i la seva esposa, en homenatge al moment polític
actual. La idea d’aquest matrimoni està essent molt comentada en la localitat on el pare
de la nou nada és home molt popular.
21.10.76.- “Al col·legi dels jesuïtes de Sarrià, les Comissions de Solidaritat de
Catalunya, organitzen un festival-berenar per als fills i germans de represaliats polítics i
socials que aquest estiu passat assistiren a colònies a diferents països europeus.
Acudiren al festival unes 500 persones de les quals 200 eren els nens que havien anat a
colònies a França, Itàlia i Rumania. Hi foren presents, invitats per Solidaritat,
representants de les organitzacions europees que patrocinaren les estades en colònies. Al
matí aquestes delegacions volgueren testimoniar llur adhesió a la campanya de
l’amnistia visitant a X. davant la presó Model”.
21.10.76.- A l’agrupació Viviendas del Congreso (Barcelona), en la seva Conferència –
Col·loqui sobre Drets Humans:
“Des de ben petits ens ensenyen els golfs i els caps, els rius i les muntanyes, els ossos i
els muscles, les vísceres i els nervis; ens expliquen els substantius i els verbs, les
oracions coordinades i les subordinades. I, per què ens amaguen l’home? Per què ens fa
tanta por l’home, el coneixement de la més alta meravella de l’univers?
“L’home és el tabernacle dels valors més alts. Valors que mai no trobarem al mercat,
valors que no es compren ni es vénen.
“Afanyem-nos a conèixer, a respectar i a exercir els drets humans. El gust de viure a
l’altura de la dignitat humana sobrepassa tot altre gust.
“No costa gens de renunciar a la salut, als diners, a la fama, a l’estabilitat, a la llibertat i
a la vida quan s’ha tastat què vol dir ésser home”.
24.10.76.- L’evangeli segons Jaume Rodri” pertany a la col·lecció “Llibre de butxaca”
d’Editorial Pòrtic. Porta el pròleg de Josep Dalmau, l’epíleg de Joan Leita i les notes
crítiques a peu de plana de L.M.X. Diu Josep Dalmau en el pròleg: “En Rodri ha triat
l’Evangeli de Marc per a aquest assaig perquè conté els elements més arcaics de tots
quatre i això dóna una més gran aproximació al missatge original, inesperat i alliberador
de Jesús de Natzaret. Jaume Rodri, en la seva lectura evangèlica, es desempallega de tot
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allò que crea un obstacle per entendre i comprendre aquell món interior que es feu
visible a través del comportament d’aquell Jesús de Natzaret”.
30.10.76.- La revista Personas publica una entrevista a Jordi Tell (41) que ve a
Barcelona per agrair la seva reincorporació al Col·legi d’Arquitectes, després de ser-ne
expulsat injustament fa trenta-quatre anys. Ara en té seixanta-nou i viu a Noruega.
Afirma: “Jo sóc pacifista i he pertangut a agrupacions pacifistes a Noruega. Per a
demostrar la meva postura pacifista i sense intentar de fer una pròpia lloança puc dir que
vaig ser jo qui va presentar X. com candidat per al Nobel. Jo m’apunto a l’Assemblea de
Catalunya, al Comitè organitzador de l’11 de setembre i em considero partidari al cent
per cent de la situació patrocinada pel senyor Tarradellas, com a president de la
Generalitat”.
També tinc davant la revista holandesa Vredesactie d’octubre de 1976 que dedica tres
amples pàgines a la “Strijdbare gewetens in chaotisch Spanje”. Inclou un apartat per a
Catalunya i un altre per a mi. No sé que hi diu. No sé holandès ni tinc traductor a mà.
Espero que seran coses bones.

72.- La més greu responsabilitat (25.10.76)
El 16 d’octubre rebo del seu director, Xavier Caño, una invitació a l’acte de presentació
del número 0 (32 denses pàgines) de la revista “ARREU, setmanari d’informació
general de Catalunya” que tindrà lloc al vespre del dia 20 a la cerveseria El Minotaure
de la Plaça Reial. Hi col·laboraran professionals de la informació, intel·lectuals,
dirigents obrers i camperols, associacions de veïns i gent que viu, dia a dia, la lluita
sovint obscura del poble, al llarg d’aquests darrers anys. També em demana si poden
comptar-me entre els seus col·laboradors. No aniré a la presentació, però accedeixo a
col·laborar-hi. Heus ací el primer article meu publicat el 25 d’octubre:
“En l’hora present i en l’Estat Espanyol, l’alternativa no violenta té la més greu
responsabilitat en el salt vers la democràcia.
“Quaranta morts en aquest any de transició. L’espiral fatídica de la violència torna a
posar-se en marxa. Haurem de retrocedir a les dates fosques del setembre de l’any
passat?
“Em molesta que només es parli contra la violència quan aquesta és exercida per la
part més feble i oprimida. Em sona a oportunisme. Sociològicament és previsible
aquesta reacció violenta davant d’accions violentes permanents i impunes. No ens ha
d’estranyar. La paciència dels pobles té també els seus límits. L’heroisme mai no és
majoritari.
“Però davant aquesta situació tràgica, amb senzillesa, cal fer una crida seriosa a les dues
parts d’un contenciós pendent de solució des de fa quaranta anys.
“La primera crida és per al règim, ara dividit en dues tendències: la conservadora i la
reformista.
“Els conservadors sou els principals responsables de tot el que passa. La iniciativa és
vostra. Fins ara controleu l’àrea de poder més determinant. Quaranta anys de poder
sense oposició són molts anys.
“Us heu malacostumat. Ara ni sabeu compartir el poder amb ningú. I tanmateix n’heu
d’aprendre. Les vaques grasses s’han acabat. Vosaltres mateixos esteu convençuts que

190
el vostre temps ha passat. Altrament no retirarieu el patrimoni sindical de la C.N.S., ni
fugirien tants capitals vostres a l’estranger.
“I ja no teniu a favor ni Europa ni Amèrica, i la vostra economia actual, mal que us
pesi, ja depèn massa de l’exterior. Fins ara el poble ha promès tractar-vos amb dignitat,
si sabeu retirar-vos amb dignitat al lloc que us correspon en el context democràtic. La
vostra crisi ha anat penetrant els santuaris més intocables: l’organització sindical, el
poder polític, el poder econòmic... Cada vegada esteu més sols.
“Els reformistes controleu el govern, però el govern és quelcom més que Governació,
quelcom més que la Direcció General de Seguretat. Es un pèssim costum de resoldre-ho
tot mitjançant la violència. Ens calen polítics de talla en els altres ministeris, politics
que governin de veritat en aquesta hora transcendental. Cal fer el salt de la legalitat, que
juràreu en prendre possessió dels vostres càrrecs, a la legitimitat, que emana del poble
per damunt de tots els juraments.
“Aquest salt pacífic a la democràcia és un risc heroic i resulta còmode de recomanar
heroisme als altres. Però tot altre camí, ja l’heu provat endebades. No hi ha sortida.
“Si no voleu fer aquest salt, sereu consumits com l’anterior govern del rei...
“La segona crida urgent s’adreça a l’oposició. Existeixen en l’oposició uns petits grups
partidaris de la lluita armada.
“Heu actuat molt durament fa pocs dies en represàlia per la duresa d’actuació del règim.
“¿Podria demanar-vos en nom d’una oposició fermament unida una moratòria, un nou
vot de confiança, una curta espera a fi d’extirpar definitivament el motiu de les vostres
reivindicacions ?
“La resposta seria afirmativa, n’estic segur, perquè ningú no troba gust en matar, si fos
cert això d’una oposició fermament unida. Per consegüent, depèn també de la resposta
que l’oposició no violenta faci a la meva crida.
“Amb amargor al cor, vaig rebre la nova de la mort de cinc persones del règim a
Donosti pel que aquest fet representava de pèrdua de confiança, per part de l’ETA- V
(milis), en la gestió de l’oposició no violenta.
“Si. En això si que tenen raó. Nosaltres, els no violents, no estem a l’altura del moment.
“Les previsions de pròxima participació en el poder dels dretans i el nerviosisme per
l’allunyament en la consecució de les pròpies fites dels esquerrans han dividit
profundament l’oposició. I l’han afeblida.
“Uns ho confien tot a intrigues tèrboles en el cim. D’altres ho confien tot a l’agitació
salvatge en la base.
“L’oposició, fins a l’estiu, tenia molt prestigi davant el món, amb les seves actuacions
serenes, populars, unitàries, majoritàries i valentes. Ja sé que a nivell d’interessos, de
lluita de classes, de reivindicacions nacionals, hi ha posicions contràries.
“No demano ni fusions ni confusions. Demano un pacte on tothom sàpiga cedir part, del
que vol en particular, en bé del que volem tots. Que les concessions provisionals siguin
repartides equitativament. I que el pacte sigui ràpid. Ara mateix si és possible.
Procediment d’urgència!
“Us ho demano a tots en nom de tants homes que esperen la llibertat i, en especial, dels
quaranta morts que ja no l’esperen i d’aquell milió de morts que ja tots sabeu...”
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73.- Carta oberta a unes 150 persones (15.10.76)
L’esquitx anterior (72) era adreçat als “immobilistes” polítics conservadors de l’Estat
espanyol. Aquest vol anar adreçat als “arcaics” poders econòmics d’aquest Estat
démodé. Ells s’amagaven arraulits darrera els polítics i els forçaven a mantenir llur
rigidesa de posicions. Calia anar estovant les formidables muralles aixecades pel règim
franquista contra tot canvi democràtic. Ramon Tamames havia publicat autoritzats
estudis sobre les “cent famílies espanyoles”, posseïdores d’accions entrecreuades en el
camp de la banca, de l’energia, del ferro, de la construcció, etc. La meva carta
“idealista”, en forma d’article, fou publicada a la plana religiosa que hi havia aleshores a
l’AVUI, el 15.10.1976:
“Aquesta carta, l'escric a unes cent cinquanta persones, caps de les famílies que
controleu 1a part mes important de les finances, de la indústria, de les primeres matèries
i dels latifundis de l'Estat espanyol.
“L'escric des de la plana religiosa d'un diari per què vol tractar de reconciliació i de
conversió, tot i que sigui des d’un plantejament molt secularitzat.
“Sabeu que potser mai com ara aquest terme de reconciliació no ha calat en l’ànim
d'una amplíssima majoria. Es parla de liquidar l'enfrontament que s'inicià amb una
guerra i que s'ha mantingut durant quaranta anys.
“Una reconciliació autèntica demana una prèvia conversió vostra. Si l'oposició
aconsegueix superar la vostra dictadura, només, amb el seu propi esforç, serà difícil
obtenir una reconciliació i fàcil caure en l’esperit de revenja, com s'ha vist en altres
llocs.
“Fins ara heu emprat el "'dret" bàrbar del vencedor. Però això també es va acabant.
“Vosaltres, lentament, minveu, mentre que l'oposició, lentament, creix. Ara, cada dia
que passa és un dia perdut. Cada nova injustícia que feu es fa més difícil d'oblidar.
“Ja sé que vosaltres sou realistes i pragmàtics i això de reconciliació us sona a
idealisme. Però tot home verament realista sap el pes enorme de l’idealisme, sobretot
en el començament i en el final de la vida de la persona, però també en la vida adulta de
moltes dones i dels artistes, com en els sentiments de les grans masses humanes,
màximament quan són llargament oprimides i, encara més, davant una possibilitat
d'alliberament. La voluntat popular de vera pau, de trobar un camí no violent per a
endegar la nostra convivència, a despit de possibles aprofitats, mai no ha estat tan sincera com ara. Crec que, encara ara, la majoria del poble vol superar el terrible passat
amb magnanimitat. Penseu-vos-ho.
“Tanmateix, em sembla que el problema a resoldre ve de més lluny que no pas aquests
quaranta anys darrers. Potser abraça un segle i mig o, potser, molts més.
“Els terratinents latifundistes veniu de l'Edat Mitjana. Els grans financers i industrials
sorgireu des de mig segle passat. I vau instaurar en l'Estat un capitalisme estrany, a
l'espanyola, aberrant respecte al capitalisme mundial, un capitalisme reaccionari,
feudalitzant, tresauritzador, més basat en la possessió que en la producció, més recolzat
en un proteccionisme estatal que en l'agressiviat comercial, més dedicat a xuclar sense
treva la sang dels pobles de l'Estat que a lluitar en el mercat internacional, més fiat en
un sistema autosuficient enquistat que en la lluita tecnològica i en la competivitat del
lliure canvi. Aquest capteniment us ha resultat beneficiós; a vosaltres -no gens al poble-,
durant molts anys. Però, sabeu més bé que jo, que això s'acaba. Ara estem massa
interconnectats en l'economia i tancar-nos és ensorrarnos tots, vosaltres i nosaltres.
“Ningú no pot dubtar que pertanyem a l'àrea geoeconòmica europea. Que el setanta per
cent del nostre comerç exterior és amb Europa. Que ens assemblem molt a Portugal.
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França, Itàlia i Grècia. I que, per tant, ens cal abandonar un avar aïllament que fins i tot
l'orgullosa Gran Bretanya ha abandonat.
“No us demano una conversió irracional o sentimental. Penseu en les deseconomies que
representen la manca de planificació, les continuades vagues obreres que cada dia són
més llargues, el manteniment d'una força pública tan exagerada, la desconfiança dels
inversors, el, boicot econòmic d'Europa, la corrupció administrativa a tots els nivells, el
sabotatge dissimulat de tants i tants discrepants del vostre sistema, etc. .
“I, si us quedava una mica de cor, us pregaria que penséssiu en la suma
incommensurable de patiments que heu provocat i provoquen en la població. Vosaltres
sou els principals responsables d'aquest desori.
“Potser mai en la vostra vida no heu tastat la felicitat superior que ve de lluitar per la
comunitat, i no podeu entendre que el que us demano és per al vostre propi
alliberament. En sortirem tots beneficiats. Altrament us pot passar com a les deu grans
famílies portugueses que, per no cedir en res, ho perderen tot”.

74.- Manifest escrit pels familiars dels presos (9.10.76)

Després de picar la cresta als polítics conservadors i als alts financers, ara, gent dels
grups més sensibles per l’amnistia, entra en vaga de fam i exigeix l’amnistia també als
polítics més oberts del règim, als polítics de l’oposició, als empresaris que fan crisis
fraudulentes i acomiaden obrers desconsideradament, als jutges i als funcionaris de
presons del règim, a favor de presos polítics i socials, d’aturats i acomiadats, d’exiliats i
represaliats:
“ Barcelona, 9 de octubre de 1976.
“Familiars de presos polítics, expresos polítics, amics i simpatitzants. hem decidit, per
lliure voluntat, tancar-nos a termini indefinit, en dejuni voluntari, per a manifestar
públicament el nostre total desacord de l’ús indegut de la paraula AMNISTIA en el real
Decret-llei del 30 de juliol de 1976.
“Una gràcia condicionada no és amnistia.
“Entenem per amnistia l‘oblit i la superació de les diferències i enfrontaments entre
iguals, enfrontaments provocats per una societat injusta. Considerem l’amnistia com
punt d’origen per tal de construir amb l’esforç de tots una nova societat basada en la
justícia i en la llibertat.
“Mentre uns pocs puguin oprimir la resta, mentre existeixin privilegis i immoralitats,
mentre uns grups minoritaris segueixin explotant en benefici propi, els esforços i
treballs de tot un poble, mentre no sigui realitat el repartiment just i equitatiu de la
riquesa social, que és comuna a tots, existiran violències. Aquestes violències, i no
altres motivacions, són les causants de l’empresonament d’uns homes, coneguts com
presos polítics.
“No acceptem que s’especuli amb ells, en vista a pactes partidistes i interessats
sobre l’amnistia. Els presos polítics no són mercaderia negociable. Ells són els
avançats de la lluita d’un poble per la seva llibertat i pel reconeixement dels drets
humans.
“Perquè vivim i paguem l’enfrontament del nostres majors, que lluitaren a un i a altre
bàndol, per a atènyer justícia i llibertat, les quals els foren arrabassades pels aprofitats
d’un i d’altre signe, que res no arriscaren, perquè vivim l’enfrontament dels homes de

193
la nostra generació provocats pels mateixos aprofitats, perquè no volem transmetre
aquesta herència de violència als que ens seguiran, perquè no admetem que ningú
consideri la societat seva en exclusiva, puix que aquesta és de tots i de cadascun de
nosaltres, demanem i exigim, com a mesura prèvia per a començar a crear una nova
societat justa i lliure, l’AMNISTIA total per als presos polítics, l’AMNISTIA total per a
tots aquells que han hagut d’exiliar-se de la seva pàtria, l’AMNISTIA labora1 per a tots
els condemnats al pacte de la fam. No volem oblidar-nos dels anomenats presos
comuns, víctimes, en la seva major part d’una. societat opressora i inflexible.
“Un poble sencer, conscient dels moments transcendentals que travessem, ha clamat per
l’AMNISTIA, primer pas obligat per a atènyer les fites a les quals mai cap poble
renunciaria: la JUSTÍCIA i la LLIBERTAT.
“Perquè volem ser ciutadans d’una pàtria lliure, mestressa del seus destins i no súbdits
de poders mediatitzats, perquè no volem ser còmplices amb el nostre silenci, de
situacions injustes i opressives, des del nostre tancament, ens unim al clam de tots els
ciutadans que exigeixen AMNISTIA TOTAL, com a punt de partida.
“Així, doncs, tancats en vaga de fam indefinida prenem els següents acords :
“1. Exigim 1 'AMNISTIA TOTAL IMMEDIATA I SENSE EXCLUSIONS per tots els
presos i represaliats.
“2. Exigim el RETORN SENSE DILACIÓ DE TOTS ELS EXILATS que per
motivacions polítiques es troben impossibilitats de retornar als pobles de l'Estat
espanyol.
“3. Exigim l'AMNISTIA LABORAL per a tots els acomiadats i sancionats injustament
en defensa dels drets i reivindicacions de la classe treballadora.
“4. Denunciem la POLÍTICA ECONÒMICA del règim QUE PERMET ELS ABUSOS
DE LA PATRONAL, que simula situacions de crisis aparents a les empreses, bo i
provocant expedients de crisi, suspensions de pagament, fallides inexistents i que fa
recaure la inflació sobre la classe obrera i les classes populars.
“5. Exigim la revisió i humanització dels SISTEMES PENITENCIARIS vigents arreu
de les presons de l'Estat.
“6. Així mateix exigim:
- LLIBERTATS POLÍTIQUES SENSE EXCLUSIONS
- LLIURE AUTODEI'ERMINACIÓ DELS POBLES I NACIONS DE L 'ESTAT
- IMMEDIATA ABOLICIÓ DE LES LLEIS I INSTITUCIONS FRANQUISTES
- DISSOLUCIÓ DELS COSSOS REPRESIUS I ACLARIMENT DELS FETS, A
PROPÒSIT DE TOTS ELS CRIMS I ACTUACIONS QUE HAN RESTAT I RESTEN
AMAGATS
- SUPRESSIÓ DELS TRIBUNALS ESPECIALS I CONCRETAMENT EXIGIM
L 'ABOLICIÓ IMMEDIATA DEL DECRET - LLEI ANTITERRORISTA
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- ABOLICIÓ DE LA PENA DE MORT.
“Finalment, fem una crida al poble català i als altres pobles de l' Estat en vista a una
constant mobilització per a la conquesta d'aquestes llibertats”.
Signen el document: Aturats de Barcelona, Familiars de presos polítics, Expresos
polítics, Captaires de la pau, Marxaires, Objectors de consciència, Pax Christi de
Lleida, de Vic i de BARCELONA, FAC, PSAN, PSAN-P, PC(M-1), FRAP i
Independents.

75.- Carta oberta als artistes catalans (8.10.76)
El 8 d’octubre de 1972, el periòdic “Mundo Diario”, publicava la següent nota:
“Cap a un homenatge a Xirinacs”.
“Joan Miró, Antoni Tàpies, Jaume Rodri, Maria Cirici, Núria Llimona, Santi Surós,
Arnalot, Lluís Bosch Cruañas, Alexandre Grimal, Díez-Gil i Amèlia Riera són els
signants de la carta oberta als artistes catalans, que reproduïm a continuació”:
“No és un nou crit de reclam el que et dirigim amb aquesta carta. No. És una constatació
del que fou estendard, durant molts segles, de les terres catalanes: l’afany de justícia i de
llibertat, sense brutalitats, sense presons, sense vençuts ni vencedors. És una manera de
dir Democràcia sense exclusions i amnistia sense restriccions.
“El restabliment provisional de les Institucions i dels principis configurats a l'Estatut
del 1932 seria l'expressió concreta d'aquesta voluntat de llibertat i justícia que avui
propugnen l'Assemblea de Catalunya i el Consell de les Forces Polítiques.
“Dins d'aquest marc explícit del nostre país, i com a símbol de la voluntat de
redreçament de Catalunya com a poble, avui fa un paper important la figura d'en Lluís
M. Xirinacs; reconeguda per les diverses i amples instàncies polítiques, socials,
culturals i religioses de dins i de fora de Catalunya.
“A través d'aquesta lectura senzilla i diàfana del símbol d'en L.M.X., voldríem honorar
l’esforç i la voluntat de lluita del nostre poble. El símbol no es fa sol i aïllat, ni neix
d'una decisió purament individual. El símbol, el crea el poble i és un instrument
d'expressió d’una voluntat col·lectiva.
“Més que un homenatge personal, doncs, es tracta de potenciar els objectius a la
consecució dels quals L.M.X. s'ha llançat amb tanta força i que li han atorgat categoria
internacional:
“1) La proclamació incansable de la dignitat de tots els homes i de tots els pobles
cridant a l'exercici de les llibertats i dels drets humans i a la denúncia de tota violació
d’aquests drets.
“2) El rebuig de la pena de mort i l'oferiment de la seva pròpia vida per tal de despertar
les consciències sobre el valor inalienable de la vida humana.
“3) La defensa de les minories ètniques i de les nacionalitats oprimides.
“4) Les formes d'acció no violenta que ha utilitzat per a promoure una pau basada en la
justícia.
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“Al marge de si se li concedeix o no, aquest any, el Nobel de la Pau, voldríem que quedés constància de la proesa que ha estat, per a Catalunya, que hagi emergit de la seva
entranya de poble lliure la personalitat d'en L.M.X.
“L'aportació que sostenim un grup d'artistes adherits à la Comissió Pro-Nobel Xirinacs
és la següent: “Ens proposem un homenatge a Catalunya a l'entorn del gest i de la
figura d'en Lluís M. Xirinacs, ja que, el seu testimoni ha aconseguit de cridar l'atenció
mundial i de ser acceptat com a Candidat al Nobel de la Pau 1976 (enguany amb trescentes signatures de professors de totes les Universitats de l'Estat espanyol).
“Aquest homenatge a Catalunya fóra constituït per obres d’artistes catalans que serien
exposades a la Fundació Miró durant els mesos d'octubre o de novembre i que després
restarien dipositades i exposades permanentment al Museu que l’Abadia de Montserrat
està habilitant al lloc que ocupa l'actual restaurant.
“Hi ha en projecte, també, l’edició d'un llibre amb totes les obres que constituiran la
donació.
“Aquestes són les finalitats per a les quals demanem la teva col·laboració.
“Hem rebut també la sol·licitud, per part de Noruega, pàtria del Nobel de la Pau,
d'exposar tota la col·lecció en aquell país, com a exponent del ressò de què s'ha fet portador el nostre poble pel gest i per la figura del nostre Candidat. I aquí s’obre un altre
àmbit des d'on es podrà fer present Catalunya a tan llunyanes terres».
La Comissió de la candidatura pro Nobel L.M.X. 1976 es manifestava prou activa i
encertà de tocar la fibra dels nostres artistes sempre tan sensibles al sentir del poble. Em
demanà permís per fer-me un homenatge en vista a la ressonància per reforçar els
objectius compartits i la candidatura al Nobel. El lector comprendrà que no agrada que
et facin un homenatge, sobretot quan tu només ets el testimoni, més o menys nítid, d’un
missatge del poble. Insistien. Finalment arribàrem a una transacció. L’homenatge seria a
Catalunya. Jo serviria d’excusa. En la carta ho raonen prou bé: “El símbol no es fa sol i
aïllat, ni neix d’una decisió purament individual. El símbol el crea el poble i és un
instrument d’expressió d’una voluntat col·lectiva”. És qüestió que el símbol sigui
obedient al poble i el seu servidor.
Però arribà el dia de la concessió del Nobel de la Pau per part del Comitè corresponent
del parlament noruec i, amb sorpresa de tots, el premi es declarà desert. Després de
l’escàndol de la seva concessió a dos homes de guerra, i quina guerra!, pel mèrit
d’haver-la aturada, H.A.Kissiger, nordamericà, i Le Duc Tho, vietnamita, el 1973 i al
pare de la bomba russa d’hidrògen, perquè després es tornà pacifista... antisoviètic, A.
Sakhàrov, el 1975, ara no trobaven ningú adequat que pogués rebre’l.
“Segons l’important diari d’Oslo Arbaiderbladet, portaveu del partit governamental
socialista, <<resulta incomprensible que no fos possible trobar cap candidat adequat per
al premi d’enguany. En el nostre món existeixen avui molts lluitadors de la causa de la
llibertat, que podrien tenir necessitat del símbol que significa el premi Nobel de la pau.
Hèlder Càmara (bisbe brasileny de la nova “teologia de l’alliberament”) és només un
d’aquestos noms. Si el Comité Nobel no ha atorgat el premi d’enguany no serà degut a
que faltin candidats adequats>>. Aquestes paraules, procedents de l’esmentat portaveu
socialista noruec poden ser considerades com una vertadera i pública repulsa contra el
Comitè Nobel”. Els comentaris que després es recollien assenyalen unànimement que
<<alguna cosa deixà de funcionar>> en el si del Comitè Nobel. De <<veritable
escàndol>> ho qualifica el diari Dagbladet d’Oslo. El corresponsal de “La Vanguardia”
a Oslo, Josep Coll Barot, afegeix que “fins i tot dins del silenci que envoltava la seva
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candidatura, pocs estigueren tan a prop del premi Nobel de la pau 1976 com el sacerdot
catòlic L.M.X.”
J.Ll. (segurament Jordi Llimona, caputxí) escriu, al minirequadre “Pausa” de l’AVUI
del 19.10.1976, “Un premi desert”: “Enguany ha estat declarat desert el Premi Nobel de
la Pau. Evidentment, això no vol pas dir que en tot el món no hi hagi hagut ningú capaç
de merèixer-lo, sinó només que els senyors del jurat no l’han sabut –o volgut- trobar.
Qui n’hagi estat mereixedor, no s’hauria de molestar gaire per aquesta manca de
reconeixement per part dels homes. N’hauria de tenir prou amb aquell premi anunciat
per l’evangeli: <<Benaurats els pacificadors, perquè seran anomenats fills de Déu”.
L’entranyable amic Joaquim Vallès, en saber la no adjudicació del premi Nobel 1976
em dedicà aquesta poesia, que em vingué a llegir el mateix dia de la notícia, al carrer
davant de la Model, envoltat de molta gent amiga:
“El nostre poble dóna un premi Nobel de la pau.”
“No ens l’han dat, Lluís, no ens l’han donat.
Ens l’han pres, te l’han arrabassat.
Qui el té? Qui el volia? A qui pertany?
L’any passat, el proper o bé el d’enguany?
Tots sabem que te’l mereixes,
Que l’has guanyat a pols.
Si el tinguessis, que en faries?
Te’l prendrien, el daries,
I a qui et fa guerra li diries:
- Teniu, jo vull la Pau!
Sols nosaltres, bon amic,
Que ni premi, ni diners,
Ni honors no et donarem,
Un clavell, una mirada,
Un anhel i una encaixada:
Dins del cor et portarem.
I el teu poble, no els de fora,
Dóna el “premi” al teu esforç;
I si avui un poble plora,
Un demà esclataran cors”.
“Un poble que viu al carrer d’Entença”
Malgrat tot, l’homenatge dels artistes seguiria endavant. Antoni Tàpies havia fet un
gravat dedicat a mi i Joan Brossa una “Oda a Xirinacs”. La Comissió catalana proNobel l’havia editat en forma de carpeta de gran tamany i qualitat de luxe. Venien cada
carpeta, si no recordo malament a 100.000 ptes. cadascuna, per obtenir fons per a la
campanya. Els grans artistes, doncs, foren els més matiners. La Comissió anava obtenint
poder i influència i me’ls dipositaven als peus sense condicions. La petita i dominada
Catalunya “tenia necessitat” de prestigi davant el món. I, tot i no haver obtingut el
Nobel de la pau, la lluita per l’alliberament continuà com si res. A “La traïció dels
líders” II, pàg.167, escric: “Tot això representava un enorme potencial de poder que
calia que jo em jugués a favor del poble que me l’havia donat. Fins aquell moment
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havia fruït de la benvolença del poble i dels partits de l’oposició al franquisme. Com es
veurà, pel gener següent em vaig jugar aquest poder. Continuà el favor del poble, però
començà el declivi del favor de la majoria dels partits. Fins a aquell punt la lluita era
contra els franquistes. En aquell moment començà la guerra contra els meus”.

198
CAPÍTOL 11: novembre 76

76.- Miscel·lània de novembre
La tarda de l’any 1976 s’anava esllanguint. Novembre trist. Fulles caigudes. Dies curts.
El fred... físic i social. L’amnistia que no ve. Aviat farà un any de carrer Entença.
L’Estat franquista ha trobat el seu camí cap a la “democràcia”. Està tan ocupat i enderiat
en aquest camí seu que es permet el luxe d’ignorar-nos no solament als protestataris de
l’amnistia ans fins i tot a l’oposició sencera. Res de reforma pactada. Reforma sense
pactar. Davant de la Model hi ha una pau buida que no tranquil·litza el cor. Me’n vaig
adonant que l’amnistia no pot venir tota sola. Caldrà canviar tota la societat per obtenir
una amnistia com cal. Per això en aquests dies he eixamplat el radi d’abast dels meus
dards.
Escric, el 8 de novembre, una adhesió a les antigues presoneres dels nazis al camp de
concentració de Ravensbruck:
“Sres. Presidenta i Secretària general:
“Des de la porta de la Presó Model de Barcelona, un estrany pres us escriu aquesta carta
d’adhesió a la vostra reunió del Comitè Internacional. Porto gairebé un any de pres
voluntari, el més a prop possible dels presos obligats per aquest règim franquista,
l’últim d’Europa. Vosaltres sabeu com pocs allò que la ideologia feixista comporta de
pràctica inhumana. L’horrible repressió que genera aquesta mena de règims, patida per
nosaltres durant quaranta anys, fou experimentada d’una faiçó concentrada al límit per
vosaltres.
“Comprendreu que estigui entossudit amb totes les meves forces a arribar al final
d’aquest règim a l’Estat espanyol. L’amnistia total seria el pacte de pau després d’una
guerra civil encara no resolta avui.
“En nom, doncs, de tots els nostres oprimits us manifesto la meva adhesió a les vostres
tasques i us demano la col·laboració per a promoure en tots els àmbits que estiguin sota
la vostra influència una decidida campanya en favor de l’obtenció d’una amnistia total
política en el proper Nadal 1976”.
El dia 13, es reuniren, a l’Hotel Orient de Barcelona, més de dos-cents amics (alguns ni
pogueren entrar) de Josep Andreu Abelló, President del Tribunal de Cassació de la
Generalitat de Catalunya durant la república, per retre-li homenatge als seus 70 anys.
Tota la classe política catalana hi era present. Ell, a partir de 1970, simbolitzava la unitat
dels lluitadors antifranquistes de l’interior de Catalunya. Ell presidí l’any 1971, la
primera sessió plenària (clandestina) de l’Assemblea de Catalunya. A més dels
parlaments dels polítics es llegiren multitud d’adhesions de tots els colors, menys del
franquista. La meva adhesió deia:
“D’aquest guardià empedreït de la presó Model de Barcelona, amic teu de fa dies (13),
rep l’homenatge de felicitació en aquest teu setantè aniversari. Penso que podràs ser
feliç de poder-lo celebrar, enguany, tan ben acompanyat dels amics i en aquestes
vigílies –esperem- de llibertats llargament desitjades.
“En les meves rondes davant dels “Serveis Correccionals de Catalunya” (frase gravada i
mig esborrada al frontispici de la porta principal de la presó Model de Barcelona),
recordo com vetllares les condicions higièniques i humanitàries de la Institució
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Penitenciària quan eres President del Tribunal de Cassació. Sé que ara col·labores amb
totes les teves forces en vetllar per les millors condicions per a la democràcia que de
nou esclata en el nostre poble”.
En el pol oposat, un pres social, carn de correccional i de presó, marginat de tota la vida,
fugista, desertor, etc, però llest, sencer, cordial, bon escriptor, que havia estat un temps
acollit a casa meva, ara, el 24 de novembre, amb la seva lletra d’home de caràcter em fa
arribar des de la presó de Springfield (Miami) una noteta: “Lluís: Una salutació cordial.
“Veig” que segueixes al peu del “canó”. Coratge i sort. Jo segueixo aquí tot esperant la
“llibertat” que no vaig saber aprofitar. Aquest Sr. ha estat en la meva cel·la uns quants
mesos. He intentat per uns quants camins que m’entressin els llibres que has escrit però
no ho he aconseguit. Salut! Josep”.
El doctor Josep Trueta Raspall, el dia vint-i-sis de novembre, és investit doctor honoris
causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fou un metge famós a tot el món per
haver salvat innumerables vides de ferits greus de la segona guerra mundial a
Anglaterra amb mètodes revolucionaris, descobridor dels millors tractaments dels ossos
i autor d’un famós llibre The spirit of Catalonia, que feu estimar Catalunya als països
anglosaxons. Ell havia vingut una vegada a veure i a donar suport als captaires de la pau
i a participar en la mitja hora de silenci que fèiem cada dia al capdavall de la jornada. Li
vaig enviar la meva adhesió que al·ludia a la ignorància que destrueix moltes vides,
contraposant-la a la saviesa del doctor Trueta, que ha ajudat a reconstruir moltes vides.
També m’adhereixo a l’homenatge que es fa al difunt Daniel Cardona i Civit amb
aquestes paraules: “Un jove que coneix poca història de Catalunya perquè li van amagar
les pròpies arrels, s’adhereix de tot cor a l’homenatge que avui es tributa a Daniel
Cardona i Civit, ferma arrel de la gran soca de Catalunya de la que tots vivim i a la que
tots volem ben viva”. Independentista acèrrim, fill i batlle de Sant Just Desvern,
col·labora a la fundació d’Estat Català (1921), és perseguit, processat i condemnat per la
Dictadura de Primo de Rivera. Exiliat a França, és més radical que Macià. Complicat en
el complot de Garraf contra el rei, és amnistiat en 1931. Participa en els fets del “Sis
d’octubre” de 1934, és empresonat i es fuga a França. Torna el 36, i fuig un altre cop al
país veí on col·labora amb la Resistència antinazi. Mor en 1943.
Editorial Nova Terra edita el meu llibre “Futur d’Església”, una proposta de comunitat
cristiana construïda sobre les comunitats de base. Aquestes comunitats esteses sobre tot
per Andalucia i Llatinoamèrica, però també a partir de 1965 pels Països Catalans
provocaren l’any 1968 una proposta d’escriure’n un llibre, feta a mi per Josep Fornas
Martínez, director de l’Editorial Pòrtic. En aquell temps i des d’abans jo m’estava
dedicant molt a promocionar, amb molts altres sacerdots i laics, les comunitats
cristianes de base, com a restauració de l’esperit del primitiu cristianisme. Vaig escriure
el llibre de seguida i abans de lliurar-lo a l’editor vaig parlar d’ell al meu bisbe
d’aleshores que era el doctor Masnou de Vic. Jo era sacerdot i, segons els cànons, tota
publicació d’un sacerdot ha de menester el permís –nihil obstat- del seu bisbe. Jo li vaig
dir que, com en el llibre defensava la supressió d’aquest permís, no li’n demanava. Però
li vaig afegir que m’agradaria saber la seva opinió abans de la publicació. Mancat de
sentit de l’humor, -de fet li estava demanant que me’l revisés- exigí que complís els
requisits reglamentaris. Resultat? El vaig lliurar a l’editor per a la seva publicació. Però
aquest també tenia els seus problemes. La nova llei de premsa i impremta (1966) de
Manuel Fraga Iribarne permetia publicar sense censura, però el llibre podia ser segrestat
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a posteriori amb la consegüent pèrdua econòmica. Talment que els editors seguien
sotmetent els llibres a una censura prèvia encoberta per curar-se en salut. Així el meu
llibre viatjà a Madrid i el ministeri d’informació “recomanà” la seva no publicació.
Prohibit per l’Església i per l’Estat el llibre reposà en la son dels justos. Mentre, en
comprà els drets l’Editorial Nova Terra i el novembre de l’any 1976, amb major
permisivitat fou publicat. Deia l’AVUI de 21.11.76: “Com els altres llibres de X., és un
llibre polèmic on es planteja el futur de l’església a partir d’una anàlisi del procés
històric de les esglésies cristianes”.
Per aquells mateixos dies, Modest Reixach Pla publicava a l’editorial Abadia de
Montserrat un voluminós llibre “Expectatives i perspectives de l’Església Catalana”,
amb el subtítol: “Aportació a la sociologia de la religió”. Era el resultat d’una complexa
i profunda enquesta feta a i resposta per 206 principals responsables (183 nominals i 23
anònims) de 67 associacions, moviments i centres d’Església, triades amb molta cura.
La consulta es titulava “El futur de l’Església a Catalunya”, paral·lela al títol del meu
llibre. Les preguntes eren 25. La quarta pregunta feia: “Quines persones per la seva
acció o per les seves idees, anuncien, preparen o impulsen l’Església que vós desitgeu
per a un futur pròxim? Entre els que pertanyien a l’Església Catalana, el teòleg Josep
Maria Rovira Belloso i jo encapçalàvem la llista amb 24 esments. Seguien el P. Cassià
Just de Montserrat amb 17, el bisbe Jaume Camprodon de Girona amb 16, Fèlix Martí
Ambel i Alfons Carles Comín amb 15, etc. La modèstia sempre m’és un obstacle per
oferir dades com aquesta. Però no em puc resistir a fer ressaltar aquell evangeli de Jesús
de Natzaret tan oblidat per l’Església oficial, tan pobre, senzill i de base, tan “amnistiós”
(deia: “he vingut a predicar un any d’amnistia”) i tan desitjat pel poble amorós en un
futur el més immediat possible.
Vindria una nova primavera?

77.- Set de novembre de 1971 (7.11.76)
La necessitat d’unir-se contra el franquisme donà, després de la Caputxinada (març de
1966), com a resultat la Taula Rodona, organisme estable obert a tots els grups
antifranquistes, per a informar-se mútuament i prendre iniciatives no vinculants
concretes. Cap al final de 1969 fou creada la Coordinadora de Forces Polítiques de
Catalunya. Dels dos organismes esmentats n’eixí una Comissió preparatòria de
l’Assemblea de Catalunya cap al gener de 1971. A l’abril del mateix any la Comissió
edita clandestinament el seu ingent i perillós treball sota el títol: “Reflexions sobre el
treball de pre-assemblea”. El 23 de maig falla el primer intent de sessió inaugural de
l’Assemblea. La policia el descobreix, però la gent pot fugir a temps. S’intensifiquen els
treballs, les consultes, les esmenes, per atènyer el major consens abans de la primera
sessió. A l’estiu surten -clandestinament- els 10.000 exemplars de “Pel camí de
l’Assemblea de Catalunya”. Catorze pàgines de pedra picada! I s’escampen per tot el
Principat. El diumenge 7 de novembre de 1971, se celebra la solemne primera sessió de
l’Assemblea, presidida per Josep Andreu Abelló, a Barcelona, on s’aproven amb lleus
retocs els quatre punts bàsics programàtics consensuats. Aquests punts bàsics, deia Jordi
Carbonell, eren tan mínims que no es podia acceptar cap plantejament polític que no els
donés per previs. Més moderació representaria traidoria. “Que la prudència no ens faci
traïdors”. “És la exigència moderada i pacífica, però intransigent i irrenunciable del
nostre poble, l’esperit nacional i democràtic del poble català”.
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En el monogràfic de la revista PRESÈNCIA (13.11.76), dedicat a l’Assemblea de
Catalunya en el seu cinquè aniversari (7.11.76) jo hi deia:
“Quan encara l’Assemblea de Catalunya era un desig, vaig fer una vaga de fam
adreçada al poble català tot demanant que es posés en camí vers l’autodeterminació. Era
el Nadal de 1970 a Santa Maria del Camí. Vaig plegar perquè la Coordinadora de
Forces Polítiques de Catalunya, el dia 21 de la vaga, em va demanar confiança i es va
fer responsable de concretar aquest desig. Si no recordo malament, el març de 1971 ja
es començava la feina de pre-Assemblea. El primer intent de celebrar la primera sessió
fou el 23 de maig (al temple parroquial de Crist Rei del barri de la Sagrera de
Barcelona). Quatre ens vam quedar cinc hores amagats de la policia dintre de la casa
parroquial. Vaig participar amb gran goig a la sessió primera del 7 de novembre (al
temple parroquial de Sant Agustí Vell del barri del Raval de Barcelona).
“Crec que l’Assemblea de Catalunya ha vetllat poc la seva imatge pública. És molt més
gran del que tots els que hi som, i dels que no hi són, ens pensem. No és l’instrument de
cap grup [?], està integrada per grups polítics, sindicals, culturals, territorials, urbans i
rurals, i no hi ha cosa igual en tota la Península, encara ara. Dintre seu, malgrat
insignificants excepcions, hi ha vera democràcia [?]. Tothom hi pot dir la seva i, si es
conegués, seria l’enveja de parlaments i assemblees de molts països de tradició
democràtica. Si és tan combatuda des de fora és perquè té una força innegable. Alguns
grups que es mantenen marginats no hi entren perquè no estan avesats al joc
democràtic, no saben ésser minoria. Un dels elements més estabilitzadors i democràtics
ha estat el “Grup de No Alineats”, que sovint ha equilibrat possibles tendències
abassegadores per part de grups de tradició clandestina, acostumats a les truculències.
Em plauria que les persones més capacitades de l’Assemblea de Catalunya dediquessin
els seus esforços a explicar-la a la resta de pobles de l’Estat espanyol.
“Aconseguiríem així portar a la pràctica millor el quart punt de l’Assemblea. També
m’agradaria que, dintre del clàssic pactisme català, el Consell de Forces Polítiques de
Catalunya pactés amb l’Assemblea allò necessari per esdevenir l’òrgan polític de la
mateixa, amb les correccions necessàries d’una i de l’altre”.
En aquest cinquè any en el qual la moral franquista començava a flaquejar, l’Assemblea
s’estengué, mig clandestina, mig pública, per tot arreu. S’han editat, en publicacions
locals i generals, monografies d’algunes d’aquestes assemblees que arribaren a
esdevenir ajuntaments paral·lels als oficials. Ara en recordo una de magnifica de
l’Assemblea de Cambrils. A títol d’exemple, acostem l’objectiu de la nostra “cambra
fotogràfica” a un cas particular especialment estimat per mi. Des de l’inici de
l’Assemblea de Catalunya havia funcionat exemplarment l’Assemblea del Bages
(Assemblea comarcal). Com la del Vallès Oriental, era un model de “democràcia
escalonada i subsidiària”. Els representants del Bages en la general de Catalunya sempre
defenien la voluntat dels seus representats, reunits en deliberació prèvia, i no queien en
la temptació d’arrogar-se poders suposats. Però, ací vull fer esment del funcionament de
dos casos d’Assemblea en un grau encara inferior al comarcal (Assemblees municipals).
Jo havia viscut tres anys al poble de Balsareny (Bages) en els anys seixanta. Entre els
components d’un grup de joves inquiet i encantador que es formà per aquells dies, en
Josep Soler, fuster, (el seu germà Joan arribà a ser batlle del Balsareny democràtic),
hagué d’emigrar al poble veí de Sallent i allí aviat fundà l’Assemblea de Sallent. Més
tard ajudà a fundar la de Balsareny. Aquest mes de novembre de 1976, Josep Soler fa el
discurs de presentació de la primera sessió de l’Assemblea de Balsareny. El tinc sobre la
taula. És bell i llarg. N’extrec algun paràgraf:

202

“El front popular que, de fet, se suposa que és l’Assemblea de Catalunya, amb un
bagatge de cinc anys de lluita en tots els fronts pel restabliment de la democràcia, està
ara en tot el seu esplendor i amb l’ànsia indeclinable d’assolir definitivament els seus
fins, en un termini de temps mínim.
“D’ençà de la mort del general Franco i, dins la línia de permissivitats o toleràncies predemocràtiques que estem vivint, l’Assemblea de Catalunya s’ha escampat públicament
arreu de tot el país, concretament amb la creació a nivell de municipis d’Assemblees
democràtiques locals, que donen un suport explícit a la defensa del quatre punts
programàtics, amb programes reivindicatius locals molt concrets i perfectament
elaborats al marge de l’oficialitat franquista. I, fins i tot, com a alternatives de govern
municipal si fóra necessari, o per participar a l’hora d’unes eleccions.
“(A Sallent) vàrem mantenir contactes amb representants de l’Assemblea del Bages, i
vàrem decidir la creació de l’Assemblea democràtica local i fer-la pública. Prèvia
presentació de l’Assemblea de Catalunya i la difusió dels seus quatre punts
programàtics, vam lliurar una crida al poble i a la seva incorporació a l’Assemblea local.
Aquest acte se celebrà sis dies després amb la compareixença i compromís formal de
més d’un centenar de persones. Queda, tanmateix, molt camí per recórrer.
“Jo, als de Balsareny, us proposaria que, en tot cas, aquest camí, el recorreguem ben
avinguts, vosaltres, els de Sallent, els de tota la comarca del Bages i els de tota
Catalunya, si us plau. Units, mai més no serem oprimits”.
Entre les moltes campanyes dutes a terme per l’Assemblea de Catalunya en els darrers
cinc anys, hi destaca la campanya per l’amnistia. Vegem que ens diu en aquest cinquè
aniversari Salvador Casanova Grané, portaveu de l’Assemblea de Granollers (Vallès
Oriental) (AVUI, 6.11.76):
“No és cap casualitat que els quatre punts programàtics de l’Assemblea de Catalunya
siguin encapçalats per la reivindicació de l’amnistia general per a tots els presos i
exiliats polítics. El concepte d’amnistia, tal com l’ha entès sempre l’Assemblea, duu
implícita l’exigència de les llibertats fonamentals reivindicades en el punt segon, i
constitueix l’element essencial per al trencament democràtic.
“L’amplitud sense precedents que prengueren les lluites populars per la tardor de 1974 i
les repetides vagues de fam realitzades per nombrosos presos polítics, coincidint amb la
campanya “legal” per l’amnistia orquestrada per Justícia i Pau en forma de recollida
massiva de signatures, determinaren que la celebració del tercer aniversari de
l’Assemblea de Catalunya es realitzés sobre la base del ple suport a la campanya per
l’amnistia. L’aportació de l’Assemblea se centrà en una setmana de mobilitzacions que
de l’onze al disset de novembre, posaren en un primer pla l’exigència popular
d’amnistia a través de nombrosos actes realitzats en entitats ciutadanes. La campanya
culminà en la manifestació pacífica del 17 de novembre que va concentrar milers de
persones a l’atri de la catedral barcelonina. Aquesta manifestació pública, expressió del
profund sentiment ciutadà davant la urgència de l’amnistia, fou brutalment reprimida
per les forces repressives quan els manifestants es disposaven a traslladar-se
ordenadament als locals de Justícia i Pau, al veí carrer de Ribadeneira.
“Que la lluita per l’amnistia seria perseverant fins a haver-la assolida ho demostrava la
presència de milers de ciutadans en les manifestacions dels dies 1 (22) i 8 (24) de febrer
d’enguany.
“Encara, quan el govern començava a anunciar una amnistia en la qual ningú no creia,
l’Assemblea va organitzar el míting “pro amnistia sense exclusions” que omplia de gom
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a gom el Palau Municipal dels Esports (51), després d’haver intentat inútilment
d’aconseguir l’autorització per a celebrar una manifestació popular al carrer, sota el
mateix eslògan. L’amnistia encara no és un fet. L’Assemblea de Catalunya, però, encara
no ha dit la darrera paraula”.

78.- “Per Nadal tots a casa” I. Els familiars i amics (30.10.76)
Comunicat del 30 d’octubre de 1976:
“Els familiars de presos polítics catalans ens dirigim a totes les entitats ciutadanes,
associacions, grups polítics i a tot el poble en general per demanar la vostra
col·laboració en la nostra lluita per l’amnistia total.
“Ara, que ja s’ha donat per acabada l’aplicació de l’anomenada “Amnistia”, ha restat
palès el gran fracàs de la mateixa. Totes les conclusions que en podem treure són
negatives.
“En el Reial Decret–Llei del 30 de juliol de 1976 no existeix l’esperit d’Amnistia. No
ha estat més que una gràcia condicionada, deixada al criteri dels mateixos Tribunals que
condemnaren, dels mateixos Tribunals que acceptaren les condicions imposades pel
poder.
“Davant el clam popular d’Amnistia per als presos i exiliats polítics, cridat amb força al
carrer per gent de tota condició i de diferents ideologies, el primer govern Arias
respongué amb una violenta repressió, que incrementà el nombre de presos polítics.
“Amb la instauració de la Monarquia, davant les creixents exigències del poble, el
segon govern Arias, concedí un limitat indult, que només beneficià una petita minoria
de presos polítics de molt exigua condemna o d’una condemna acomplerta en la seva
quasi totalitat i a un gran nombre de presos socials. Manipulant hàbilment aquestes
xifres, parlant amb ambigüitat dels presos indultats es pretengué enganyar l’opinió
pública.
“El poble no caigué en aquesta trampa i reclamà, amb major força que abans de l’indult,
l’Amnistia, malgrat la gran campanya difamatòria contra els presos polítics. El segon
govern de la Monarquia s’ha vist obligat a concedir-la, tot i que només sigui sobre el
paper on és escrit aquest Decret-Llei.
“La maniobra per part del govern és clara: fer callar el poble, amb l’ús indegut de la
paraula “Amnistia”, d’allò que no és més que un altre indult. I cal reconèixer que
aquesta maniobra ha tingut èxit entre molta gent.
“La realitat és que ha afectat molt pocs presos polítics. Novament s’ha jugat amb les
xifres, incloent a la llista d’amnistiats, presos que ja eren en llibertat provisional sota
fiança i es troben pendents de judici i un gran nombre de presos militars, per causa
d’indisciplina; però els presos polítics en la seva quasi totalitat, romanen en presó, amb
la concessió de l’Amnistia denegada.
“La segona part de la maniobra del govern és més greu: fer que grups de l’anomenada
oposició, hagin acceptat aquest indult, com si de vera Amnistia es tractés, a canvi de
reconèixer-los com interlocutors. Això és un frau d’una i altra part, amb el qual, a
consciència, han sacrificat prop de tres-cents lluitadors revolucionaris, als que han
enterrat per tota la vida en presó.
“Fem una crida a tota la gent honrada, a tots els que, igual com nosaltres, entenen per
Amnistia, l’oblit i la superació de les diferències i els enfrontaments entre iguals,
enfrontaments provocats per una societat injusta. L’Amnistia no és una meta, ni un
programa polític. És el punt de partida, per a construir, amb l’esforç de tots, una
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societat, basada en la Justícia i la Llibertat, que permetrà la reconciliació de tots, únic
camí per eradicar tota violència.
“L’Amnistia ens afecta a tots i per tots cal que sigui reclamada i conquerida, sense
violència però amb tenacitat i fermesa, sense desmais ni claudicacions, per tal que
esdevingui realitat l’ànsia d’un poble que crida: “Amnistia total!”, “per Nadal, tots a
casa”.
L’Associació de familiars i amics de presos polítics va celebrar el 4 de novembre una
conferència de premsa per tal de fer pública llur decisió d’engegar una nova campanya
per l’amnistia total i sense exclusions i de constituir-se en una associació legal. La Junta
Gestora era composta per Joan Pons Rovira, Guillem Sànchez Juliachs, Jaume Anglès
Català, Joan Jacas Prats, Enric Monforte Tena i Josep Espinet Prades. La campanya es
feia sota el lema “Per Nadal, tots a casa”. Aquest lema ja havia sonat pel Nadal de 1975
(4). Però, qui se’n recordava al capdavall d’aquell inacabable any de lluita infructuosa?
La campanya consistiria en:
a) demanar a totes les entitats, que fins aleshores s’havien manifestat a favor de
l’amnistia, a reiterar llur petició;
b) una gran conferència o congrés de familiars i amics de presos polítics de tot l’Estat;
c) un homenatge a Xirinacs en complir-se un any de la seva permanència constant
davant la presó Model de Barcelona
i d) organitzar un altre acte de masses en pro de l’amnistia com el que es va realitzar al
Palau dels Esports (51).
A l’AVUI del dia 7 de novembre, al raconet de la darrera plana “Mot a la fi” i sota el
títol de “Per Nadal...”, Josep M. Orta ens deia:
“El lema ens agrada. El trobem terriblement humà i el considerem necessari perquè
aquesta nova Espanya, que, els que ara manen, diuen que volen fer, sigui possible. Que
el poble vol una veritable amnistia, crec que és tan fora de dubte, com el desig de les
llibertats, l’Estatut i les altres coses que tantes vegades s’han demanat. Que el govern va
fer un tímid intent per donar-la i un cop parcialment aprovada, la va anar retallant fins a
límits increïbles, Déu sap per què, també és un altre fet. D’aquella dita amnistia, sols
ens en queda el precedent i la confusió amb què va ser aplicada.
“Som molts els qui creiem que és necessària la concessió de l’amnistia en un futur
immediat. I que aquesta s’ha de fer de la manera més despolititzada possible, de manera
que serveixi per a oblidar el passat per part de tots, i amb aquest propòsit creiem que la
data més viable per a concedir-la és el dia de Nadal. La data, almenys, és despolititzada,
i el propòsit a l’altura de l’esperit de la festa: “Per Nadal, tots a casa”.
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79.- Per Nadal tots a casa II. Manolo Vàzquez Montalban (13.11.76)
L’insigne escriptor i periodista filocomunista Manuel Vàzquez Montalban escriu a la
revista “Triunfo” del 13 de novembre:
“La detenció de set dirigents de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya es
complementa amb la prohibició de la celebració del cinquè aniversari de l’Assemblea de
Catalunya, convocada a Vilanova i la Geltrú per al diumenge 7. Des que Fraga
abandonà el Ministeri de la Governació, el carrer ha deixat d’ésser seu, però el títol de
propietat l’ha heretat l’actual titular de Governació, excel·lentíssim senyor Rodolfo
Martín Villa. Si l’actual ministre ha demostrat una certa capacitat de control del carrer
quan tracten d’ocupar-la els demòcrates, en canvi no acaba de trobar l’instrumental
adequat per tal de controlar-la quan l’ocupen els ultres. Per exemple, els set obrers de
Comissions han estat detinguts i els assembleistes catalans frustrats, però ningú no sap
ni un nom, ni un cognom dels ultres que feren el que volgueren al llarg i ample del País
Basc o dels que incendiaren l’obrer de la UGT de Girona. No es pot exigir encerts
totals, i és lògic que en els temps d’especialització en què vivim ni tan solament un
ministre de la Governació en pugui escapar. Potser caldria disposar de dos ministeris de
la Governació: un per a controlar els demòcrates i un altre per a controlar els ultres.
“Amb la constància que caracteritza la gota d’aigua, capaç d’arruïnar granítiques
aigüeres, el moviment popular no para. Es recupera pacientment de les travetes, les
empentes i les escomeses. Per exemple, apareix ara a Barcelona una Associació de
Familiars i Amics dels Presos Polítics, que llença un eslògan tan emotiu com
dramàtic: “Per Nadal, tothom a casa”. Aquesta associació persegueix, d’antuvi,
l’amnistia, però l’amnistia de veritat i, entre les activitats programades, figura un
homenatge (75, 78) a mossèn Xirinacs, l’home que segueix a la porta de la presó Model,
bo i esperant que arribi l’amnistia amb la targeta de garantia, sense adulteracions. El 25
de desembre es complirà el primer aniversari de la presència testimonial de X. Davant
els murs de la presó barcelonina. L’associació s’autodefineix com “apolítica”, i és en la
seva majoria constituïda pels familiars dels presos que no han aconseguit l’aplicació de
les dues miniamnisties concedides darrerament. Especialment dramàtic, el cas del fugits
de Segòvia (31), als quals no s’aplicarà l’amnistia, perquè en l’intent de fuga morí un
d’ells: Oriol Solé Sugranyes. ¿Es tracta d’un càstig per no haver sabut fugir, per no
haver sabut escapar a les bales?
“Serà difícil que per Nadal estem tots a casa, amb totes les implicacions que té <<estar a
casa>>. Més de mitja Espanya mai no ha estat a casa seva des de 1939. Més de mitja
Espanya ha viscut en la lludriguera on llepar-se les ferides, ocultar-se, callar,
autodesconèixer-se. Aquí no tornem a casa mentre no deixin d’usurpar-nos, de
substituir-nos el passat, el present i el futur. L’amnistia total hagués significat un
autèntic inici de retorn, però implicava tantes coses indigeribles pels poders
<<fàctics>>, com es diu a Madrid, que ha esdevingut gairebé una idea platònica lligada
a la utopia d’una Espanya reconciliada.
“Què fer? Els intel·lectuals de tot l’Estat espanyol que fa una setmana no pogueren
reunir-se a gust a Barcelona cerquen una altra data i un altre punt de reunió. Els
dirigents sindicals demòcrates de Catalunya han protestat per la detenció de García
Màrquez. Els convocants de la concentració de Vilanova i la Geltrú no desconvoquen.
Xirinacs segueix assegut a la vorera davant la presó Model. Estapé i els vicerectors de la
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Universitat de Barcelona han dimitit com conseqüència de l’enfrontament entre els PNN
(personal no docent) i el Ministeri d’Educació i Ciència. Joan Manuel Serrat segueix la
seva gira pels barris de la ciutat en connexió amb les associacions de veïns. Els familiars
i amics dels presos polítics demanen amnistia i proclamen “Per Nadal, tots a casa”, etc.,
etc., etc.”
L’olla vessa per tot l’Estat. El 18 de novembre es reuneixen a Donosti del País Basc una
desena d’organitzacions pro presos polítics dels Països Catalans, Euskalherria, Madrid i
Galiza per tal d’engegar una acció comuna de cara a l’alliberament definitiu de tots els
presos polítics per la via d’una amnistia total. Acorden:
a) Del 12 al 19 de desembre: “Setmana per l’Amnistia”. Actes explicatius amb
presència de familiars de presos polítics.
b) Gran manifestació pro amnistia a tot l’Estat espanyol, dirigida en cada lloc per
familiars de presos, representants d’associacions de veïns i personalitats
democràtiques.
c) Els dies 11 i 12: Congrés de familiars de presos i exiliats polítics, que se
celebrarà a Euskadi; en X. presentarà una ponència sobre Amnistia; s’analitzarà
la situació a les presons i s’estudiaran els processos pels quals s’han dut a la
presó, a l’exili o a la mort molts homes i dones.
Fan seu integrament el manifest català dels Familiars i Amics dels Presos Polítics (78).
Hi assistiran representacions d’Amnistia Internacional, Socors Internacional francès,
CAPSE, Comitato Spagna Libera (Itàlia), CISE (França), Acció Foc (Holanda),
Espanya en el Cor (Suècia) i, probablement una representació del Canadà.
En el curs del congrés, la Comissió Gestora de l’Associació Catalana dels Familiars i
Amics dels Presos Polítics lliurarà a les associacions basques la meitat dels guanys
obtinguts per la venda dels quadres de la donació dels artistes catalans per l’amnistia
(75).
Signen:
- Comissió Gestora de l’Assocació de Familiars de Presos i Exiliats d’Euskadi.
- Comissions Gestores pro Amnistia d’Euskadi.
- Familiars i Amics de Presos Polítics de Galiza.
- Associació d’Expresos Polítics de València, Castelló i Alacant.
- Comissió Gestora de l’Assoc. de Familiars i Amics de Presos Polítics de Catalunya
- Comissions de Solidaritat de Catalunya.
- Associació d’ex-Presos Polítics de Catalunya.
- Comissió de Solidaritat d’Expresos de Madrid.
- Gestora de l’Associació d’Expresos Polítics de Madrid.
- Associació de Familiars i Amics de Presos Polítics de Madrid.
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80.- Per Nadal, tots a casa. III. Crida als cristians (1.11.76)
A primer de novembre, també a mi se m’encomanà la pruïja de col·laborar en l’intent
obtenir l’amnistia per Nadal. A més a més dels diners, la política o la cultura, i per sota
d’ells tot fent-li de fonament indefugible existeix l’ànima del món. Calia apel·lar
directament a l’ànima d’una societat que es deixondia d’una llarga son de quaranta anys.
El cristianisme, tan malèvolament invocat per uns i altres, té una especial responsabilitat
davant la humanitat. Ell s’ha presentat com la vera ànima del món. El petit col·lectiu
d’aquells cristians més sensibles a aquesta responsabilitat, era molt despert des de feia
temps en el tema de l’amnistia. S’havien sumat imaginativament des de l’inici de les
campanyes amb vagues de fam, tancades, jornades d’oració, recollida de signatures,
participació en les manifestacions, etc. Jo sempre, a l’amnistia, li havia vist un vessant
d’esperit: l’Any de Gràcia d’Isaïes i de l’Evangeli. Ja l’any anterior de 1975, tot i que
infructuosament, havíem intentat aconseguir l’amnistia amb el reclam de les dates
sagrades dels cristians. Doncs, vaig redactar la següent crida de la qual es feren ressò
tots els diaris.
“CRIDA ALS CRISTIANS - NADAL 1976
“Cristians d'obres i de veritat. Crida a aquells cristians que se'n diuen i volen ser-ne.
Que lluiten en la vida concreta i no es limiten a complir uns preceptes. O que volen
lluitar i no saben com, davant l’atonia del cristianisme tradicional. I crida a aquells que
no es diuen cristians, però que amb la seva actuació demostren que si que en són; com
aquell fill de l'Evangeli que digué no al pare i tanmateix anà a la vinya a treballar. A tots
aquells homes de bona voluntat que desitgen una societat fraternal.
“Enguany hi ha feina per a tots a la vinya. Voleu venir-hi ?
“La gent està desenganyada del cristianisme. Paraules molt belles i esterilitat pràctica.
Ja es hora de sortir de la son. Ningú com nosaltres no s'ha fet mai tan responsable
davant la historia en vista d'aconseguir una societat fraternal, la posta en pràctica del
manament nou de Jesús. Avui tenim plantejada, en la més rabiosa actualitat, la urgència
d'una reconciliació real dels homes i el poble que viuen a l’Estat espanyol.
“Foren veus comunistes les qui primer invocaren, fa molts anys, la reconciliació social
després de la guerra civil. També, doncs, faig la crida als germans comunistes.
“El Papa, ja un any abans de l'Any Sant, fixà per al 1975 la fita de la reconciliació. 1
fou Justícia i Pau la que transformà la gran idea abstracta en la lluita d’obres i de veritat,
que dugué a terme la recollida de 160.000 firmes per l’amnistia en 1974.
“Sabem tots bé que l'amnistia a casa nostra és la reconciliació. Sabem tots bé que es vol
una amnistia estrictament imparcial que resolgui definitivament els enfrontaments
derivats de la guerra civil.
“Sabem tots bé que ara és el moment més oportú: que molts pobles del món tenen fixa
llur mirada en el nostre i esperen d'ell que sàpiga dur a terme el camí pacífic per
resoldre els greus problemes de convivència que tenim plantejats des de fa quaranta
anys.
“Els impacients de l'Estat espanyol han moderat llur agressivitat en una espera tensa de
l’eficàcia dels no violents, de la qual han desconfiat sempre fins ara. Jo demanaria a
ETA militar i a altres possibles grups que concedissin amnistia, que no matessin més els
seus enemics, si estiguessin segurs de nosaltres, i dels altres que també han triat un camí
pacífic.
“La nostra responsabilitat és immensa en aquests moments.
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“Per Nadal, tots a casa!". Aquest és el crit unànime dels familiars dels presos polítics en
la seva nova campanya per l'amnistia.
“El país que era un camp de batalla ¿serà per Nadal una llar acollidora?
“Els jueus vetllaren, sense repòs, al voltant de Jericó, la porta, aleshores tancada, de la
Terra Promesa, fins que caigueren les muralles. L'amnistia és la nostra Jericó.
“Els cristians primitius vetllaven reunits, en oració permanent, mentre Pere era a la
presó en perill de mort. I Pere sortí de la presó. Prou de paraules. Obres i veritat.
“¿Podríem els cristians de tot l'Estat Espanyol fer una convocatòria oberta a tots els
homes de bona voluntat davant aquest Nadal?
“Que us sembla la següent proposta en dos punts?:
“Primer punt: Avui dia, tothom es tanca en els temples; doncs bé, els dies 28 de
novembre, 5, 12, i 19 de desembre, que són els quatre diumenges d'Advent, preparació
del Nadal, serien precedits de quatre vetlles nocturnes de dotze hores, de 9 del vespre
del dissabte fins a les 9 del mati del diumenge, realitzades parròquia a parròquia, temple
a temple, tots els qui vulguin a tot arreu. Cadascú el temps que pugui. On siguin dos,
dos, i on siguin tres-cents, tres-cents.
“El segon punt de la proposta, com a final de la campanya, consistiria a mantenir la
màxima concentració de gent davant totes les presons espanyoles de 9 del mati a 9 del
vespre del dia 24, vigília de Nadal. Cadascú el temps que pugui. Si aquell dia no hi
havia temps de comprar i matar el gall, que hi fa? No caldria suspendre els presents de
Nadal, mentre Jesús no sigui ací?”
“AGERMANAMENT” és una gran revista catalana dedicada al tercer món. El n. 130
(novembre 1976) fou dedicat al revolucionari uruguaià exiliat, Mario Benedetti. El títol
del monogràfic fa “L’exili també té cadenes”, segons frase d’ell mateix. Omple gairebé
tot el butlletí la transcripció del seu darrer poema “Una altra noció de pàtria” (abril
1976) on està plasmat tot el drama, tota la realitat, punyent i dura, de l’home que es veu
obligat a viure a l’exili. L’editorial diu: “Com passa a totes les obres mestres, el poema
transcendeix la problemàtica personal de l’autor i del seu país, i és com el clam
universal de tots els homes que, arreu del món, han de sobreviure desarrelats dels seus,
impotents, debatent-se entre la tristesa i la ràbia”.
Però no esmento aquesta revista pel meravellós poema que inclou, ans perquè me la
dediquen així: “L’AGERMANAMENT gairebé es pot dir que et dedica aquest
número”, també perquè a la contraportada hi llueix un acudit del Perich, on el Pare
Noel llença, des de fora cap a dins, per entre els barrots d’una finestreta de presó, un
avió de paper on s’hi llegeix “Amnistia”. I també l’esmento perquè, com a preeditorial,
potser inspirat en el poderós alè èpic de Benedetti, l’encapçala un valent i terrible
poemet, sense signatura, que transcric:
“PER NADAL, TOTS A CASA!
... i no serà cert, si més no enguany.
Ni aquí, ni en molts altres indrets.
I els vells amants de la justícia hauran de vetllar a la nit de Nadal
-com totes les altres nitslluny dels seus amics
dels seus amors
dels seus companys.
I, mentrestant, aquí i en altres indrets,
amics, amors i companys
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vetllaran amb crispació la llarga nit de l’espera:
la nit prehistòrica de la lluita de l’home contra l’home.
“PER NADAL, TOTS A CASA... no serà cert
ni avui, ni aquí, ni demà, ni allà.
En molts dels camins que no porten a casa,
hauran de fer-hi parada forçosa els millors:
uns, darrere la humitat d’una paret ja familiar i amiga,
altres parlant llengües forasteres
en carrers estranys de ciutats ja no gaire estranyes,
però impròpies pel Nadal de cada dia...,
i encara d’altres no seran a casa,
perquè ni tan sols poden ser-hi:
van morir a poques hores de Nadal, a pocs metres de l’alba.
Van morir de mort natural
es a dir, tal com escau als millors: assassinats per la justícia.
“EL NADAL d’Uruguay, d’Argentina, de Namíbia, de... trobarà a faltar tants amics!
... que farà com cada any: no vindrà.
En lloc seu hi posaran ninots de torrons, alegries de neules i llums de colors
perquè la nostra nit no resulti tan llarga.
“UNA ALTRA NOCIÓ DE PÀTRIA
és la que volem els catalans,
és la que tenim d’ençà del “nostre” darrer Nadal
del qual ja ni en podem recordar la data precisa”.

81.- Pròleg del llibre de la Marxa (8.11.76)
A l’octubre, Àngel Colom i Jordi Rosés acabaren de redactar el llibre sobre la Marxa de
la Llibertat i em demanaren de prologar-lo. El 8 de novembre els vaig lliurar el pròleg.
“El primer home que sorgí de la mutació genètica d’un ximpanzé, ni ell mateix sabia
que era home. Es pensava que era un ximpanzé esguerrat. Hagueren de transcórrer
milers d’anys abans que l’home prengués consciència de la seva originalitat d’home.
Primer fabricà una extensa i variada gamma d’estris i, molt més tard, s’adonà que els
animals gairebé no fabriquen estris. Primer pintà les parets de les coves d’Altamira o de
Lascaux amb obres mestres d’art i, molt més tard, s’adonà que els animals pràcticament
no produeixen art.
“Més tard encara, quan s’acabà el menjar davant el creixement de la població humana,
l’home, per menjar, hagué d’explotar a fons la terra, les plantes, els animals i... fins i tot
els altres homes. I posà la intel·ligència humana al servei de les necessitats animals.
Inventà els sistemes econòmic, militar, polític, cultural i religiós d’explotació.
“De vegades caiem en l’equivocació de pensar que la violència es limita a la coacció
física, l’expressió plena de la qual és la via militar: l’ús de les armes. En realitat gairebé
sempre l’opressió militar deriva d’altres opressions, sobretot de l’econòmica.
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“L’home civilitzat ha posat tota la seva intel·ligència al servei de l’opressió i d’aquest
esforç n’ha eixit una violència molt refinada, molt dissimulada, molt aparentment no
violenta. La nostra civilització és radicalment violenta, més que no pas els salvatges i
bàrbars, tot i que no ho sembli, i els no violents autèntics són com éssers d’un altre
planeta, una espècie nova, uns marcians, els invasors. I, si la nostra civilització ho
sabés, ho intentaria tot per a destruir-los. Recordem les deu persecucions implacables
contra els primers cristians dictades pels emperadors romans. Però la nostra civilització
no ho sap. Ni tan sols no acaben d’adonar-se’n els interessats, els no violents autèntics.
“Com aquell primer home, envoltat de ximpanzés, l’autèntic no violent, envoltat
d’homes radicalment violents, no s’acaba de veure diferent. La major part de les seves
accions continuen essent del món de la violència. Aquesta feblesa seva és la seva
salvació. Passa desapercebut. Per un moment el món s’havia espantat, però, observat el
fenomen més detingudament, s’acaba veient que no és tan perillós com semblava. I el
món respira tranquil...
*

*

*

“Fraga menyspreava la Marxa de la Llibertat. La deixava fer. “Pobrets, que podeu fer si
la força és meva? No serà pas com la Marxa Verda dels marroquins contra el Sàhara.
Els marroquins tenien tot l’aparell de l’Estat del Marroc rere seu. Aquests pobrets, què
tenen? No serà la Llarga Marxa de Mao. Aquells anaven armats i, a més, tenien un Estat
gegantí, la U.R.S.S., veí de frontera, a favor seu. Aquests pobrets que tenen?
“Però succeí que el Palau Blaugrana, sota un lema innocent: “Poble català, posa’t a
caminar!”, s’omplí de gom a gom. Succeí que les adhesions creixeren
desmesuradament, que el ressò internacional s’anava tornant comprometedor. I caigué
la prohibició governamental. I, amb la prohibició, vingueren dos mesos i mig de
repressió despietada. “Absurd!, desproporcionat!”, telefonava el Cap de la Policia de
Girona a Madrid..
“I, tanmateix, no crec que fos res d’absurd ni desproporcionat. Fraga hi veia més. La
Marxa era més.
*

*

*

“Quan, un matí de Nadal de 1975, vaig posar-me davant de la presó Model de
Barcelona i caminava tot solet amunt i avall, vaig tenir un somni. Sovint, en els somnis,
vessem la nostra vanitat i la nostra ambició, contingudes per les conveniències socials
durant l’estat de vigília.
“Somniava en una possible versió no violenta de l’assalt de la presó de la Bastilla a
l’inici de la revolució francesa (1789). Veia, en el meu somni, com la gent de
Barcelona, la gent de comarques i de més lluny, anava venint i es concentrava al voltant
de la presó. Poc a poc una ingent multitud omplia tots els carrers adjacents, bloquejava
l’entrada de la presó i cridava amb un clam eixordador: “amnistia!, amnistia!”, sense
parar, fins que s’obrien les portes i sortien els presos del Règim.
“Aquest somni anava per camí de fer-se realitat. Les grans manifestacions ciutadanes
tendien a acabar-se davant aquell punt de referència en què s’havia convertit la Model.
De primer, persones individuals, després associacions de veïns, després els espectadors
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dels festivals de la cançó, després les grans manifestacions proamnistia del febrer, de
l’abril i del juliol, la concentració pel funeral de l’Oriol Solé Sugranyes, la manifestació
obrera de l’1 de maig. I, finalment, per dues vegades, el públic de l’estadi del Club de
Futbol Barcelona.
“Obligàrem la guàrdia civil, genoll a terra, a ocupar l’asfalt amb la metralleta a punt, en
dispositiu militar. Obligàrem la policia a desallotjar els carrers propers a cops de porra,
amb metralleta, amb bales de goma, amb bombes de fum, amb cavalleria, amb tanc
d’aigua a pressió, bo i tallant tant la circulació de vianants com la rodada.
“Un policia em deia: Allò que vostè inicià era una cosa, això que passa ara és una cosa
ben diferent.
“Sí. Si la gent hagués resistit, com alguns ho feren, hauríem realitzat la versió no
violenta de la presa de la Bastilla. Inaudit!
*

*

*

“Fraga era aleshores el ministre de la Governació. Ell sabia tot això. El carrer Entença
fou l’assaig general de la Marxa de la Llibertat.
“Fraga també tingué un altre somni. Veia sortir de cada cap de columna un grup de cent
o dues-centes persones i, després de dos mesos i mig, veia arribar confluents a Poblet,
les set o vuit columnes carregades de milers de persones cap a una concentració final
que hauria semblat la fi del món a la Vall de Josafat.
“Quin malson!
“I tenia raó Fraga. La cosa perillava realment d’esdevenir explosiva. La prohibició
caigué inexorable i oportuna.
“Aquesta decisió fa honor a la intel·ligència de Fraga i fa honor a la Marxa de la
Llibertat.
“I, si la gent hagués resistit com els pocs caminants que seguiren endavant, ara ja
tindríem la democràcia i la llibertat, vera i única finalitat de la Marxa.
“Però no fou així. La gran força oculta i nova, que havia tret el nas, es tornà a amagar.
Només romangueren pels camins dels Països Catalans uns pocs testimonis –el Servant
Sofrent (Is 42, 1-9; 49, 1-6; 50, 4-11; 52, 13 – 53, 12)- del món futur, un grup
insignificant, un “petit ramat”, envoltat en cada poble per multituds massives,
ocasionals i versàtils, i apallissat, multat, perseguit i empresonat pels poders... com
aquell Jesús de Nazaret.
“Tot plegat, poca cosa. Fraga respirà i respiren els seus successors. Respiren els
moderats polítics clandestins antifranquistes, que mai no s’ho juguen tot. Respira un
poble, encara immadur i massificat. I, potser, respiren els mateixos caminants que
encara no coneixen ben bé la seva força, que es pensen que encara no són homes sinó
ximpanzés esguerrats, estranys.
“Una altra vegada serà...”
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82.- Més sobre l’Amnistia Total
A la convenció per a l’Amnistia Total, celebrada a Donosti, no hi vaig anar, però hi vaig
enviar la meva comunicació arriscada, on plantejo una Amnistia de “Punt Final”, que
dubto que agradés a molts lluitadors antifranquistes que no volien revenja, però sí
justícia, una justa victòria. Jo proposava evitar la pruïja de l’oposició més perjudicada,
d’obtenir una victòria sobre el franquisme. Demanava la pau, no la victòria, tot i que
considero que hauria estat una victòria justificada èticament perquè el bàndol feixista no
tenia legitimitat i el republicà sí. Si jo parlava de pau, no de victòria, no era pels mèrits
dels franquistes, ans per la grandesa dels antifranquistes. “Lluitarem contra el fort
mentre siguem febles, i contra nosaltres mateixos quan siguem forts”. Però no vam ser
forts! I, a més, jo posava una condició dràstica a l’exercici de la generositat per part
nostra: d’aquell moment endavant, justícia, llibertat, democràcia, drets humans
individuals i col·lectius, etc. Això exigia als franquistes o un canvi de mentalitat o un
actuar democràticament malgrat que llurs conviccions no fossin democràtiques. Tot
sortí malament. Ni llei de “punt final”. Ni valor per exigir la ruptura democràtica. Ni
canvi de mentalitat dels feixistes. Ni, en molts casos, canvi de llur capteniment. Certs
feixismes, com la prohibició del dret a l’autodeterminació dels pobles peninsulars,
encara duren ara (en això, ens agradi o no, encara som en guerra), no solament per obra
dels antics feixistes sinó per obra d’antifranquistes com el PSOE i altres que
promogueren la dissolució de les nacions en un regionalisme castissament anomenat
“cafè per a tots”. Jo demanava una Amnistia generosa, no desafiant, a canvi d’un punt
de partida netament democràtic: una llei de “punt inicial”. El que permeté la nostra
covardia fou un pacte (no un con-sens) “contra natura” entre feixistes i demòcrates que
ha substituït la dictadura unipersonal per una oligarquia híbrida i confusionària, la qual
només ha servit per a confondre el poble.
Heus ací la meva comunicació:
“Moltes vegades es va demanar amnistia desprès d'aquella en què Franco, en 1939, va
esborrar els delictes, fins i tot de sang, sols per als que van lluitar al seu bàndol. Moltes
vegades es va esperar del sentit comú dels guanyadors el que Aranguren ha definit com
un pacte de pau per després d'una guerra. En els darrers anys, la paraula amnistia,
temuda i prohibida pel règim, va rompre tots els dics i va inundar el carrer. La vaig
demanar amb una vaga de fam, en 1970, quan el primer procés de Burgos. L’Assemblea
de Catalunya la inclogué com a primer punt del seu programa ja en la seva primera
sessió, l'any 1971. Des de llavors no ha parat de créixer en tots els pobles de l'Estat
espanyol: la campanya més popular com també la més estesa de totes les que s'han
realitzat en els darrers quaranta anys. Tant, que l'amnistia s'ha convertit en un tumor
maligne per al sistema. S'ha parlat, escrit i cridat tant sobre l'amnistia que poca cosa més
puc afegir-hi. Solament uns breus apunts.
“Desitjo, en primer lloc, dir als representants dels organismes estrangers aquí presents
que encara que observin una impressionant ascensió democràtica del poble, a nivell del
poder públic, encara mai, ni una sola vegada en els darrers quaranta anys, ningú, aliè al
règim instaurat per la força de les armes, ha pogut participar en les tasques del govern.
Absolutament ningú. Estem, doncs, encara en regim de victòria, o en règim de dictadura
derivada d'una acció militar contra la voluntat expressada per votació d'una majoria.
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“Com encara no s’ha resolt racionalment la guerra civil, com no s’han acabat encara els
judicis polítics i militars -¡quanta gent queda encara a l’espera de judici !, milers i
milers- com encara hi ha gent a l’exili, a la presó, en recerca i captura, apartats de llurs
llocs de treball, d'estudi, d’ensenyament, desposseïts de llurs propietats, de llurs drets,
de llurs subsidis de la Seguretat Social. Com encara es denigra o margina l'oposició pels
canals de premsa, radio i televisió oficials. Com, sobretot, encara es pega fort pels
carrers a pacífics manifestants o simples vianants i es tortura a les comissaries, casernes
i presons de part de l'autoritat. Per tot això i per la voluntat de resistència dels pobles
davant de tan injusta opressió, cal reconèixer que seguim en estat de guerra, una guerra
sorda, a nivell polític, social o militar, segons els casos. Por desgràcia encara estem en
guerra. En rigor, el franquisme no sols no va vèncer, sinó que en la llarga campanya
dels últims quaranta anys ha anat perdent posicions i ara va essent forçat a acceptar un
honrós empat.
“En segon lloc, desitjo dirigir unes paraules al regim. L'aparent Victòria de 1939 va
ésser molt més deguda a una conjuntura internacional -l'apogeu de les potències de l'Eix
afavorit per l’abstencionisme de les potencies occidentals- i a la tristament famosa
crueltat de tracte del franquisme, que a la presumpta gloriosa estratègia militar
franquista. Més diria, si el franquisme no hagués estat tan cruel en el començament ja
faria temps que a la Península regnaria una veritable pau. El regim està drogat d'una
crueltat que és la cosa més impolítica que existeix. Està fabricant tots els dies enemics a
tones. I resulta cada vegada més difícil perdonar a un règim així. Junt al seu estil de
conservar i augmentar l’enemistat de l'enemic, cal considerar l'estil de governar les
seves conquestes. La gran corrupció administrativa del règim és una altra gran
equivocació seva, que també cada vegada resulta més difícil de perdonar. Encara té el
regim més força que l'oposició. Però que no es facin il·lusions. La conjuntura
internacional li es totalment desfavorable. Nosaltres hem estat demanant amnistia
d'una manera pesada i obsessiva però, si hem d’ésser sincers, el que hem estat demanant
en realitat és la liquidació del règim nascut de la guerra. L'amnistia de juliol, sense canvi
de règim, va ésser una comèdia. Volem una amnistia que no resulti un acte de justícia,
sinó la deposició de les armes de la guerra. Si haguéssim de jutjar els delictes de sang i
els altres delictes atemptatoris de la integritat física de les persones, tots els estadis de
futbol de la Península no serien suficients camps de concentració per a contenir les
mans brutes que maten i torturen i les mans fines que manen torturar i matar.
“No volem detenir, pegar, torturar, jutjar, ni matar a ningú més per motiu d'un règim
que, imposat a la força, ja cal que desaparegui. Volem que els homes d'aquest règim
passin a ocupar, si els és possible, un lloc en la democràcia. Que representin en la
societat el pes del tant per cent que realment són i res més. Que es redueixin a les justes
proporcions. No demanem justícia sobre el passat, però exigim justícia per al futur.
“I, per això, en tercer lloc, desitjo dir també unes paraules a l'oposició, i en especial, a
l’oposició d'Euskadi, en una situació especialment dura. Les persones més perilloses del
món és tornen pràcticament inofensives si són separades de l'aparell d'oprimir. Hitler
sense les S.A. finançades des d’Amèrica, sense les autopistes alemanyes finançades per
Occident, sense les eleccions guanyades finançades per Amèrica, i sense el seu
rearmament, també finançat des de fora, només hagués estat un exaltat innocent bevedor
de cervesa austríac.
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“Si Franco, al final de la República, hagués estat llicenciat i enviat a casa seva en lloc
d'ésser nomenat Capità General de Canàries, no s'hagués pogut rebel·lar. Sense
piràmide de poder, ni un policia, ni un militar, res no poden. És, doncs, infantil el
revengisme, fins i tot davant les més greus agressions sofertes. Res d'ull per ull i dent
per dent. És una actitud ingènua.

“L'amnistia que demanem és un retorn a la veritable pau, sense llavors d'odi que facin
rebrotar comptes pendents. Si ens volem barallar que sigui per qüestions noves, no mai
més pel vell malson del qual no se'n senten responsables les noves generacions. No
siguem criatures. Prescindim de les mil tragèdies, de les innombrables vivències
personals. Siguem condescendents, generosos, magnànims amb els nostres antics
enemics.
“Però siguem valents i decidits, d'ara endavant, per impedir o destruir tot residu o
intent d’arbitrarietat en ela diferents nivells de la societat. L'amnistia, no és sols
amnistia, és un canvi complet del marc social, obra de tots. Sense aquest canvi
l’amnistia s'ofega. Tots estem cridats a construir una societat nova, que sigui justa.
Tasca llarga i difícil, que passa per 1es llibertats personals, polítiques i laborals, per
l'exercici de l'autodeterminació de les nacions de l'Estat Espanyol i per una justa
distribució dels beneficis del treball. I tots, si volem fundar i conservar una autèntica
democràcia, hem d'estar a punt per actuar amb tota la intransigència que calgui contra
qualsevol futura actuació dictatorial. L'amnistia i la democràcia inseparable, exigeixen
de nosaltres el màxim sentit de la responsabilitat. Com hem vingut fent d'una manera
creixent en els darrers temps. Ocupem amb decisió l'amnistia i la democràcia i
renunciem definitivament a la rebequeria, a la venjança, que mai no arriba al seu
veritable destí, o a esperar la llibertat com qui espera la grossa de la loteria. Ser home és
un destí difícil, el més difícil destí de l'univers.
“Mentre hi hagi un company privat de llibertat, no tan sols ell està mutilat, sinó que
també ho estem els que, lliures, construïm una societat sense ells. Prego, doncs, a tots
els homes de bona voluntat que juguin totes les cartes perquè finalment sigui veritat
allò de : “ Per Nadal, tots a casa”.

83.- Des d’Oslo i des de la poesia (22.11.76)
John Engh, insereix la següent crònica al diari d’Oslo (Noruega), Dagbladet, el
22.11.1976:
“Davant de la presó Model de Barcelona es desenvolupa una confrontació entre la força
de l’esperit i la de les armes.
“D’una banda del carrer, la sinistra presó, de l’oposada, el pare Xirinacs, que fa 10
mesos que inicià la seva manifestació a favor d’una amnistia total per als presos polítics
d’Espanya. Marxa contínuament de 9 del matí a 9 del vespre, tots els dies de la setmana.
“A la vorera de la presó només s’hi veuen els sentinelles de la Guàrdia Civil, per l’altre,
X. i els seus co-manifestants, com també transeünts que van i vénen en llurs tràfecs
quotidians. El carrer és dividit en el costat del bé i el del mal.
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“X. només manté amb l’Església contacte espiritual; viu de les seves publicacions sobre
presos polítics, de les seves memòries i d’assaigs sobre temes religiosos. Ha patit,
també, presó a la Model i coneix les condicions internes que caracteritza com de tortura
mental. Informa que actualment hi ha detinguts 20 presos polítics a Barcelona i suposa
que hi ha entre 200 i 300 a Espanya.
“L’actitud de l’Església (jerarquia), enfront d’aquesta manifestació personal, varia entre
el ple suport i la cavil·lació. Però, en la comunitat catalana (poble) X. té una acollida
general. De tota la regió rep manifestacions de solidaritat. No accepta ajuda econòmica i
l’adreça a organitzacions que ajuden els presos polítics. X. és un exponent de la lluita no
violenta contra la dictadura.
“Catalunya és una de les regions més pacífiques d’Espanya, cosa que s’atribueix a una
unitat interna general (l’Assemblea de Catalunya). Mentre el País Basc és dividit en una
part conformista i una de militant, tota Catalunya està unida en l’oposició al centralisme
de Madrid. Els catalans no han pres les armes contra la repressió dels policies armats.
Han optat per esperar una transició pacífica i el pare X. és la personificació d’allò que es
pot caracteritzar com un gandhisme català. Però també a Catalunya es poden
desenvolupar condicions basques si la transició a una democràcia es revela només com
un procés cosmètic per fer Espanya acceptable a la C.E.E. i a l’O.T.A.N.
“L’amnistia que es decretà l’estiu passat, en tot cas, es considera cosmètica per la
majoria de l’oposició. Continuen encara les detencions violentes i les tortures. Les
condicions dels presos polítics en molts casos han empitjorat.
“Davant aquestes actuacions tan ofensives, és admirable que l’oposició –fora del País
Basc- continuï la seva via no violenta. La manifestació de X. fa política de pau
actualment a Espanya. Mentre continuï la seva marxa, sabrà Espanya i l’estranger que la
injustícia i la violència de la policia segueix al país.
“La història d’Espanya és farcida de relats sobre heroisme en confrontacions violentes;
però també disposa de molts exemples de gran coratge civil”.

També, per aquells dies, m’arribà aquest poema de l’antropòleg, químic i, sobretot,
poeta urgellenc, Anton Sala i Cornadó:
“HIMNE A LA NOVA CATALUNYA
“Pausadament,
sense cridar,
però tossudament,
mantindrem el parlar
i el dolç arborament
de la nostra nissaga resplendent
i de tota la gent.
Amnistia, amnistia, amnistia!
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“Amb encesa alegria
i amb molt dolor
però amb veu de vençuda agonia,
alçarem el penó
del nou dia
on no visqui l’orgull que ens dividia
i on l’amor faci via.
Llibertat, llibertat, llibertat!
“Deixarem el combat
i ens donarem les mans fraternalment.
El blat ja serà blat
i els ocells i les plantes, les estrelles i el vent
faran feliç estada al nostre costat.
El cor i el pensament oberts de bat a bat.
I una escala entre els núvols ens pujarà al Vell Prat.
Estatut, estatut, estatut!
“Serà de tots l’Escut,
sense excepcions,
de l’una a l’altra banda del llagut
i més enllà de tots els horitzons.
Caminarem sembrant salut.
Caminarem sembrant virtut.
Caminarem amb plenitud.
Amnistia, amnistia, amnistia!”

84.- La reforma d’Ells (15.11.76)
En paràgrafs anteriors ja ha quedat palès el distanciament dels partits polítics de
l’oposició al franquisme respecte al poble. Els polítics sovint només es recorden del
poble quan ha de menester mobilitzacions massives per defensar els propis interessos
polítics. Poc a poc, es va veient que els polítics només lluiten per una transició política
que els permeti entrar en els cercles del poder, no mostren un interès especial per la
participació democràtica o popular (l’Assemblea), per la qüestió nacional (3r. punt de
l’Assemblea), per la qüestió econòmico-social (2n. punt de l’Assemblea) i per
l’amnistia (1r. punt de l’Assemblea). L’Assemblea de Catalunya és subreptíciament,
però continuadament, marginada i suplantada per la Comissió d’Enllaç i pel Consell de
Forces Polítiques de Catalunya, que, a més exclou del seu si, molts partits més
nacionalistes, més esquerrans i més democràtics. Els sindicats o esdevenen corretges de
transmissió dels partits o vénen a ser partits encoberts amb jerarquies d’obediència
interna centralitzada, lluny d’aquelles primeres Comissions Obreres, autoorganitzades,
democràtiques, assembleàries i subsidiàriament arborescents, fundades el 1958 a Gijon
(Astúries) i entrades a Catalunya amb tanta d’acceptació el 1964. És criminal (genocidi)
la destrucció, en els darrers anys 70s, de l’esperit de consens assembleari existent en
l’Assemblea d’assemblees de Catalunya (Comunitats troncals principalment territorials)
i en les primeres Comissions Obreres (Comunitats obreres també territorialitzades). Els
partits, que després triomfaran, des d’ara ignoren tota aquesta riquesa social, heretada de
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tants anys de lluita popular, i només miren per ells, per situar-se, per manar segons els
seus il·luminats criteris, no per servir la voluntat consensuada del poble.
Però el govern de l’Estat, a la seva manera, fa la mateixa cosa, tot i que més accentuada.
Només mira per ell. Només es canviarà allò que a ell l’interessi. El poble? Ni existeix.
A l’oposició política se la fa passar amb raons i se la té sistemàticament apartada de les
decisions. Adolf Suárez amb el seu govern fa el projecte de llei de Reforma Política, des
de les altures del seu Sinaí, segons les conveniències polítiques dels successors
intel·ligents del franquisme, “per la gràcia de Déu”. I, en aquest mes de novembre,
finalment anuncia satisfet el referèndum sobre aquesta llei, a celebrar el 15 de
desembre. Ja sabem, per experiència, que, en un Estat no democràtic, els referèndums
sempre els guanya qui mana. El guanyaran, doncs. Ara es busca situar, sense cap
ruptura legal, els mínims canvis en el panorama legal vigent. L’Estat de Força, resultant
de la victòria militar franquista, ja havia estat vestit d’Estat de Dret pel mateix Franco.
Ara es tracta de maquillar “més democràticament” aquest “Estat de Dret” consagrat.
Només en l’article primer del projecte, ja veiem (ho posem entre parèntesi) un munt de
despropòsits. Diu aquest article que “la democràcia es basa (qui són ells per parlar de
democràcia) en la supremacia de la Llei” (de la seva Llei, màscara de la seva Força),
“expressió de la voluntat sobirana (quina cara!, fins ara no hi ha hagut cap expressió
sobirana com no sigui la del Sobirà Franco o el rei nomenat per Ell sense mediar cap
consulta democràtica) del poble (evidentment espanyol, no dels pobles, fins ara i
endavant dominats, d’aquest Estat)”.
En l’article dos, el projecte pinta les noves Corts, Congrés i Senat, sorgides d’eleccions
de representants, com demanava a crits tota Europa. De democràcia directa, com la de
l’Assemblea de Catalunya, ni parlar-ne! A més, Ells serien els qui imposarien el Cap de
l’Estat, els qui farien la llei de partits, els qui començarien el procés per dalt (eleccions a
l’Estat) i no subsidiàriament començant des de baix (eleccions municipals), els qui
farien la llei i determinarien les circumscripcions electorals, els qui farien el reglament
inicial de constitució de les Cambres i decidirien la ubicació indiscutible de llurs seus
(Madrid, of corse!). I, per acabar, el rei es reservava el dret de nomenar “a dit” una
cinquena part dels senadors de la Cambra Alta. La “funció” és lliurava als polítics
(franquistes i antifranquistes tots barrejats), el “teatre” i l’“atrezzo”, els posaren i
dissenyaren tots. Ells.
L’article tres és un poema a la por. Consisteix en una llarga reglamentació per evitar el
perill que tot no quedi “lligat i ben lligat”. Parla de la reforma constitucional. I encara ni
teníem Constitució! La suposició era que Ells guanyarien les eleccions convocades des
del Seu marc franquista, des de la Seva “pissarra” i el Seu “teatre” i farien una
Constitució a llur gust. La por radicava en la futura possibilitat de canviar-la per part de
gent electa no de llur gust. En aquest article ja s’avança que serà molt difícil canviar-la,
si no és a gust d’Ells o dels seus successors ideològics.
L’article quatre mostra la mateixa por, fins i tot, a nivell de les lleis ordinàries. Per tal
que una llei sigui vàlida, hi interposa l’aprovació del Senat. Aquest és més controlat per
la presència dels designats pel rei i perquè, a causa de la forma de la seva elecció,
resulta una Cambra més conservadora. Si no hi ha acord, no serà suficient una majoria
simple del Congrés, caldrà, com en la reforma constitucional, una majoria absoluta.
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En el cinquèm la llei només dóna al rei la potestat de convocar referèndums (aquells que
els guanya sempre qui els convoca).
En les disposicions transitòries, la por reclama un mecanisme corrector dels resultats
electorals per impedir l’accés a les Cambres dels grups polítics petits (llei d’Hondt). Tot
plegat ho prepararà el govern franquista actual (mai una comissió mixta d’Ells i els
demòcrates i menys encara una comissió provisional de demòcrates, amb la dimissió
prèvia d’Ells. Una altra consideració sorprenent. No es deroga cap llei de l’Estat de
Franco. Ans al contrari, la nova llei recolza en les antigues i s’afegeix a elles com una
nova llei fonamental.
Amb una diligència digna de millor causa, aviat arribarà a totes les llars dels
espanyolets la papereta amb la pregunta (decidida per Ells):
“¿Aprova el projecte de LLEI per a la REFORMA POLÍTICA?”
naturalment, en castellà... i sense cap esment de l’amnistia.

85.- Campanya del Referéndum
De llei en llei, sense buits legals ni ruptures de l’Estat de Dret (de Força) franquista,
anava evolucionant el Sistema a l’esquena dels seus opositors, que es barallaven entre
ells, que es traïen uns d’amagat dels altres, molts d’ells amb visites clandestines a
Suàrez, que els rebia gojós de palesar llurs febleses. Sempre per separat, per obtenir el
tros millor del pastís, volien negociar amb l’Estat franquista i prometien participar a les
eleccions si prèviament s’establia un diàleg per construir un terreny de joc mínimament
net. Volien negociar:
- els demòcrates cristians, amb el Partit Nacionalista Basc (PNB), Unió
Democràtica de Catalunya UDC) i el grup de Pujol,
- el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), amb el Partit Socialista de
Catalunya (PSC)
- i el Partit Comunista d’Espanya (PCE), amb el Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC).
I els demòcrates cristians, fins i tot, s’oferien a presentar una alternativa de llei electoral
assumible pel màxim de partits democràtics. Però el Govern, tot fent la puta i la
ramoneta, els anava deixant tots amb un pam de nas. I el rei, que hauria pogut canviar
aquell govern per un govern provisional compost de demòcrates, com feu abans amb el
govern Àrias, no ho feu. Callà. Deixà fer a Suàrez i a la seva camarilla. I, així,
esdevingué còmplice de l’acte de maquillatge més ben muntat de la història d’aquesta
turmentada Península: canviar alguna cosa per a què tot resti igual. El mateix Gil Robles
declarava obertament que el govern no estava disposat a negociar.
8.10.1976.- Adolf Suàrez aconsegueix l’autodissolució del Consejo General del
Movimiento, una mena de Senat del Règim.
18.11.1976.- Adolf Suàrez aconsegueix que les Corts franquistes, del moment, aprovin
la llei de reforma política que les dissoldrà. Ja només li faltava guanyar el referèndum.
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En la campanya del referèndum, davant la pregunta sobre si s’acceptava la llei de
reforma,
- el “sí” era defensat pel Règim intel·ligent, com cal.
- el “no” era defensat per l’extrema dreta: Falange i Fuerza Nueva
- l’abstenció era defensada per la majoria de l’oposició espanyola i catalana,
inclosa l’Assemblea de Catalunya.
20.11.1976.- Matiner, el Comitè Executiu del PSUC llença el seu manifest: “Ens trobem
davant l’intent que el poble avali, mitjançant una consulta pretesament lliure, un
projecte que el govern no ha negociat amb l’oposició sinó amb l’extrema dreta i que no
condueix a la democràcia sinó a la perpetuació del neofranquisme... Cridem
especialment els treballadors a reforçar llur presència activa en el combat per la
ruptura... Cal impulsar una campanya activa, unitària i popular d’explicació del caràcter
antidemocràtic del referèndum... Estem segurs que les forces polítiques catalanes i tots
els sectors que desitgen la democràcia denunciaran aquest referèndum... Sense llibertat,
tota consulta electoral és una consulta inacceptable que exigeix l’abstenció activa”.
24.11.1976.- Jo responc a la pregunta “¿Què opines sobre el referèndum de la llei de
reforma?”:
“Trobo absurd i ofensiu consultar el poble:
“1.- Quan no hi és tot el poble per manca d’una amnistia sense exclusions, que retorni
els drets civils arrabassats.
“2.- Quan el poble indefens no es pot organitzar per manca de les llibertats polítiques,
socials i sindicals, en front de la imponent organització del règim.
“3.- Quan es mantenen anul·lats l’Estatut del 1932 i les seves institucions (Parlament i
Govern de la Generalitat i Tribunal de Justícia de Catalunya), que havien estat ben
refrendats pel poble.
“El referèndum no és una consulta, és un insult”.
28.11.1976.- La Comissió Permanent de l’Assemblea de Catalunya emet la següent
crida: “En aquest moment històric, que pot ser decisiu per al nostre futur com comunitat
nacional, l’A.C. vol manifestar públicament la seva posició davant la llei de reforma i
davant el referèndum amb què el govern pretén de legitimar-la. La llei de reforma és
antidemocràtica:
“1.- Perquè ha estat elaborada al marge del poble.
“2.- Perquè viola els pactes internacionals dels drets humans signats, però no ratificats,
pel govern espanyol.
“3.- Perquè pretén restringir les llibertats polítiques i sindicals i manté la discriminació
contra determinats partits polítics de l’oposició democràtica.
“4.- Perquè manté la discriminació contra les nacionalitats, en no preveure cap
modificació de l’actual situació d’opressió nacional i cultural. Per a Catalunya,
representa la continuïtat en el no reconeixement de les nostres llibertats nacionals.
“El referèndum és l’operació política més important plantejada actualment pels hereus
reformistes del franquisme, que pretén que el poble legitimi la seva continuïtat... Per
tant, enfront del tercer referèndum del franquisme, l’A.C. crida el poble a mobilitzar-se
massivament en favor de l’abstenció activa.
“El mateix govern que, amb el nom d’”amnistia”, va promulgar un indult molt migrat,
pretén ara vendre’ns, sota capa de “democràcia”, una modesta reforma del franquisme...
L’abstenció activa al referèndum és la posició més conseqüent per a tots els que vulguin
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el restabliment de les llibertats democràtiques. L’abstenció, per tant, equival a un vot
per la llibertat, per l’amnistia i per l’Estatut d’Autonomia”.
28.11.1976.- Amb el seu estil planer el suplement del “Full Diocesà” de l’església de
Sta. Coloma de Gramanet, ofereix el següent editorial, titulat “El referèndum, una
trampa”:
“Un cop més s’enganya el poble. Se li diu: “Informa’t i vota”. Però el govern no vol que
el poble es pugui informat de veritat; ans fa tot allò possible –i impossible- per tal que
tothom voti. Altrament ¿per què despèn tants de milions –que són del poble- en
propaganda a fi de convèncer el poble de què voti? Si volgués saber sincerament allò
que el poble pensa, hauria de permetre que abans del “referèndum” tot el poble pugui
expressar les seves opinions. Caldria que no hi hagués cap partit fora de la llei. Caldria
que donés facilitats per tal que aquells, qui pensen que votar ara és contrari a la
democràcia, puguin demostrar-ho. Però no. El govern fa trampa: “forçarà” a tot el món
a què voti. I després dirà: ¿”Veieu? Hem guanyat. El poble és amb nosaltres”. I així
continuaran solets, “donant-nos” la democràcia que més els convingui a ells, uns
senyors que mai no han estat verament demòcrates. Ja Jesús ens advertí que els
governants d’”aquest” món, busquen llur propi bé. Cal que qui estimi el poble ho
denunciï”.
Coses molt semblant diu l’Associació de Veïns del Carmel de Barcelona.
29.11.1976.- Rafael Vidiella: “Fora de la raó i de la justícia”. Josep Benet: “Una
abstenció activa”. Agustí de Semir: “Un acte de l’Estat autoritari”. Jordi Conill
(empresonat durant 10 anys): “Una farsa”. Josep Lluís Lòpez Bulla: “No resoldrà els
problemes”. Raimon: “L’abstenció, l’única sortida digna”. Paco Candel: “Abstenir-se,
evident!”. J.N. García Nieto: “No poden quedar veus en l’obscuritat”. Paco Frutos:
“Decreten referèndums i ensenyen el garrot”. Maria Dolors Calvet: “S’ho maneguen tot
ells”. Grup Cristià dels Drets Humans: “El que esdevé normal, en una situació semblant,
és l’abstenció, per a no cooperar”. L’humorista Forges pinta el senyor en un gran sofà
escrivint, i la minyona, amb còfia brodada i davantal, al telèfon: “En aquest moment no
s’hi pot posar. Està preparant el referèndum”.
L’Assemblea de Catalunya edita el següent cartell, sota les quatre barres:

“ABSTENIU-VOS
sense llibertat
sense amnistia total
sense estatut d’autonomia
el referèndum no és democràtic
ÉS UN REFERÈNDUM FRANQUISTA”.
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85.- Fredors i calideses
Els dies transcorren monòtons. L’any s’enfonsa en el fred. De moment, fred tardoral. Si
no ve l’amnistia m’hauré d’empassar sencer el fred de tardor, hivern i primavera. No
sortiré tan ben parat com l’any passat que vaig començar amb el fred ben entrat (Nadal).
El règim va fent avançar, inexorablement, la seva gèlida reforma política, bo i
prescindint olímpicament de l’oposició política antifranquista i de la voluntat popular.
De la seva banda la quasi totalitat de les forces polítiques antifranquistes de tot l’Estat el
dissabte vint-i-set de novembre arriben a fixar una posició comuna de rebuig al
referèndum fins que es compleixin les set condicions següents:
1.- Reconeixement de tots els partits polítics i organitzacions sindicals.
2.- Reconeixement, projecció i garantia de les llibertats polítiques i sindicals.
3.- Urgent dissolució de l’aparell polític del Movimiento i efectiva neutralitat
política de l’Administració pública.
4.- La veritable amnistia política que el país necessita.
5.- Utilització equitativa dels mitjans de comunicació de masses, propietat de
l’Estat i, per tant, de la comunitat, avui monopolitzats pel govern.
6.- Negociació de les normes de procediment a les quals s’han d’ajustar ambdues
consultes; control democràtic de la neutralitat i llibertat d’aquestes a tots els nivells.
7.- Reconeixement de la necessitat d’institucionalitar políticament els païsdos i
regions que integren l’Estat espanyol i que els òrgans de control dels processos
electorals es refereixin també a cadascun dels seus àmbits territorials.
Segurament, un joc de nens que deixarà freds els grans governants.
De nord enllà, on el fred és molt més viu, m’arriba una carta (Oslo, 3.12.1976) dels
amics llunyans, Selma i John Engh. Els articles, publicats al diari lliberal Dagbladets,
de 20 i 22 de novembre (83) els han reportat 333 corones noruegues. Ens les remeten
generosament per gir amb la següent nota redactada en català: “Deixem a la vostra
consideració de transmetre la suma a presos polítics o a alguna organització que treballi
per l’amnistia total”. Demanen excuses per llur català defectuós.
També del fred ve l’escalf.
En un altre ordre de coses, a part de l’homenatge dels artistes catalans (75) ja esmentat
que es prepara, l’Albert de Barcelona, a la bústia de l’AVUI del 26.11.1976, demana
així un “Homenatge a en Xirinacs”:
“Ara tot just farà un any que en X. Assumia el compromís de restar davant la presó
Model de sol a sol, fins que l’amnistia fos una realitat.
“Durant aquest temps ha superat tota mena de provocacions, d’insults, de menyspreus...
i, en els moments més difícils s’ha mantingut fidel a les seves creences, als homes i al
seu poble: Catalunya.
“És per això que demanaria a totes les entitats catalanes, cíviques i democràtiques i a
tothom en general d’organitzar una revetlla de Nadal popular, en homenatge a en X. I a
tots els captaires de la pau, coneguts o anònims que, d’una manera silenciosa i no
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violenta, han lluitat per a fer realitat l’eslògan: <<Amnistia, Llibertat, Estatut
d’Autonomia>>”.
Responc amb “Homenatge als qui esperen l’amnistia”:
“Amics meus:
“Per la premsa i la ràdio heu alçat la veu bo i demanant un homenatge a un home que es
posà, aviat farà un any davant de la presó Model de Barcelona i que diu que no se’n
mourà mentre no hi hagi amnistia sense exclusions a l’Estat espanyol. L’espera
realment es fa llarga i, ben cert, aquest home hauria defallit sense l’ajuda de tots
vosaltres. Però la vostra ajuda no li ha faltat ni un sol dia d’aquest any tan lent per a ell.
Com les gotetes d’aigua dels núvols es mantenen enlaire mercès al vent calent que puja
de la terra, així el seu ànim es manté enlaire mercès a l’adhesió càlida i permanent que
puja del poble. També interpreta en aquesta línia el vostre projecte d’homenatge. Veu
que no el deixeu defallir. Us n’està agraït a la bestreta. Durant tot aquest any l’heu fet,
tots plegats, molt feliç. Està orgullós dels seus amics.
“Però ell pot fruir de tantes demostracions d’amistat perquè està enmig del carrer. És un
pres estrany col·locat en la via pública; un pres privilegiat. Sí, també ell ha de menester
l’amnistia per marxar a casa, però mentre aquesta amnistia no ve, quantes gratificacions
no li arriben! ¿No us sembla que més aviat cal homenatjar el pres, l’exiliat, l’acomiadat,
l’amagat, el represaliat que fa un any que espera neguitós –amb una guerra de nervis
interminable- una amnistia que semblava a l’abast de la mà i que no acaba d’arribar
mai? ¿I si pensàvem també una mica en els morts d’aquest any que ha esdevingut
doblement tràgic, perquè n’és de tràgic aquest règim que encara no hem pogut superar i
perquè una amnistia donada a temps els hauria estalviat la mort? ¿No mereixen ells, més
que ningú, el nostre més sentit homenatge?
“Els amics d’aquest home, que espera davant la porta de la presó, són sobre tot amics de
l’amnistia total. Fa molt fred per Nadal fora de casa, en l’exili, en l’atur, en la presó.
Molt fred. Molt. ¿Voleu escalfar aquesta fredor amb el vostre homenatge?”

CAPÍTOL 12: desembre 76

87.- La revolució de la pau (1.12.76)
La no-violència, per a la transformació pacífica de la societat, havia agafat força, en
aquells anys de la transició, a tot l’Estat espanyol, però, principalment als Països
Catalans. Al Casal de la Pau de Barcelona hi tenien seu els diferents grups no violents.
No estaven gaire integrats. Cadascun feia la seva feina segons els seus objectius
particulars. Però es respirava una atmosfera comuna gandhiana i s’ajudaven els uns als
altres en la mesura del possible. Entre altres s’hi trobava els Amics de l’Arca, grup de
deixebles de Lanza del Vasto, al seu torn deixeble de Gandhi, que es dedicaven a
aprofundir en la no-violència en la meditació, l’estudi i l’autocontrol (Jordi Maluquer,
Fèlix Saltor). S’hi trobava gent que havia estat marxaire de la llibertat que volia
continuar la feina social i nacional iniciada amb la Marxa de l’estiu passat (Àngel
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Colom). Hi havia amics dels captaires de la pau. També hi era Pax Christi. I, amb molta
força i abast estatal, el Moviment d’Objecció de Consciència (Pepe Beunza, Martí
Olivella).
Aquell 1 de desembre de 1976 es commemorava a tot el món la “Diada Internacional
del Pres per la Pau”, instituït alhora per Amnistia Internacional i per la Internacional
dels Resistents a la Guerra. Per una vegada, totes les entitats del Casal plegades
decidiren col·laborar a celebrar aquella Diada conjuntament a casa nostra. També, amb
autèntic afany unitari s’emmarcà la celebració dins de la campanya promoguda per
l’Assemblea de Catalunya i pels familiars i amics dels presos polítics “Per Nadal Tots a
Casa”. Calia sumar moltes voluntats per al que es volia fer.
Com aperitiu, vint joves del Moviment de Lluita No Violenta als Països Catalans (nom
del conjunt de l’amalgama de la gent del Casal de la Pau) es van passejar a migdia per
Barcelona amb cartells a pit i esquena en petició d’amnistia total. S’hi llegia: “La
democràcia dorm a les presons”, “Per Nadal tots a casa”, “Per l’amnistia total” i
“Amnistia sense exclusions”. Feren dos grups de deu persones. Recorregueren durant
mitja hora sense incidents un, la Plaça de Catalunya i les Rambles i l’altre, Sants,
Collblanc i Sarrià, seguits per jeeps de la policia. Només a Sarrià la policia els demanà
la documentació. En acabat, col·locaren llurs pancartes dretes a terra en llocs ben
visibles. Posteriorment els cartells foren retirats discretament per les forces de l’ordre.
El govern estava guanyant la partida en el procés d’introducció de la seva política
reformista i no volia de cap manera generar cap conflicte.
Mentre, a Girona, una gran gàbia feta amb canyes, dintre de la qual hi havia un ninot
amb el cartell “Amnistia total”, fou penjada al riu.
Però l’objectiu principal de la Diada s’acomplí a l’entorn de la presó Model de
Barcelona a partir de dos quarts de nou del vespre. Era l’inici de la mitja hora diària de
silenci. Tota la tarda, el Casal de la Pau fou un rusc d’activitat frenètica. Brunzien els
telèfons com les ales d’un eixam d’abelles. Es convidava a tothom a participar a l’acte
del vespre. I així fou, perquè, des de les vuit de la tarda, de tots els carrers veïns,
començà a rajar la mel de la solidaritat, en forma de presència i participació individual
d’una gernació de persones, que provenien de les entitats més variades, per tal de
constituir una immensa rotllana que havia d’encerclar la presó.

Era una bella aproximació real al meu vell somni de “La Presa No Violenta de la
Bastilla”. Des de la vorera oposada, bo i començant a l’altura de la porta de davant, com
cada vespre, la cadena de mans entrellaçades, comença a créixer a dreta i esquerra.
Temíem que la manca de gent impedís encerclar la presó. Estiràvem els braços per
cobrir més longitud. Calculàvem que cada vorera feia uns cent metres. Pel fet que la
presó ocupava dues illes de cases, les sis voreres circumdants sumaven sis cents metres.
Calia afegir l’amplada de carrer de dos xamfrans mitgers i la gran volta que donaven els
altres quatre xamfrans cantoners. Potser, tot plegat allargava vuit-cents metres.
Tanmateix, s’anà cobrint tot el perímetre. I, no solament això. Sobrava gent i en alguns
indrets, especialment davant de la façana principal, es doblà i fins i tot triplicà la filera.
Ja no calia estirar els braços. I la cosa es complicà perquè l’ocupació dels carrers en els
xamfrans provocà un total col·lapse de circulació a una hora que era punta. En aquell
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indret, restaren tallats els carrers Rosselló, Provença, Llançà, Nicaragua, Entença i
Vilamarí, a més a més de l’entrada des de l’avinguda Terradelles, que aleshores
s’anomenava, Infanta Carlota.
Els guàrdies civils de les garites de les torres cantoneres de la presó estaven espaordits.
Primer es pensaren que era com cada dia o, potser, una mica més i prou. ¿Què anaven
ells a saber del Dia Internacional del Pres per la Pau? Algun amic seguia llur freqüència
de ràdio. “Assetjats pel sud!”. “Assetjats per l’est!”. “Assetjats pel nord!”. “Tancats per
l’oest!”. El nostre amic radiofonista captà també el crit d’auxili que la guàrdia civil,
responsable del recinte, envià a la Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana,
responsable de les voreres exteriors. Immediatament, un exèrcit de jeeps policials es
posà en marxa per trencar el setge. Però no pogueren arribar. Restaren bloquejats a més
d’un quilòmetre de distància pel formidable embús ocasionats per la mateixa cadena.
Els àngels ens eren favorables!
Així transcorregué tranquil·lament la imponent mitja hora de silenci. A la fi, hi hagué
un aplaudiment general interminable. Quants érem? Es desfeu la cadena. Els cotxes
tornaren a circular i la policia finalment pogué arribar. Venien enfurismats. En
l’entremig es formà una marxa pel carrer que s’aturà davant la sisena galeria (la dels
polítics) i la policia, tot just arribada, començà a repartir estopa a tort i dret, sense cap
moderació. Uns quants en sortiren contusionats. La concentració es dissolgué. La cosa
havia estat massa grossa i... per sorpresa. L’autoritat reaccionà. No hi cabia moderació.
¿Se’ls podia haver escapat de les mans? ... la presa no violenta de la nostra Bastilla
(81)? ... portes obertes i amnistia total?...inici d’una revolució a l’estil català?
No hi hagué prou ambició per part nostra, una ambició comparable a la de Suàrez. Els
infants de la no-violència havien sortit a jugar a la plaça. La gent marxà a casa prou
satisfeta d’haver ballat una sardana a l’entorn de la Model.

88.- L’assassí de Pedralbes 6.12.76)
Rebo en aquests dies una carta de Josep Lluís Cerveto Goig, alacantí, l’home que passà
a la fama com “l’assassí de Pedralbes”. Matà al matrimoni que el tenia contractat i que
l’acabava d’acomiadar. Me l’havia trobat a la presó de Carabantxel a Madrid, un any
enrera. La periodista Anna Basualdo, que li editarà un llibre del seu diari i li farà una
pel·lícula, diu “Xirinacs platica amb ell a la presó, li dóna consells i rep de regal una
Bíblia de tapes vermelles.” Certament intimàrem força a la presó de Madrid. I, ell, en
marxar jo a la llibertat, l’últim dia em regalà el llibre que més s’estimava, la Bíblia,
dedicada amb molt d’afecte. En la revista “Opinión” (25.12.1976) dic: “La línia fiscal
creu que és un assassí comú. La línia de la defensa pensa que Cerveto és un malalt
mental. Jo no estic d’acord amb cap de les dues coses. Considero que Cerveto és un
marginat social que encara no té el seu lloc en aquesta societat. Hi ha més problema en
aconseguir el canvi d’una societat que produeix Cervetos que en el d’aconseguir el
canvi d’un Cerveto que produeix assassinats. Assassina ara més la societat actual que
Cerveto i crec sincerament que ell és un assassinat d’aquesta societat. Quan vaig estar
amb ell a la presó em confessà que mai a la vida no havia tingut cap amic. El vaig trobar
allà amb una gran sensibilitat, fruit dels seus repetits intents de suïcidi. Estava desbordat
físicament i amb obsessions mentals. La nostra amistat el desorientava” Es feu el judici.
Dues penes de mort commutades per trenta anys a causa de l’indult de Suàrez.
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La Carme Valls, un cor d’or, m’havia fet de padrina tots els anys de la meva presó.
M’enviava coses que havia de menester i m’endolcia l’existència amb presents
inesperats, especialment llibres meravellosos (ara recordo “Les ones” de Virgínia
Woolf). Quan jo vaig sortir de la presó, el seu amor generós restà vacant i un dia em
demanà que li recomanés un pres per fer-li de padrina. “Goses acceptar un de ben
difícil?”. “Sí”, em digué. Li vaig recomanar que assistís a la vista del judici de Cerveto,
que s’estava celebrant aquells dies. En sortí horroritzada. Però l’apadrinà.
Avui, 6 de desembre de 1976, Josep Lluís m’ha escrit des de la presó de Madrid, una
carta: “Estimat amic Lluís: Quin gust no hem fa de poder-te escriure de bell nou, puix és
poc el paper per expressar la gratitud que sento per tu. Car tu en les meves hores baixes
sempre has estat i ets com un bàlsam, per al meu ànim decaigut. Doncs, com bé saps pel
meu advocat les coses no han sortit com jo esperava. Però que hi farem. Cal tenir
paciència i resignació. Lluís, desitjaria que regraciessis de tot cor la Carme Valls, per
tant com m’ha estat ajudant a través teu. Té tot el meu respecte i consideració. Lluís, no
desitjo cansar-te més amb els meus pobres problemes. Només dir-te que desitjo que
passis unes felices festes de Nadal i que, en l’any que entra, totes les teves aspiracions
es vegin acomplertes. Car jo t’ho desitjo de tot cor. Sense més que dir-te i recordant-te
sempre, m’acomiado de tu essent el teu més lleial i sincer amic”.
Després es publicà, a Tusquets editors, el llibre de la seva autobiografia i diaris i també
s’estrenà la pel·lícula (“L’assassí de Pedralbes”). Em vaig negar a participar-hi perquè
em feia vergonya entrar a la presó a fer-me una foto amb els que no podien sortir i sortir
jo, a continuació, tan campant. En el llibre diu: “Aquests escrits són per al meu amic
Xirinacs, com ja ho faig constar en el meu testament”. També hi diu: “Estimat Xirinacs:
que sol em trobo. Tots van darrere de fer fortuna a costa meva. No els importen els
meus pobres sentiments: creuen que sóc un pervers ple de maldat i no saben com de sol
em trobo i com d’amargat estic. Si no fos per tu, i per unes poques persones més, et juro
que de bona gana em llevaria aquesta merdosa vida meva.
És curiós: tinc al meu voltant lladres, sàdics, degenerats, simuladors, assassins de tota
mena, i han hagut de fixar-se en mi...
Xiri: fa cinc anys que sóc tancat. Estic molt cansat; desitjaria dormir i no despertar-me
més. ¿Creus que no tenia jo raó quan en la presó et deia que m’agradaria que
m’executessin? Tu deies que calia tenir esperança ¿Esperança de què, Xiri? ¿De què
m’estiguin sacsejant d’un costat a un altre com a una pilota? Diuen que he violat nens.
Et juro, Xiri, que mai no he violat cap nen. Només els tocava; m’encantava tocar llur
cos, aquella suavitat de llur pell, contemplar els seus formosos somriures, la seva
adorable ingenuïtat. I uns morbosos diuen que jo els he violat. Maleïts siguin! Això és
l’única cosa que em fa molt de mal. Maleïts, maleïts, maleïts.
Xiri: tot veient la teva fotografia, escric les meves penes. Sé que mai no llegiràs això.
T’estranyaves quan et deia que el meu odi envers la humanitat és gran. Però jo tenia
raó”.
“POEMA DES DE LA PRESÓ
Crido la mort
en cada instant de la meva vida.
Deu estar absent
Perquè no em desitja i m’oblida.
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¿Què no hauria donat jo
per no haver nascut.
Ara només puc donar la vida
i no me la volen prendre.
Que Déu tingui pietat de mi
i jo deixi per a sempre de patir,
la il·lusió que més desitjo,
per la qual visc i espero.
... Jau aquí l’assassí Josep Lluís
que a tanta maldat arribà
i tingué tan mala sort
que en la vida no triomfà
i no reposà en la mort”.

89.- De fora a dins: Vidiella, Laffranque, Arrabal
Rafael Vidiella, de vuitanta-sis anys, militant, primer de la CNT, després del PSOE i
finalment del PSUC, conseller en vàries conselleries de la Generalitat, durant la guerra,
s’hagué d’exiliar quan Franco entrà a Catalunya. En aquest desembre de 1976, arriba a
l’estació de Sants, procedent de l’exili. Trenta-vuit anys d’exili. Més de sis mil persones
l’esperen. Al dia següent els amics l’acompanyen i recorre a peu els indrets de la
memòria tendra i emocionada: el carrer de la Cera de la vaga general de 1917 on salvà
la vida de miracle, el carrer Nou de la Rambla a la recerca de l”Edèn Concert”, lloc del
seu primer amor... Troba les Rambles poc florides i el Molí igual que el va deixar. Vol
anar al bar de la Plaça del Pi on s’havien gestat tots els seus projectes revolucionaris.
“Al capvespre no va voler retornar a casa sense fer una visita a una de les seves presons
i aprofitar-ho per abraçar un home jove: Xirinacs. (ARREU, 6.12.1976).
- Qui és?
- Aquell alt de la barba.
El cronista (Ramon F. Amorós) diu: “Vaig saltar del cotxe per avisar Xirinacs. Quasi no
fou necessari dir-li res. El reconegué de seguida i es precipità dins del cotxe per abraçarlo, per abraçar-se emocionats.
- Et felicito –li va dir Vidiella amb la veu alterada- pel teu total lliurament a
favor de l’amnistia, la democràcia i la llibertat.
“D’altres captaires el reconegueren i s’acostaren al cotxe per estrènyer-li la mà”
En l’apartat 28 he fet l’elogi d’una altra persona extraordinària, que és Marie
Laffranque, indiscutible “mare occitana d’exiliats antifranquistes” al refugi de Tolosa de
Llenguadoc. Recomano el repàs d’aquell esment. Ara m’abelleix oferir petits extractes
d’algunes de les seves cartes, arribades aquests dies, que mostren la intel·ligent
vigilància i la ferma influència que ella exerceix sobre els esdeveniments nostres. Està
acabant la publicació en francès, la millor de les edicions, prologada i anotada per ella,
del meu llibre “Vaga de fam per Catalunya”, que en francès es titularà La sentinelle de
la liberté, de Les Éditions Ouvrières de Paris:
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“Tolosa del Llenguadoc, 6.12.76: “Problemes amb l’editor italià i l’editor francès. No et
vull molestar amb aquests problemes. Només en resta un que t’he de consultar. L’editor
francès demana que se suprimeixin alguns dels documents que proposo afegir en annex.
No volem fer res sense el teu acord.
“Ja està copiada en sis exemplars la traducció de la “Crida de Nadal 1976”. El P. Jean
Laffrgue s’ha endut tres exemplars, un per als bisbes de Tolosa, un per a ell i un altre de
treball. Envio un a una dona que preguntava: ¿què podem fer per unir-nos a l’acció
present de Xirinacs? És membre de l’Associació Cristiana per l’Abolició de la Tortura.
Demà arriba Neus Viala a buscar un altre exemplar per a un altre grup de cristians.
“Paciéncia, petit à petit, l’oiseau fait son nid. Només falten cinc minuts per a les dotze
de la nit. 5’ de silenci. Bona nit. Maria”.
“Tolosa del Llenguadoc, 7.12.76: “El 28 de novembre vaig completar les visites als
amics espanyols i al casal català de Tolosa. Em sembla que la preocupació pel
referèndum: 1.- funciona com un petit “opi del poble” i 2.- ha introduït més rigidesa als
partits i grups de l’oposició i entre ells. Penso, per exemple, que les consignes són
probablement més estrictes i menys d’esperit o orientació. Ho dic, entre altres coses, per
la cara reservadíssima que van posar davant de la petició dels familiars. No és el cas de
la teva crida. La van llegir amb interès, però no són cristians. Els “empartidats” no es
poden decidir ni explicar sense saber el que vol el partit, això si més no és clar i sense
sorpreses.
“A propòsit del teu text, penso que <<els greus problemes de convivència>>, plantejats
tants anys fa, no es poden resoldre <<definitivament>> amb una <<amnistia
estrictament imparcial>>. Crec que es tracta d’un procés més llarg i una més profunda
mentalització, a més d’una evolució interior més desenvolupada que la que ja existeix.
“Aquesta amnistia seria un pas molt gran, potser decisiu; però no crec que sigui una
solució total. A més cal tenir en compte l’estat polític i mental sobre aquests problemes
a escala mundial, si volem pronosticar...
“Però ja ho saps. I, fins i tot, aquesta mena d’amnistia seria un pas vital. COM ÉS
VITAL, ARA I TOT AQUEST ANY 76, LA TEVA GRAN I PETITA PRESÈNCIA
AL CARRER ENTENÇA”.
“Tolosa de Llenguadoc, 16.12.76: “Aquest matí hem sentit els resultats del referèndum.
No sé quines reflexions et mereixen, ni com votaren els catalans, ni quins d’entre ells.
¿Passarà quelcom de més profund en aquest fi d’any?”.
Un altre exiliat és Fernando Arrabal Teràn, fugat per por a les represàlies del règim
davant una carta seva a Franco, de 87 pàgines. Nasqué a Melilla el mateix any que jo.
Viu a París. “El govern no vol que torni, però tampoc ho vol dir públicament. Els convé
de cara a Europa, però temen que una jurisdicció especial (Tribunal d’Ordre Públic)
m’empresoni pel <<Arbre de Gernika>> o la <<Carta al general Franco>> escrita el
març del 1971. Ens anomenen l’<<anti-Espanya>> perquè busquem una altra Espanya
de pau i amor. La violència no serveix per a res, per això m’encanta Xirinacs, hem de
menester molts Gandhis” Així parla el cineasta i dramaturg conegut i celebrat a tot
arreru i ignorat en la seva pàtria on ho té tot prohibit. Col·lecciona condemnes
espanyoles. Allà no es poden representar les seves obres. En canvi, la Societat d’Autors
diu que és el dramaturg més representat en el món. En cinquanta teatres dels cinc
continents (1976) hi ha un Arrabal en cartellera. “Oye Patria...” és la vigèsima i darrera
obra, representada aquells dies a París.
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En la “frase del dia” del “Mundo Diario” de l’11.12.76, Arrabal diu: “No vaig prendre
xampany quan morí Franco, perquè jo no alço una copa per un home mort. Sóc un
enamorat de la pau i sento amor pel Pare Xirinacs”.
El posterior dia 6 de gener de 1977, m’enviaria a davant de la Model, com regal de reis,
de part d’un autèntic rei de la ploma que és ell, un “plumier”, vell i usat, de fusta, dels
antics, amb la tapadora corredissa on hi ha impresa, a color desgastat, la paraula
“Plumier” amb gran lletra anglesa, i amb compartiments interns per al porta-plomilles,
les plomilles, el llapis i la goma. Hi vaig trobar també tres petites fulles sedoses i
semitransparents, una negra, altra roja i altra groga amb una granota verda, en
cadascuna d’elles, en divertides posicions diferents. Després de gairebé trenta anys
encara el guardo amb il·lusió. A la part del darrere, del seu puny ferm i lletra
malgirbada, hi deia:
Dia dels Reis Mags de 1977
A Lluís Maria Xirinacs
(En très vive connivence)
Avec mon admiration total
pour votre tâche exemplaire.
F. Arrabal”.

90.- ¿La voluntat del poble?

Adolf Suàrez digué que la campanya, per al Referèndum sobre la Reforma Política, fou
lliure i legal, també per als que defenien el no o l’abstenció. El periodista Gregori
Moran, en canvi, afirma que pràcticament en tots els mitjans públics i privats no hi
hagué més que propaganda del règim encara vigent, que la policia detenia l’esquerra, el
centre i, fins i tot, la dreta democràtica. Tots els partits eren il·legals excepte el
Movimiento Nacional. Els detinguts es comptaren per centenars i es tractà d’un
referèndum amb característiques plenament franquistes. Martín Villa impartia directrius
internes repressives sobre l’actuació de les forces d’ordre durant la campanya.
El diumenge, 12 de desembre, tres dies abans de la celebració del referèndum, el Grup
de Resistència Antifeixista Primer d’Octubre (GRAPO), una tèrbola formació nova de
lluita revolucionària i armada, segrestà Antoni Maria de Oriol i Urquijo, un dels grans
de la banca espanyola, el més gran en les empreses elèctriques espanyoles i, també,
president del Consell d’Estat espanyol, en aquells dies. La por planà sobre les urnes.
Del 100% dels vots emesos, el dia 15, un 70% fou per al “sí” dels governatius, un 25%
fou per a l’abstenció de l’oposició antifranquista i un 5% per al “no” feixista, vots en
blanc i vots nuls. Era de preveure una fallida més espectacular de l’oposició, posades la
seva desunió i el seu acovardiment. ¿Pensava aquella feble oposició que els espanyolets
cansats d’en Franco vindrien a retre els seus vots als seus peus? La gran massa de la
població vivia aliena a la reivindicació dels drets polítics i socials de les persones i dels
pobles. Els “súbdits” s’havien acostumat al “jardí d’infància” tutelat pel Movimiento
Nacional. Mutilats mentals. Ja els estava bé la vida de ratetes que duien. ¿Qui havia fet
un esforç realment seriós i eficaç per despertar aquelles mentalitats adormides?
¿pretenien això els polítics opositors? o ¿volien només repartir-se el poder a esquena del
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poble? Sempre resulta més difícil governar un poble despert i conscient, si el que es vol
és imposar la pròpia voluntat per sobre de la del poble.
¿I si deixàvem les altes esferes del poder i tornàvem a la lluita, del poble despert, per
l’amnistia de Nadal?
El 10 de desembre és la Diada Internacional dels Drets Humans. Sense cap mena de
covardia i amb la seva puntualitat característica la secció sueca d’Amnistia
Internacional per mà del seu president Bo Lindblom torna ha enviar carta (vegi’s 58) al
govern Suàrez, mitjançant els oficis de l’ambaixador espanyol a Estocolm. Diu: “Tan de
bo s’acosti el dia en què podrem esborrar el nom d’Espanya de totes les llistes de
violacions dels drets humans”. “Encara hi ha anomalies en el sistema”. “Els presos
polítics, que resten, foren jutjats per tribunals il·legals, després d’interrogatoris amb
maltractes i amb la defensa deficient”. “Per tot això demanem una amnistia més ampla,
sense exclusions”. “Hi ha detinguts que esperen judici des de fa més de dos anys”.
“També hem rebut denúncies de tortures, a comissaria, ben documentades, que el
govern amaga sota la qualificació de <<matèria reservada>>”.
Parròquia de Crist Rei del barri de la Sagrera de Barcelona: “Èxit de la vetlla nocturna
proamnistia. Malgrat la poca propaganda que fou possible de fer, l’anunciada vetlla de
pregària i reflexió en favor de l’amnistia total fou un èxit de públic. Creients i no
creients, entre ells molts joves, vetllaren des de les 9 de la nit fins a les 9 del matí del
diumenge, 12 de desembre, a la capella lateral del temple. En alguns moments els
presents arribaren als 75. La majoria romangué fins a les dues o les tres de la matinada.
Restà aleshores vetllant un grup d’unes quinze persones. A les 8 hi hagué pregària
matutina, fins a les 9, hora en què començà la primera missa del dia. Per al proper
dissabte, dia 18, està prevista una altra vetlla del mateix estil: de les 12 de la nit fins a
les 9 del matí”.
“Les dones de la presó de la Trinitat (Barcelona) volen estar, per Nadal, al carrer.
Amnistia per als <<delictes de la dona>>: prostitució, avortament, ús d’anticonceptius,
adulteri, homosexualitat. Abolició de les lleis discriminatòries. Totes a la Manifestació:
dia 21, a les 8 del vespre a la Trinitat (presó de dones). Si vols el teu alliberament uneixte a nosaltres i lluita. Coordinadora de grups feministes”.
“Tancada a Premià de Mar (el Maresme). El dissabte, dia 18, de les 9 dels vespre a les 9
del matí, ens tancàrem una cinquantena de persones a la Parròquia de Santa Maria del
barri de Can Cotet de Premià de Mar. El motiu de la tancada era la solidaritat a la crida
que Xirinacs va fer per a tothom que es volgués solidaritzar amb la campanya <<Per
Nadal tots a casa>>. En la tancada hi hagué enraonades, es passaren diapositives i es feu
meditació, tot plegat al·lusiu a l’amnistia. L’organització de la vetlla anà a càrrec dels
grups: Objectors de consciència de Mataró, Grup de defensa dels dret humans del
Maresme, Solidaritat del Maresme i Associació d’expresos. Antoni Bruguera i
Castellnou”.
“Per Nadal tots a casa”: “Sóc membre del Terç de Requetès de Nostra Senyora de
Montserrat, que particularment aprova la teva postura, que és com dir la de tots els
carlins de Catalunya i d’Espanya. Antoni Griñant”.
Sevilla, 21 de desembre de 1976.
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“Muy Señor mío:
“Vaig rebre la seva carta amb la proposta de L.M.X. sobre la campanya “per Nadal tots
a casa” i puc dir-li que la vaig proposar a les comunitats de base. Esperem estar un grup
davant de la presó el dia 24, si no es concedeix demà l’amnistia. Amb afectuoses
salutacions per a X. I tots vostès. Maria Assumpció Milà de Salinas”.
La campanya nadalenca de l’amnistia esclata en manifestacions, declaracions, milers
d’adhesions individuals i moltes de col·lectives, vetlles nocturnes dominicals per la pau,
per tot arreu. En les vetlles, programes densos d’actes, reflexions, lectures, etc. Sant
Medir del barri de Sants. La Bonanova del barri de Sant Gervasi. Sant Adrià de Besós.
Reus. Les Borges del Camp. Tarragona. Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda del barri
de Santa Caterina. Sant Pau del Camp del barri del Raval. Sant Francesc de Sales.
Nostra Senyora de Bellvitge. Santa Isabel d’Aragó. Sant Josep Oriol. Ateneu
Montserrat. Caputxins de Sarrià. Sant Andreu del Palomar. Sant Ramon. Santa
Engràcia. Joves de Sant Pius X. El Carmel. Sant Just Desvern. Sis entitats de Manresa.
Pax Christi i 85 entitats d’Església...
Quina distància entre el poder golut competitiu i el poble vibrant de solidaritat!

91.- L’amic fidel (19.12.76)
Seguim els tres, l’advocat Ferran García Fària, Eulàlia Rubió i jo, davant de la Model,
quan s’acosta l’any de la nostra plantada. Ens segueix acompanyant la gent amiga, que
no ens abandona i ens fa de coixí per protegir-nos de la “intempèrie”, contra el “fred”
que va creixent dia a dia. En aquests mesos de desembre i febrer abundaran els
homenatges i signes de solidaritat, mentre els de dalt perseveren en la seva cruel
negativa.
Ferran, sempre tant sensible, sempre tan voluntariós, amb més de setanta anys, amb la
seva llarga barba blanca, amb les seves ulleres astigmàtiques, que deformen d’una
manera característica l’aspecte dels seus ulls, segueix omplint el seu carnet amb les
notes dels esdeveniments assenyalats, cosa que jo no tinc esma de fer. Farà un any que
ens coneixérem, perquè ell es presentà espontàniament a fer vaga de fam amb nosaltres
a Montserrat a favor de l’amnistia de Nadal de 1975. Ara, en recordança, m’escriu una
sentida i reconfortant carta d’aniversari d’amistat:
“Barcelona, 19.12.1976.
“Sr. Lluís M. Xirinacs.
“Carrer d’Entença 155.
“Ciutat.
“Benvolgut Lluís M.:
“Ja fa més d’un any que vaig tenir la feliç decisió de participar fent vaga de fam a
Montserrat, en la campanya per tu promoguda per assolir l’Amnistia dels presos
polítics.
“Quants esdeveniments s’han succeït de llavors ençà!
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“Van començar aquests, després de la vaga de fam a Montserrat, en prendre possessió
de la voravia del carrer d’Entença, davant de la Presó Model, el darrer Nadal (1975).
Aquesta nova empresa hem tingut el plaer de compartir-la amb tu, durant forces mesos,
Eulàlia Marimón i jo, dotze hores cada jorn.
“Els primers mesos van ser de prova, puix tant el búnquer com les forces repressives
ens van sotmetre a una diària agressió de paraula, per escrit (pancartes) i d’obra. En
molts casos els atacs van tenir un caient humiliant, tot llençant al damunt nostre
deixalles, escupinades, llaunes i tota mena de desferres. Els cops de porra, les trepitjades
amb sabates ferrades van ser nombrosíssimes.
“Vam sofrir detencions totalment il·legals, ens van segrestar tot portant-nos a llocs
indecents i amb perill de contagi, com són els femers i llocs d’aigües brutes.
“Amb tu com mestre, Lluís M., nosaltres i molts d’altres “captaires de la pau” vam
suportar amb paciència <<no violenta>> mals tractes i detencions manifestament
il·legals, en l’afany de mostrar-nos dignes deixebles teus, de Gandhi, de Luther King i
d’altres de l’escola de la no-violència.
“Vam participar en les manifestacions multitudinàries pro-amnistia de l’u i del vuit de
febrer, en les quals el poble de Barcelona va ésser amo i senyor de la ciutat. Malgrat
això el govern neo-feixista d’Arias Navarro i Fraga Iribarne no van concedir l’amnistia
obligant a una nova manifestació el quatre d’abril, que va ser brutalment reprimida,
motivant la frase de Fraga: <<la calle es mía>>, contestada per nosaltres amb aquesta
altra: <<No senyor Fraga, el carrer d’Entença, entre Rosselló i Provença és del
poble>>.
“Després, a l’estiu, va arribar <<La Marxa de la Llibertat>> per totes les terres del
Principat, valencianes i de la Catalunya del Nord que ens van segregar materialment
però no moralment.
“Tu, Lluís Maria has continuat i continues en demanda d’amnistia, patint totes les
inclemències dels agents atmosfèrics, productors de refredaments i malalties que has
suportat exemplarment.
“Malgrat els teus indiscutibles mèrits, que et feien mereixedor del premi Nobel, tal
vegada, per motius polítics, ha estat declarat desert.
“Encara que saps que no cal que t’ho digui, he de fer-te avinent que sóc sincer deixeble
teu i amic fratern.- Ferran García Fària.”
Quina escalfor més confortable al cor!

92.- Un Advent a Múrcia (19.12.76)
En l’esquitx 32, hem vist Paco Cuervo i els seus companys davant la presó de Múrcia.
En l’esquitx 54, l’hem vist acabar la plantada en no quedar cap pres polític a la presó de
Múrcia. Avui el retrobem una altra vegada, despert, inquiet, reflexiu, actiu i
contemplatiu:

232

“Al llarg d’aquests temps se m’ocorregueren noves formes de prosseguir l’acció. Però
quedaren avortades per diverses causes. Tanmateix alguna cosa nova hi havia: ja no
anava en solitari. Enmig d’aquesta recerca rebérem la “Crida als cristians. Nadal 1976”
de Lluís M. Xirinacs (80). Fou realment una crida. Se’ns reclamava, i el petit grup
respongué. (També respongueren diversos grups en diverses ciutats (90)”.
En la meva Crida demanava fer vetlles a les esglésies les nits de dissabte a diumenge
dels quatre diumenges de l’Advent, tradicional preparació litúrgica del Nadal. Aquell
any s’esqueien el 28 de novembre i els 5, 12 i 19 de desembre respectivament. És una
litúrgia entranyable que neteja els cors i els obre a l’esperança, a la confiança, al desig
de la vinguda del Regne de l’harmonia en aquest món fred i sense entranyes. Tot això es
veia com un pròleg a una concentració pública davant de les presons el dia de la vigília
de Nadal. Continua Paco Cuervo:
“Encetàrem les vetlles de 9 de la nit a 9 del matí. Vam fer tres vigílies –la crida ens
arribà passat el primer diumenge d’Advent- com a preparació a l’acció pública, davant
la presó, del dia 24 de desembre. Foren aquestes vigílies, silencioses, ignorades, les que
donaren profunditat a l’acció. Talment un arbre, les arrels del qual s’amaguen sota terra.
En la darrera vetlla (19.12.1976), redactàrem aquest comunicat que vam enviar al
President de govern, al cardenal Tarancon i a “La Verdad” de Múrcia (que el publicarà
sencer):
“PER NADAL TOTS A CASA”
“Un petit grup de cristians, en solidaritat amb la crida feta per Lluís M.X., hem estat
vetllant al llarg de les nits dels tres darrers diumenges d’Advent. Han resultat unes
vetlles llargues, de dotze hores cadascuna. Hem reflexionat i esperat, sobre què? Sobre
el Nadal i sobre el seu sentit en aquesta nostra Espanya d’avui. No és fàcil descobrir
avui el sentit del Nadal, tan “corteinglesitzat”, amb els seus “feliços cistells de Nadal”!
Tan convertit està en torrons, joguines i dolceses..! Darrere tot aquest muntatge
d’escaiola i purpurina ¿està amagada la pedra angular que permetrà fer una autèntica
construcció?
“Hem aprofundit traient enderrocs i hi hem trobat Jesús de Nazaret, el naixement del
qual celebrem. Ell vingué a portar la pau i la reconciliació. Però, de quina pau es tracta?,
què suposa aquesta reconciliació?
“Hi ha una pau falsa, amb ordre públic, amb tranquil·litat, però que amaga un fons
corromput i empantanegat. S’assembla a aquelles situacions tenses en les quals la por
impedeix tota manifestació de vida. Aquesta pau és aparent, és falsa.. Contra ella, els
antics profetes d’Israel cridaven a les autoritats: <<Guariu superficialment les ferides
del meu poble, mentre dieu “Pau, pau!” i no hi ha pau!>>. Des del punt de vista
d’aquesta pau, Jesús vingué a portar l’espasa, la divisió. Talment que les autoritats del
seu temps l’ajusticiaren, puix <<seduïa la multitud>>. No. La pau que Jesús ens vingué
a dur és el fruit de la justícia. <<Si vols la pau, treballa per la justícia>>: aquesta és
l’expressió de la pau autèntica, oposada a la pau del César que diu: <<Si vols la pau
prepara la guerra>>.
“I, ¿què suposa la reconciliació que Ell ens vingué a dur? Perquè també hi ha
reconciliacions aparents i falses. Si algú està trepitjant el seu veí, es podran abraçar
sincerament? Per tal que aquesta abraçada sigui sincera, no haurà de deixar de trepitjarlo? Això suposa la reconciliació de Jesús: que cessi l’opressió de l’home per l’home,
que no hi hagi opressors ni oprimits. <<Que les valls s’alcin, que les muntanyes i turons
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s’abaixin, que allò que sigui torçat s’adreci i allò que sigui escabrós s’aplani>>. Aquesta
és la condició per veure la salvació de Déu, això és, Jesús.
“I tot això què significa per a Espanya? ¿Podem dir amb sinceritat que aquesta pau i
aquesta reconciliació de Jesús, hi són presents? En aquestes hores de vetlla hem vist
clarament que no. Que encara no s’ha liquidat la guerra civil. Que encara hi roman el
clima de vencedors i vençuts.
“L’estructura d’Espanya és capitalista. I el sistema capitalista està basat en què uns pocs
acaparen els mitjans de producció i en què la majoria es veu obligada a vendre el seu
treball. Estructura capitalista comuna a Europa, però agreujada a Espanya per les
conseqüències de la guerra civil. Els vencedors s’han apoderat de la part del lleó i no la
volen deixar anar. Al llarg d’aquests darrers quaranta anys, no només han negat al poble
el control del poder econòmic, ans també li han impedit l’exercici dels drets polítics.
Això creà un clima de tanta tensió i un enrariment tan gran de l’ambient que les presons
s’ompliren d’homes que lluitaren pels drets fonamentals de la persona. El fet que homes
justos siguin empresonats, no és el símbol terrible d’una societat malalta? La violència
subterrània esclatà a plena llum. El llot del fons sortí a superfície: tortures,
afusellaments, actes de terrorisme, segrests... i com teló de fons, l’opressió econòmica
d’uns i i la indiferència i covarda submissió d’altres. ¿Qui es considerarà net en aquesta
situació? Aquell que no tingui pecat que llenci la primera pedra.
“Davant aquesta situació tan tèrbola l’única sortida és una espècie de baptisme
col·lectiu, un fer taula rasa, una amnistia política global per a uns i altres, estrictament
imparcial. <<PER NADAL TOTS A CASA>>. I, a partir d’aquí, iniciar el camí per un
sender nou.
“ Això ens sembla que exigeix la pau i la reconciliació d’aquest Jesús el naixement del
qual celebrem.
“Múrcia, darrer diumenge d’advent de 1976” .
Tot seguit, plegats, signen una carta que em trameten:
“Múrcia, 19.12.76.
“Estimat Lluís: són les 5 del matí i des d’aquesta església d’un barri de Múrcia et
lliurem aquest record en senyal de comunió. T’enviem aquest comunicat, que encara és
calent, tot just sortit del forn. I aquesta Nadala, dissenyada per un amic de Cartagena.
T’agrada? A Coordinació Democràtica li ha semblat bé la concentració del dia 24 i se
suma a la convocatòria.
“Lluís, quan rebis aquestes lletres farà un any que estàs ací, al carrer Entença, vetllant
en espera de l’amnistia. Però sembla que aquestes muralles que tens davant són més
resistents que les de Jericó. Aquelles en una setmana caigueren. A veure si el 25... Una
abraçada”.
La nadala presenta per davant la silueta elegant d’un colom amb la branca d’olivera al
bec. I a sota “Per Nadal tots a casa”. Al darrere: “Que ningú faci més la pasqua al poble
i un any nou amb llibertat”.
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93.- Intent d’homenatge (21.12.76)
Sincerament, jo ja estava cansat de campanyes per l’amnistia, d’homenatges i de
l’aprofitament del Nadal per forçar l’amnistia. Però als presos, que havien somiat en una
ràpida sortida i que encara eren reclosos, se’ls feia encara més costa amunt la presó. I
els seus familiars i amics havien tornat a alçar la bandera: Per Nadal, tots a casa! L’any
anterior, dèiem: Per Nadal, cada ovella al seu corral! Fins i tot volien fer un
homenatge a aquell home cansat i esgotat, que veien com a “l’especialista de
l’amnistia”. Lector, potser tu també et sentiràs exhaust de llegir tants intents frustrats de
la mateixa fita... inassolible? La concessió de l’amnistia encara tardarà un any més! Però
la història és una novel·la on et pots saltar els trossos avorrits.
“En representació de tots els nens de La Llagosta, la secció de l’Esplai del Centre
cultural s’adhereixen a favor de l’amnistia per a tots els presos polítics en el país.
Esperem que no triguis molt a estar a casa, puix això significaria que l’AMNISTIA
hauria arribat ja. A L.M.X, dels nens de La Llagosta”.
El 10 de desembre s’inaugura a la Fundació Miró una exposició de quinze cartells, amb
el títol: “Artistes per l’Amnistia”. L’exposició comença simultàniament a 28 països amb
un objectiu fonamental: divulgar la tasca que Amnistia Internacional realitza contra les
tortures i a favor dels presos polítics.
L’11 de desembre se celebra a Zumàrraga (Guipuzkoa) el congrés programat de
familiars de presos polítics de tot l’Estat. Assisteixen vàries delegacions europees.
El 18 de desembre, Mataró concentra 3000 manifestants del Maresme amb un gran
acolliment social. La manifestació programada, del 19, a Barcelona, és convocada –més
de cent signatures de convocants- pel “tot Barcelona democràtic”. Entre els signants
figura Josep Laporte, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i, fins i tot,
Manuel Jiménez de Parga, rector de la Universitat Central. Un gran globus amb la
senyera i la paraula “amnistia”, que penja en una visible pancarta vertical, sobrevola la
presó Model. Tots els presos poden veure-la.
Comencen a ploure’ns felicitacions de Nadal amb el tema de l’amnistia, algunes de ben
originals, totes plenes a vessar d’enceses expressions del gran desig: “Per Nadal, tots a
casa!”. Hi col·laboren els millors humoristes del país.
Per al 21 de desembre era programat un homenatge a la meva persona. En realitat era el
començament de la “Festa Major” de l’aniversari de l’estada dels “captaires de la pau”
davant de la presó. Tots els captaires continuaven mantenint l’aposta. La cita era a les
vuit del vespre. Durant tot el dia molta gent va anar al carrer d’Entença, a portar rams de
flors. A estones plovia a bots i barrals. En el forat del gros arbre ”sagrat” de la vorera
alguna mà amorosa havia instal·lat un bell i petit pessebre. També s’hi col·locà una
placa commemorativa del primer aniversari, un gran ciri amb la paraula “amnistia”
gravada, i una corona de flors amb la senyera catalana.
Des de dos quarts de vuit, la policia havia desallotjat el lloc i controlava la circulació de
vianants. Malgrat això es reuniren unes 300 persones que intentaren reproduir l’anella,
agafades de la mà, a l’entorn de la presó, talment havíem fet dia 1 de desembre (87). Jo
vaig poder dir: “Em sento feliç, joiós, que el poble plantegi majoritàriament aquest
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pacte per a la pau que és l’amnistia. No és altra cosa que l’abraçada de la pau, de la
reconciliació. El poble ho demana, clama amnistia. Se’m digué que la meva lluita era en
solitari, que no servia. I, ja ho veieu, la gent segueix lluitant i sofrint per l’amnistia. I, en
aquest sentit, em sento molt feliç: el poble ha assumit la lluita per l’amnistia. La única
cosa que trobo a faltar és la reciprocitat de responsabilitats per part del govern. Estic
molt agraït a la gent que m’ha acompanyat, que ha estat amb mi al carrer Entença.
Agraeixo als qui han sabut perseverar perquè creiem en allò que fem, estem convençuts
de la nostra lluita”. Anava caient una pluja fina.
Però immediatament arribaren un autobús i tres jeeps de la policia espanyola que varen
actuar enèrgicament. Esbandiren la gent i arrencaren barroerament pessebre, placa, ciri i
corona. En ser desallotjats, alguns dels presents es preguntaven, amb ironia, si aquesta
actitud guardava alguna relació amb les promeses de democràcia que havia fet el
president Suàrez. El lema de la campanya institucional del referèndum de la Llei de
Reforma, que tants milions havia costat al contribuent, lema repetit fins a l’avorriment
durant tres setmanes, deia: Parla, poble, parla. Una senyora digué a un policia: “El
poble ha parlat en el referèndum. On és la democràcia?”. El policia respongué: “Ja la
tindran, senyora, ja la tindran”. Un altre féu: “Jo no sé que és això!”. Un caporal de la
policia deia a un periodista: “No passi, vostè”. En preguntar el perquè, respongué el
policia: “Jo sóc la llei”. Hi hagué lesionats que calgué recollir i dur al dispensari. Es
presentà denúncia al jutjat de guàrdia número quatre. Davant la presó romanguérem
només Ferran García Fària i jo. La policia impedí transitar pel carrer a l’altra gent i
procedí posteriorment a dispersar les nombroses persones concentrades en els voltants.
A la mateixa hora es produïa davant la presó de dones de la Trinitat Vella una
concentració d’unes 200 dones per demanar l’amnistia (90). Les concentrades, que
portaven pancartes, van aguantar un quart d’hora sota la pluja, sense que la força
policial intervingués i després van anar en manifestació pels carrers de Trinitat Vella.
Passades les nou de la nit es reproduïa, tot i que en nombre inferior, la concentració
davant la Model. En aquesta ocasió es cridà “Amnistia total”. Jo ja no hi era.

94.- L’esperit (19.12.76)
L’Agència de Notícies, CIFRA, emet a 20 de desembre, des de Madrid, el següent
comunicat:
“El llibre Diari d’una vaga de fam (versió castellana, Akal ed., 1976), de Lluís Maria
Xirinacs, ha estat segrestat per inspectors de policia, a denúncia del ministeri
d’informació i turisme, ratificada pel jutjat d’ordre públic, segons una nota de l’editor
Ramon Akal, facilitada a CIFRA. El llibre recull la narració personal, a manera de diari,
que L.M.X. fa dels esdeveniments i vivències de la seva vaga de fam de 21 dies de
durada que s’inicià la nit de Nadal de 1970. També inclou carta oberta a l’Assemblea de
Catalunya, carta oberta al cap de l’estat espanyol, general Franco, etc.”
La policia el segrestà abans de què arribés a posar-se a la venda. Un periodista de
l’Agència m’ho comunicà. Jo encara no ho sabia, tot i que temia que s’esdevingués.
“Quan, després del Dia del Llibre, Akal em proposà d’editar-lo, ja li vaig anunciar que
això podia succeir”. La vaga de fam ocorregué durant el procés de Burgos de 1970.
L’obra resulta un manual pràctic en vista a la lluita no violenta. En ell també s’inclouen
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diversos passatges del meu diari posterior i diverses cartes a entitats i personalitats
destacades de la vida política espanyola. Potser el capítol més conflictiu del llibre sigui
la carta adreçada al general Franco el dia 1 de gener de 1975, des de la presó de
Carabantxel.
D’aquest llibre, durant el 1975 s’editaren, de forma clandestina, 11.000 exemplars 6.000 en català i 5.000 en castellà-, tots venuts. El mateix any es feu una edició en italià,
titulada Dalle carceri della Spagna, Ed. Coines, Roma, 1975, i s’estaven preparant
l’edició catalana, (Ed. Nova Terra, Barcelona) que sortiria el maig 1977, i l’edició
francesa ja esmentada.a càrrec de Marie Laffranc (89), amb el titol La sentinelle de la
liberté (Ed. Ouvrières, Paris, primavera de 1977).
Casualment el dia següent del segrest, 22, el Diari de Barcelona, a la secció “Regali
llibres”, anunciava el meu llibre Futur d’Església, també editat en català i castellà al
novembre (76), per l’ed. Nova Terra. Pocs dies abans (8.12.76), Josep Perarnau li
dedicava un fi comentari al Tele/eXprés, sota el títol de: “L’esperit d’en Xirinacs”:
“<<Futur d’Església>> és un llibre que Lluís M. Xirinacs va escriure fa sis anys i que
només ara arriba al públic. Un llibre entorn de les <<Comunitats cristianes de base>>.
El mateix autor constata (p. 103) que <<encara no ha sortit el teòleg tècnic de les
comunitats cristianes de base>>. I aquesta podria ser, amb una certa versemblança, una
de les raons del llibre.
“La visió que X. té d’aquelles comunitats i, també, tot el seu llibre, es podrien resumir
en una paraula: <<l’esperit>>. Potser no seria gaire fàcil de concentrar en poques
paraules allò que en X. entén sota aquesta paraula: <<Tots tenim dintre de nosaltres –
fins i tot les coses materials naturals-, més o menys ofegat, l’esperit. I l’esperit guia la
nostra vida des del fons del nostre ésser. L’esperit produeix formes, lleis, institucions,
objectes exteriors, des del més petit electró. És extraordinàriament fèrtil. No és gens
avar. Ell resta sempre amagat, humil, desconegut, després de l’obra feta... L’esperit
parla un llenguatge claríssim per a aquells qui el volen entendre. És d’essència de
l’home tenir esperit. És d’essència de l’home entendre l’esperit, sense un aprenentatge
especial>> (p. 126).
“Aquest llenguatge de l’esperit, X. el copsa sobretot en Jesús i després en Sant Pau:
<<Jesús i la seva comunitat no perden ocasió de predicar i de donar testimoni que
l’home individual, la societat humana i l’univers sencer són fonamentalment lliures per
obra de l’esperit>> (p. 66). <<Pau ho trenca tot. És un fora de sèrie. És de l’esperit >>
(p. 74).
“En la pàgina acabada de citar hi ha una altra de les afirmacions clau del llibre: <<Però
jo us dic que avui l’esperit empeny tant fort com aleshores. I caldrà parar-hi esment>>.
“No cal dir que a X. li interessa molt més el present que no pas el passat: <<La nostra
societat és madura. De conjunt no necessita el paternalisme d’una religió social d’estil
medieval. Per això se secularitza. Ha cessat la pedagogia de la religió llatina sobre la
societat moderna>> (p. 90). A la p. 103, aquesta religió llatina és identificada amb el
catolicisme en tant que diferent del cristianisme. La valoració del present porta X. a
valorar només la realitat actual: <<El regne de Déu és ací, enmig de nosaltres. Una
comunitat cristiana madura o, si més no, els madurs d’una comunitat cristiana, són la fi,
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són la vida eterna, són l’església del cel, són el cel>> (p. 122). L’únic signe de
l’autenticitat cristiana és <<la donació total>> (p. 125).
“Què representen, doncs, les comunitats cristianes de base? <<Han pres decididament
en el seu estil de vida totes aquestes veritats prohibides per l’estil de vida de la religió
oficial, que s’assembla extraordinàriament a aquella religió oficial que condemnà Crist i
els cristians a mort. Són la contestació permanent davant una religió oficial hipòcrita,
refractària a la Bona Nova>> (p. 69).
“El llibre d’en X. gira entorn de dos grans problemes: el del binomi <<ací-més enllà>>
(p. 76); i el de la tensió entre la vitalitat de l’esperit i la feixuguesa de les estructures
institucionals.
“¿Qui no voldria, com ell, que l’esperit resultés sempre vencedor?”
A aquest comentari jo només voldria afegir que hi ha accions, campanyes, persones,
institucions, empreses, amb esperit i que n’hi ha sense esperit (o amb esperit malèvol).
Les primeres, tard o d’hora, esdevenen fecundes. Les altres decauen i fan mal. Com diu
l’Apocalipsi, l’esperit sempre és darrere la nostra porta i la tusta per demanar que
l’obrim des de dins... si volem. Qui l’obre podrà celebrar amb l’esperit el banquet més
amorós i feliç que es pugui imaginar. Obrir-la o tancar-la és propi de la llibertat
personal. L’esperit no és propi de ningú. No el posseïm. Ens posseeix... si l’acceptem.
No es pot dir “l’esperit de Xirinacs”. En el millor dels casos caldria parlar de “Xirinacs
de l’esperit”. Tant debò!

95.- 23 desembre 1976
“A la porta de la presó, on va a complir el primer any tot esperant l‘amnistia, mossèn
Xirinacs segueix rebent adhesions. S’assegura que Xirinacs porta sempre amb ell una
llibreteta on va anotant el nom i cognoms dels qui han passat davant la porta de la
Model i s’han parat a parlar amb ell, per expressar-li el seu ànim d’una o una altra
manera. I s’assegura, també, que aquesta llista de noms fora la més sorprenent i
interessant guia socio-política que podria editar-se en aquest moment. Ho diuen aquells
que han vist la llista” (Josep Martí Gómez, Correu Català, 18.12 76).
“Lluís M. X. porta un any esperant a la porta de la presó Model de Barcelona, allí al
carrer, davant els barrots dels que anomena els seus germans presos, ¿Què espera? ¿Què
demana? ¿Què somnia? L’amnistia total, completa, definitiva. Ell també coneix la part
de dins dels barrots, i coneix en la seva carn la bogeria diària i acceptada de sentir-se
únic, sol, amb la seva llarga esperança i un petit grup de captaires de la pau. Ha buscat
la pau per camins inhòspits, plens de cards i d’immisericòrdia. Ha escrit cartes de pau –
que són les més agressives-, a qui correspon: caps d’estat, capitans generals, jerarques
de l’església. No és encara un escèptic, però és ja un testimoni irrepetible. Molts morts
no l’obliden, i els vius confien en què el seu fred, soledat i bogeria, no siguin en va.
“- ¿Com entén vostè la pau en l’Espanya de 1977?
“- Com un gran esforç de tots per a superar les conseqüències de la tragèdia de fa
quaranta anys. Els pobles i les classes socials en l’estat espanyol segueixen desconeguts
els uns per als altres. Fins al present s’ha fomentat aquest desconeixement. Espero que
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la pau de 1977 representi un treball d’intel·ligència mútua i d’acceptació mútua que faci
superar els xocs d’interessos, la major part de les vegades reduït a un xoc de cecs. La
vera pau sempre és difícil. L’ordre imposat per la força és el recurs fàcil. Si no estem
disposats a obrir-nos i a comprendre els altres, no hi haurà pau.
“- ¿Què li demanaria a l’Església espanyola en 1977?
“- El nostre país entra en una situació social pluralista. Jo demanaria a l’Església que
oblidés la defensa dels seus interessos creats. Que aprengués a viure sense seguretats
humanes. I que ajudés a què es comprenguin uns grups als altres: que vol dir que
practiqui la funció de mitjancera amb la llibertat que dóna l’esperit. Temo que repeteixi
el vell error de vendre’s a un grup per tal de sentir-se protegida. Crec que la seva missió
no és tant de jutjar i criticar posicions com descobrir i salvar tot allò que és bo i que
s’amaga en cadascun dels grups de la nova societat plural que està naixent” (YELDA,
revista de vida cristiana, XII.76).
“- ¿Què és ara el tram d’Entença, entre Rosselló i Provença?
“- Ha esdevingut una petita zona alliberada. S’ha convertit en una escola de formació
social. També ha servit per a què els familiars dels presos se sentissin acompanyats. En
realitat no volem esdevenir el centre, però sí que la nostra estada suposa una petita llum
encesa que manté desperta la població (T.A. CORREU CATALÀ).
Telegrama: “Les comissions gestores proamnistia d’Euskalherria assumeixen com a
pròpia la Marxa de la Llibertat al País Basc. Bon Nadal. Pablo Ruiz de Azua”.
“- ¿Quins creus que han estat els aspectes més positius de la teva estada aquí durant un
any?
“- Te’n diré quatre:
“1.- Ha ajudat a mantenir la campanya unitària més llarga que s’ha fet en quaranta anys
en aquest país: la de l’amnistia. Aquesta campanya, a la qual jo només he contribuït
com un de tants, ha fet que sortís molta gent de la presó, que molta gent pogués tornar
de l’exili, que disminuís el nombre de judicis, de detinguts i d’hores de detenció i que
s’aconseguís una amnistia parcial.
“2.- Ha ajudat a fer que molta gent perdés la por al carrer, ha induït el poble a
augmentar el seu grau de militància, a mantenir les posicions. Ha descobert moltes
noves formes de lluitar. N’és una prova el fet que, als darrers acomiadaments d’empresa
en gran escala que s’han produït, els obrers han agafat el costum de romandre asseguts a
la porta de la fàbrica. Alguns, fins i tot, van adoptar el nom de “captaires”.
“3.- Ha estat lloc de reunió per als qui lluiten i lloc de promoció per a gent fins ara
socialment alienada. El carrer Entença ha estat com una escola social permanent, oberta
al mig del carrer.
“i 4.- El carrer Entença ha estat un indicador de cara a l’estranger del grau de
democratització i de la repressió en que es trobava l’Estat espanyol. El que ha passat
davant de la Model aquest any darrer, ha trobat ressò arreu del món. M’han fet arribar
retalls de diaris d’Austràlia, dels Estats Units, de Suècia, d’Alemanya” (AVUI,
24.12.76).
Joan Soler envia el 23.12 a Ràdio Miramar, al programa “Finestral Obert Sense Reixes”
de Salvador Escamilla, el següent comunicat que no pogué ser llegit per prohibició
governativa. Fa així:
“Sóc un admirador del pare Xirinacs i l’estimo. Crec, com un deure cívic, que he de
denunciar un fet vandàlic a càrrec de l’Ordre Públic: la destrucció, fins esmicolar-lo,
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d’un humil pessebre i d’una bandera catalana posats en el buit de la soca d’un arbre,
davant per davant de la presó Model, on al llarg de gairebé un any passa dotze hores
diàries el nostre amic del poble, presoner voluntari per tal d’assolir l’amnistia. Us he de
dir qui sóc, i en dona testimoni vàlid tota la vil·la de Ripoll, bressol de Catalunya. Allà
us diran que vaig defensar i salvar amb perill de mort el quadre de Santa Maria de
Ripoll, que podeu admirar en el seu mil·lenari Monestir. És un present del Vaticà
realitzat en els seus tallers. Per a mi és un Nadal trist. M’ha tocat ara de veure, impotent,
com ni la presència d’un sacerdot admirable podia aturar la munió de forces del mal
escarnint la nostra tradició nadalenca i la bandera de la pàtria. Espero protesta: la de
l’Església. No voldria de cap de les maneres que, avergonyit, un mal dia ni gosés dir-me
català. Amnistia ara més que mai demano de tot cor que volguem exigir”.
“-Una pregunta final, com s’acabarà tot això?
“- Si em permets, et respondré amb unes paraules que ja havia dit el mes d’agost, quan
algú m’aconsellava, després del tros d’amnistia, que ho deixés córrer: “Jo vull amnistia
total, i vull continuar lluitant serenament i sense violència per aconseguir-la”.
“Senzillament, seguiré esperant davant de la presó de Barcelona, com fins ara. Si no hi
quedava cap pres polític, és igual. La presó és un símbol entenedor per a la gent. Estic
molt cansat. No em trobo gaire bé. Potser em caldrien unes vacances. Però no pot ser.
Els qui continuen represaliats tampoc no tenen vacances. No és encara hora de
descansar” (Ignasi Riera, ARREU, 20.12.76).

96.- Un any més sense amnistia (24.12.76)
“El dia 25 de desembre, el dia més trist de l’any per als que estan tancats a la presó, farà
un any que em vaig posar davant de la presó Model de Barcelona en exigència
d’amnistia. Pres enmig del carrer, per tal que el poble no oblidi mai els seus presos. Veu
de la voluntat del poble, mil vegades manifestada, davant un règim que en aquest
postfranquisme té segrestats dos-cents quaranta polítics, com ostatges, com penyora, per
negociar la rebaixa de la democràcia amb l’oposició democràtica.
“Malgrat la bàrbara intervenció de les forces de l’ordre i dels escamots d’ultradreta, ha
estat un any fecund. He conegut el poble. El poble ha baixat al carrer amb la cara alta i
ha pres possessió del carrer per convertir-lo en un lloc natural de debat dels seus greus
problemes. Veïns, treballadors, estudiants, intel·lectuals, bohemis, pagesos, estrangers,
periodistes i cineastes, i lumpen abundós, persones desmanegades per una estructura
social despietada.
“La major alegria meva ha estat de veure’m comprès, estimat i fins imitat pels obrers.
Les vostres lluites i la meva, tan diferents en aparença, s’han ajudat mútuament. Ací han
vingut els obrers en lluita de la Seat, de Laforsa, de la Roca, de Telefònica, de Pirelli,
d’Aismalíbar, de Motor Ibèrica, de Transports, de Matacàs, del Port de Barcelona i d’un
llarg etc. Les vagues obreres s’han fet més duradores, la militància creix i s’estén.
Alguns obrers acomiadats s’han fet “captaires de la readmissió” davant les portes de les
fàbriques i l’amnistia laboral ha esdevingut germana inseparable de l’amnistia política.
“Any fecund!
“El dia 21 de desembre em van voler fer un homenatge. Jo vaig demanar que fos un
homenatge al pres sense amnistia. I van venir a fer mitja hora entranyable de silenci tot
abraçant la presó en un anell humà pacífic i ferm. La força pública sense entranyes ho
impedí. Els presos, amb entranyes, cridaven emocionats des de dins de les reixes.
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“No hem vençut encara. Però és a prop el dia en què l’home treballador vencerà a la fera
de rapinya” (L.M.X., dijous, 23.12.1976).
En la vigília de Nadal de 1976 tampoc no hi hagué amnistia.
Jo esperava que fossin moltes les persones de bona voluntat que es concentressin com
nosaltres a la porta de totes les presons del Regne espanyol per passar aquesta Nit de
Nadal a prop dels que esperen amnistia.
Les coses esdevingueren així:
“Al llarg de tot el dia 24, gran quantitat de persones, moltes d’edat madura, feren acte
de presència a la Model. A mitja tarda del 24 arribaren a congregar-s’hi unes 600
persones, algunes de les quals eren vingudes de Terrassa, Sabadell, Rubí i altres
poblacions. La policia, que hi feu acte de presència des de primeres hores del matí,
invitava constantment a desallotjar l’indret.
“Nit de Nadal agitada. De dos quarts de nou a les nou de la nit, a prop de 500 persones
pogueren dur a terme la mitja hora de silenci, sota tolerància de la policia. Acabat el
silenci, la policia es dedicà amb contundència a desallotjar l’indret. La circulació fou
tallada en tots els carrers que envolten la presó, mentre gent en dispersió cridava:
“Amnistia total” i “Llibertat”. A les dotze de la nit es realitzà una nova concentració.
Fou tallada de nou la circulació per la policia, i es produïren crits i carreres pels voltants
de la presó fins a les dues de la matinada. Sembla que també s’hi presentaren elements
de l’extrema dreta. Els presos, bo i movent llumins i encenedors, feien arribar llur
agraïment als congregats.
“La concentració a la porta de les presons es produí pràcticament a tota la geografia del
Regne en la Nit de Nadal, tot responent a la crida dels captaires de la pau. Hi hagué
càrregues policials, ferits, detinguts i incursions del feixistes guerrillers de Crist Rei.
Concretament es tenen notícies de les concentracions en la presó de València i, fora dels
Països Catalans, en les presons de Màlaga, Múrcia, Saragossa, Jaén, Martutene (País
Basc), La Corunya (Galiza) i Carabantxel i Yeserías (Madrid). En aquesta darrera es
congregà un miler de persones” (Diaris: Catalunya Express, 27.12.76, i AVUI,
28.12.76)“.
Paco Cuervo, des de Múrcia, (32, 54) ho explica així, de primera mà:
“Finalment arribà el dia 24. I a les 9 del matí començàrem sis o set persones a passejar
per aquella vorera que se’ns havia fet tan familiar.
“Els veïns de l’edifici, en veure’m, deurien espantar-se, tot pensant que un altre cop
anàvem a donar-los la “pallissa”. Als qui vaig veure, els tranquilitzava dient, “Només es
per un dia, no es preocupin”.
“Al llarg del dia hi estiguérem entre 15 i 20 persones. Bo i seguint la crida de Xirinacs
que s’adreçava no només als cristians ans també a “tots aquells homes de bona voluntat
que desitjaven una societat fraterna”, havíem avisat a Coordinació Democràtica de
Múrcia, i aquesta s’havia solidaritzat amb l’acció. Convocà per a aquest dia,
especialment de 8 a 9 del vespre.
“Uns dies abans s’havia produït la detenció de Santiago Carrillo i d’altres dirigents
principals del Partit Comunista d’Espanya. Aquesta circumstància reforçava la crida,
sobre tot als membres del PCE.
“Sabíem això i prevèiem que el final del dia no seria tranquil. Segurament entraríem en
contacte amb la policia.
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“Un primer contacte, molt suau, el vaig tenir a les 4 de la tarda. Nosaltres repartíem a la
gent que passava, el comunicat, quan un policia armat creuà el carrer. En passar davant
de nosaltres, em vaig avançar i li vaig dir:
“- Bones tardes, vol llegir aquest comunicat que hem fet?
“Ell el prengué i tirant-hi una llambregada veié allò d’”un petit grup de cristians...”, i
em digué:
“- Cristians? No ha llegit la primera carta als Romans?
“- Quin capítol? – li vaig fer jo, sense fer esment que només hi ha una carta als Romans.
Ell no ho sabia, però em digué:
“- Allò d’obeir les autoritats.
“- Ah, sí, -li vaig dir-. És el capítol 13. Sí que ho conec, sí-.
“- Bé, bé, doncs... –i se n’anà.
“Em feu gràcia, i veient que no coneixia molt l’Escriptura, no vaig poder deixar de
pensar en com els adoctrinaven, triant aquells texts que més afavoreixen l’status quo,
però traient-los de context i llençant-los com arguments de repressió.
“En fer-se nit, ja no ens llençarien texts, ans ens agredirien amb objectes més
contundents. En efecte, cap a les 7’30, aquella vorera es començà a omplir de gent.
Calculo que seríem uns 500. Pensàvem ser-hi fins a les 9, pacíficament concentrats, tot
fent algun petit míting sobre l’amnistia.
“Però cap a tres quarts de vuit ve cap a nosaltres un fort contingent de policia. Quants
serien? No ho sé, perquè quan se’ls veu venir amb casc, visera, porra..., hom es posa
una mica nerviós i no té esma de comptar.
“Ens avançàrem quatre o cinc per dialogar amb ells, però impossible. Venien a complir
ordres i no volien raonar. Els dèiem que era una concentració pacífica, però ells només
respongueren: “Donarem tres tocs. Si no es dissolen, al tercer carreguem”. Prenen un
megàfon, ho repeteixen a tots, i... piii, piii, piii...!
“Els que estàvem intentant parlar amb ells ens havíem avançat una mica per a fer-ho, i
aleshores ens tornàrem cap a la vorera sense córrer. De sobte sento a la cama una
fuetada, després a l’esquena i finalment al cap. Aleshores m’assec a la vorera i amb les
mans em protegeixo el cap. No veig res. Només sento que algú diu: “Però, és que hi ha
dret?”. Bo i assegut rebo un o dos cops més.
“- Aquest, a la presó! Al jeep!
“- O si no que se’n vagi! Què fa aquí assegut?
“- M’han donat un cop al cap i m’estic recuperant
“- És que no tenen coneixement?
“- Que no tenim coneixement? –li vaig dir, mirant-lo de fit a fit.
“- Au, vagi’s!
“- Ja me’n vaig, ja me’n vaig, però tranquils...
“I me’n vaig anar lentament, una mica coix, mentre un sector del cap, llarg com un tros
de porra, anava inflamant-se lentament.
“Vaig sentir ràbia, impotència, fracàs? En altres ocasions molt diferents sí que ho he
sentit, però aquesta vegada no. Tot i que sembli una paradoxa, aquesta vegada vaig
entrellucar fugaçment la força de la veritat, la força de la no-violència activa, mentre
que a la policia, amb les seves porres i cascs, la vaig veure feble, nerviosa, insegura.
“Allò que més vaig sentir, fou de no haver-nos preparat millor per a aquest moment.
Aquells que havíem promogut aquesta acció vam tenir temps per a pensar en aquest
desenllaç, per a preveure’l. I no ho férem. Falta d’experiència”.
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97.- La llum al país de la nit (24.12.76)
Es tracta d’una rondalla composta pel meu amic de l’ànima, Francesc Botey, pel Nadal
de 1968, a la presó de Zamora, on romangué un any. Ara, en les vigílies dels quatre
diumenges d’Advent i en la vigília de Nadal, alguns grups cristians, congregats en
reflexió i meditació a l’entorn de la petició d’amnistia per al Nadal de 1976, en llur
programa d’actes durant les dotze hores de vetlla, han inclòs la rondalla com una lectura
adient. Poso entre claudàtors [] les reflexions afegides per a aquest cas. Vull que consti
en l’acta d’aquests dies pre-nadalencs:
-- Era el país de la nit, una nit que mai no s’acabava.
[Era la nit de l’egoisme, de la mandra, de l'odi, de la por].
Mai no havia sortit el sol.
La gent d'aquell país era trista i encongida de tant estar a les fosques.
I ni s'adonaven que estaven tristos: ho veien tan normal!
Per a ells la vida era trista i fosca; els carrers i les cases eren foscos com una gola de
llop.
[En el cel d’aquell poble] no hi havia ni estrelles.
[Nosaltres també vivim en el poble de la nit.
La nit de la mandra.
La nit de la comoditat.
La nit de la trampa i la mentida.
La nit de l’orgull.
La nit del pecat].

[Tot va començar un dia com avui. Era un capvespre.
Un home es va aixecar contra el seu germà i el va matar.
I des de llavors hi ha hagut lluita, dominació, mort, tenebra].
[La fam va estenent fàcilment els seus dominis pels països del tercer món.
La guerra continua fent mal arreu del planeta.
Hi ha moltes persones que només pensen passar-s’ho bé ells.
Tots són una mica com els homes del poble de la nit].
[Tots caminem pel poble fosc faltats d’amor i de llibertat.
En e1 poble de la nit la vida és trista, no hi ha alegria.
En e1 poble de la nit no hi ha estrelles].
Un dia en aquell poble va presentar-se un infant.
Portava a la mà una flama petita i es passejava pels carrers.
Alguns nens del país de la nit van sortir al balcó de casa i deien a la gent gran:
“Aquell nen que passa pel carrer porta un llumet a la mà. Qui és?”.
I la gent gran els deia: “Au nen, fica’t a casa i tanca el balcó.
Ha vingut del país de la llum i ens vol fer mal als ulls”.
I agafaven els nens i els tancaven a casa. Però ells, tancats i tot, deien:
“Jo vull anar-me’n al país de la llum, jo vull anar-me’n amb aquell nen al país de la
llum”.
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[El noi de la flama es deia Jesús.
Corria pels carrers voltat d’amics, tot dient:
“Si poseu les vostres coses al servei dels altres, fins arribar a ser pobres, sempre estareu
contents.
Si sou humils i senzills, sereu ben vistos de tothom.
Si lluiteu per a ser justos, e1 vostre esforç serà realitat.
Si us compadiu dels altres, també els altres es compadiran de vosaltres.
Si sou nets de cor, Déu serà el vostre amic.
Si treballeu per viure en pau a casa vostra, entre companys, sereu fills de Déu.
Si sou incompresos i us posen a la presó
perquè heu dit la veritat,
perquè heu esquinçat les tenebres,
e1 poble de la llum serà vostre.
Estigueu contents quan us maltractaran per haver fet arribar la llum als que viuen a la
fosca,
estigueu contents perquè sereu els meus amics] (les benaurances).
[En sentir la paraula de Jesús, aquells nois i noies prou la van comprendre i es van
entusiasmar.
I tot seguit es posaren a cridar pels carrers:
“ESCOLTEU!, S’ACOSTA JA
EL TEMPS DE SABER TOTS LA VERITAT!
TEMPS EN QUÈ EL LLEÓ NO ATAQUI A L’ANYELL!,
DE FER RENDIR LES ARMES AMB L’AMOR
I DE RECOLLIR-NE TOTS LES ROSES.
LA PAU SERÀ EL NOSTRE ESTENDARD!
NO EN DUBTEU PAS! JA ARRIBA!] (cançó).
La gent s’havia dit bona nit i se n’havia anat a dormir.
Al dia següent es va llevar i se’n va anar a treballar.
I vet ací que de bona hora ja hi havia infants que passejaven pel país de la nit
amb una llumenera a la mà. I feien gatzara tot dient:
“Nosaltres ens hem passat al país de la llum!”.
I estaven xirois perquè l’infant de la flama petita al palmell de la mà
els havia donat la flama. I així es passejaven
per tots els carrerons del país de la nit.
Els homes de la nit, no volien pas la llum [de la pau i de l’amor].
Deien: “això fa mal als ulls”. [És més fàcil no complicar-se la vida, despreocupar-se
dels altres].
I xiuxiuejaven uns amb els altres i s’enfurismaren contra els infants del país de la llum
[que havien deixat el poble de la nit i s'havien posat al costat de Jesús,
por convertir el poble en un poble nou, EL POBLE DE LA LLUM],
perquè duien la petita flama a la mà. I heus ací que no eren ni cinc ni deu; eren cents i
cents,
i tots omplien de joia i de llum els carrers del país de la nit.
A la casa més gran del país de la nit es van reunir els homes del país de la nit
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Per discutir què fer als infants del país de la llum;
No pas a tots, però sí als capdavanters. I els digueren:
“Ara mateix, al davant nostre, apagareu la vostra llum;
tenir la llum encesa va contra els costums sagrats del nostre poble”.
I manaren als guardes que apaguessin totes les llumeneres
de tots els infants del país de la llum,
I als primers els posaren a un calabós més fosc que no el país de la fosca.
Molts dels infants, que havien passejat la petita flama es posaren a plorar.
I uns homes del país de la nit van entrar al calabós dels infants del país de la nit
per a apagar-los les llumeneres; però no podien pas;
bufaven amb tota la ràbia però la llumenera no s’apagava mai;
els ficaven la mà en un cubell dels que fabriquen al país de la nit, tot ple d’aigua;
però era impossible, la petita flama no es rendia de cap manera.
Per fi els deixaren estar. Van fer dir pels diaris que tot estava acabat;
van tancar la porta amb set panys i amb set claus,
van posar vigilants a l’entrada i se’n van anar.
[Els infants empresonats deien: “Encara que els grans no vulguin la llum, nosaltres la
volem.
Encara que ens toqui sofrir, volem la llum de Jesús.
Volem que pertot cremi la flama de la llibertat i de l’Amor”.
El noi que havia portat la llum de Jesús als altres, els va dir:
“No tingueu por. Els amics de Jesús són decidits!”.
Jesús ens ha dit: “Sóc entre vosaltres fins a la fi del món”].
Allà, a dins de la presó, es van quedar sols els infants del país de la llum.
[Però estaven tranquils perquè tenien la llum de Jesús amb ells.
Recordaven aquelles altres paraules que Jesús havia dit a la gent del poble de la nit:
"Que la vostra llum brilli davant dels homes,
i, en veure les vostres bones obres, glorifiquin el Pare del cel”.
I també: “Un manament nou us dono: que us estimeu els uns als altres, així com jo us he
estimat.
En això coneixerà tothom que sou els meus amics, si us estimeu els uns als altres”.
I aquells nois ja no tenien por, perquè tenien la llum de Jesús,
perquè volien fer el que Jesús els havia ensenyat.
Ells volien viure segons el missatge de Jesús,
volien que resplendís ben alta la torxa de l'amor i la llibertat].
[I tot esperant poder sortir de la presó anaven cantant:
ESCOLTEU! S’ACOSTA JA
EL TEMPS DE SABER TOTS LA VERITAT!
TEMPS EN QUE EL LLEÓ NO ATAQUI L‘ANYELL!,
DE FER RENDIR LES ARMES AMB L’AMOR
I COLLIR-NE TOTS LES ROSES.
LA PAU SERÀ EL NOSTRE ESTENDARD!
NO EN DUBTEU PAS! JA ARRIBA!].
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Però tot el país de la nit, des del calabós fins la casa del sabater, que tenia més fills que
un formiguer té formigues, tothom veia que al país de la nit es començava a fer clar. Qui
sap si havien descobert que la petita flama havia deixat a tots els cors una mica de
resplendor?

98.- Segon Nadal (25.12.76)
“Benaurats sereu quan, avorrits pels homes, us expulsin de la comunitat i us maleeixin i
prohibeixin el vostre nom com dolent, per amor al Fill de l’home”. Bones Festes!
“Vull dir-te que, per a mi, Nadal és el moment de l’aparició de la Consciència Total, de
la Clarividència, del Déu–home, de l’home–Déu i, en aquest sentit simbòlic, atemporal,
puc celebrar-la en qualsevol moment que no sigui un dia dit “25 de desembre”. I sé que
és així com tu la viuràs en el carrer Entença, avui 25 de desembre de 1976” (Manuel
García Sanz).
L’historiador, Josep M. Ainaud de Lasarte, m’obsequia amb una còpia d’unes pàgines
de Gaudí de César Martinell, Barcelona, 1967, sobre “Gaudí en el calabós als 72 anys”,
on s’explica les lamentables aventures del gran arquitecte amb la policia del seu temps
(1920, 1924), pel delicte de defensar la llengua catalana. De puny i lletra d’Ainaud hi ha
la següent dedicatòria: “Nadal de 1976. En el 50è aniversari de la mort d’en Gaudí.
Gràcies per tot, estimat Xirinacs. Que ben aviat el teu exemple ens sensibilitzi a tots i
ens faci més responsables. Amb tot l’afecte”.
A les dotze del migdia del dissabte, 25 de desembre de 1976, exactament, quan feia un
any just que m’havia posat davant de la presó, començaren a congregar-se, una vegada
més, els amics al carrer Entença. A la una, ja eren uns 800. En aquell moment em foren
lliurats, pel doctor Joan Pelegrí i per l’advocat Agustí de Semir, els plecs que contenien
les signatures en homenatge a mi i en pro de l’amnistia total. Vaig respondre com vaig
saber i la concurrència esclatà en aplaudiments. Em colpí profundament el lliurament de
les signatures, acuradament distribuïdes en grups de 18 per full de paper de barba, amb
el número del document d’identitat i tot, com si fos quelcom d’oficial, amb una fina
exposició de motius:
“Al lluitador per l’amnistia, L.M.X. Els signants expressem, mitjançant aquest escrit, la
nostra admiració a L.M.X. i a la seva gran lluita quotidiana per l’Amnistia.
“Avui que s’acompleix un any de permanència invariable davant la presó Model de
Barcelona, creiem just de valorar tot el que ha representat aquesta permanència pública
al carrer, que ha permès l’apropament de molts i el recolzament d’altres que en
definitiva li han ajudat a suportar dotze hores diàries d’intempèrie durant 365 dies.
“En realitat ha estat tot el poble català el que endemés de popularitzar la imatge d’en X.
ha donat vida a la seva presència al carrer Entença. Els diaris, les revistes, la ràdio, els
documents dels partits, les publicacions de les associacions democràtiques, tot ens ha
recordat a través del rostre serè d’en X., que els presos seguien a les presons, que la
lluita per l’Amnistia no s’havia acabat, que mentre quedés un pres polític o un sol
exiliat caldria seguir lluitant per la reconciliació que X. sempre ha proposat com a punt
de partença d’una nova situació iniciada amb l’Amnistia.
“Quants i quants catalans hauran descobert a través de la lluita quotidiana d’en X, per
l’Amnistia, la importància de la seva pròpia i individual presència dins de la vida
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política del país. No és l’hora de comptar-los, però sí que és l’hora d’expressar
públicament el reconeixement de tot un poble a un home que amb la seva lluita per
l’Amnistia s’ha guanyat l’admiració de tots”.
Seguien les signatures d’Antoni Pelegrí, Miquel Sellarès Perelló, Pere Portabella Ràfols,
Salvador Coromina Romagosa, Agustí de Semir, Jordi Marsal, Raimon Obiols, Jacint
Humet, Jordi Gil, Joan Reventós, Alexandre Cirici, Jaume Casanovas, Robert Pons
Rovira, Àngel Colom, Josep Maria Balcells, Josep Ribera, Francesc Arbolí, Anton
Cañellas, Blanca Serra, Salvador Casanova Grané, Claris Matheu, Carles Caussa,
Xavier Folch, Santos Hernández, Francesc Frutos, Alfons Carles Comín, Joan N. Garcia
Nieto, Francesc Candel, Ernest Maragall, Jordi Rosés, Jaume Chalamanch, Carmina
Salinas, Manuel García Sanz, Teresa Clota, Teresa Òdena, Lluís M. Sunyer, Agustí Vall
Fortuny i així fins a cinc-centes signatures,
També vaig rebre, amb la seva lletra petita i endreçada, la següent carta del llegendari
ancià comunista, poeta, represaliat i exiliat, Marcos Ana:
“Estimat germà i camarada X.:
“Permet-me aquestes línies per a sumar-me a l’homenatge que merescudament et
rendeixen els teus amics, el teu poble i, especialment, els familiars dels presos polítics i
socials per la llibertat dels quals, amb tanta tenacitat i passió, estàs lluitant.
“M’impressionares molt el dia que et vaig conèixer (13) davant la presó Model de
Barcelona, on muntaves la teva guàrdia solidària. És bell i esperançador saber que no
han aconseguit doblegar-te malgrat les injúries, les pallisses, la presó. Mira X., tots els
tirans junts, amb les seves presons, amb els seus codis sagnants, amb els seus aparells
de tortura, no valen el que val una paraula nostra, no pesen el pes d’un minut de la
nostra vida i mai no tindran la força necessària per a tancar-nos el Futur.
“Tu ho saps, tu que ets un testimoni excepcional. Malgrat bordessin tots els gossos de la
Nit (97), no podrien enfosquir la llum que construïm. Ara ja el dia s’acosta a les nostres
cases.
“T’abraço encara des de lluny, perquè no sé si saps que m’han “congelat” el passaport,
però tornaré aviat.
“Mentre, aquí i allà, amb el teu encès exemple, seguirem lluitant per l’amnistia general
fins aconseguir arrencar de les seves presons tots els nostres germans. En tant que no
s’hi arriba no hi ha repòs possible. Jo sé que tu, com jo, com desenes de milers d’expresos polítics espanyols, portem en el nostre cor el noble pes d’aquells versos de Paul
Eluard:
Jo no puc sentir-me lliure
Mentre resti un germà meu presoner.
“T’abraço amb orgull i amb la seguretat del futur pacífic, lliure, democràtic i socialista
del nostre poble”.
I la meva cosina, Olga Xirinacs, escriptora insigne en llengua catalana, em feu arribar
aquesta “anti-Nadala”:
La boira cobreix la torre i glaça els peus del poble.
Nadal no pot ser una acumulació de dones a la cua del peix.
Mira com llueixen les cistelles als ulls dels pobres.
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El color del whisky és el mateix dels ulls de la Puri
quan ve puntual per l’almoina i fa pudor de misèria.
La neneta d’abric estretó i bambes foradades que somriu perquè encara és petita.
Les postals de Nadal ens omplen el cor d’angelets de paper i de paraules repetides.
Acceptem l’infant nascut de mare soltera?

99.- Déu amb nosaltres (26.12.76)
Pobres festes de Nadal! Tan pobres com el nen Jesús al pessebre. Només ases, bous i
pastors. I àngels, molts àngels. No vingué l’amnistia. A les altes esferes ni se’n parlava.
Era només una il·lusió d’infants. Però els infants senzills insistien. Les concentracions
davant de la Model seguiren produint-se tota la tarda del dia 25. Que diferent aquesta
aglomeració de la solitud d’aquella tarda de feia exactament un any! (3). “Em consten
moltes manifestacions més: a la presó de Manresa, d’una cinquantena de persones,
convocada per joves no violents, a la presó provincial de Mallorca, convocada per
l’Assemblea Democràtica de Mallorca, a la Trinitat de Barcelona, per grups de
feministes, a Terrassa, Sabadell, Badalona, Granollers, Tarragona, Lleida, Girona,
Esplugues, Sant Feliu de Llobregat i el Vendrell. És extraordinària l’espontània
solidaritat popular El dia 26, encara les forces d’ordre patrullaven per la ciutat de
Barcelona, fins i tot fent circular els seus vehicles per l’andana central de la Rambla a
les hores de més afluència de transeünts; vigilància que no va saber evitar l’assalt a dues
llibreries, amb robatori dels llibres exposats. El dia 28, de mans de dues joves, sense
representació de cap grup polític, arribaren dos rams de clavells rojos a la porta de la
Model, dedicats als presos polítics i comuns que hi havia dintre. La presó sense
entranyes els refusà –“no s’admeten clavells o sinó que siguin per a la capella”-, però
anà a parar als nostres peus. Marià Jiménez, captaire de la pau veterà, encetà el dia de
Nadal una vaga de fam a la Parròquia de Sant Andreu del Palomar. Deia: Jo prenc
aquesta actitud per tal que el meu poble prengui un compromís de lluita a fi que es faci
realitat aquesta amnistia tant de temps desitjada”.
La revista quinzenal “Alternativas” d’aquella darrera quinzena de 1976 publicava una
llista de més de cent presos polítics encara empresonats, amb nom i cognoms, amb la
filiació política (CNT, ETA, FRAP, PCI, Acció Comunista, PCEi, FAC, Falç i Martell,
MIL, P. Carlista, FUR), amb els anys de condemna i amb el penal on la complien. Uns
eren en presó provisional amb judici pendent. Altres ja estaven complint condemna. Les
peticions fiscals dels primers i les condemnes dels segons sumaven dos mil anys de
presó. L’article es titulava: “Dos mil anys sense amnistia”.
D’entre tots els grups solidaris en la petició d’amnistia, en aquest desembre es van
significar especialment els grups cristians de base. Entre aquestos, vivia amb gran
puixança el seu cristianisme la comunitat cristiana de base de Santa Coloma de
Gramanet. Uns pocs dies abans de Nadal em feren aquesta entrevista, publicada en el
suplement del full diocesà del diumenge 26.12.76 (núm. 215):
“Xirinacs segueix...
“”Per Nadal tots a casa”, així diu l’eslogan. Li preguntem com entén aquest Nadal que,
segurament haurà de celebrar al carrer Entença.
“-Jo entenc el Nadal com la presència de Déu enmig dels homes. I voldria veure-la. De
moment som a l’Advent. No sé si veurem el Nadal. El poble espera i busca coses que
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encara no vénen. Ja veurem si ve la vera pau, la pau de Jesús. Encara existeixen molts
enfrontaments, la societat està dividida en dos... Encara no veig Nadal..., no m’agradaria
menjar torró mentre la situació no s’ho mereixi... Veurem.
“El dilluns passat vam estar amb X. Per a entrevistar-lo en aquest full. La seva cara era
molt més rostida que quan, fa tretze mesos, estigué a Santa Coloma. No és estrany si
pensem en tant de temps passat davant de la Model... - Quant de temps portes aquí?
“ –El dia de Nadal farà un any. Només vaig fer excepció de 15 dies (50, 52). Pagat per
l’Estat, vaig anar a l’”hotel” d’aquí davant.
“Quan començà aquest passeig diari, la paraula “amnistia” estava prohibida. Ara han
canviat algunes coses. –Tornaries avui a iniciar l’experiència?
“ –El fi d’aquesta acció és d’aconseguir l’amnistia total per als presos polítics. El poble
ha jugat el paper principal. S’ha aconseguit part de l’amnistia. Només per la llibertat
d’un pres jo ja em donaria per ben pagat i tornaria a repetir l’experiència.
“A la cantonada, des de fa alguns dies, hi ha un cotxe de policia.
“ –He jugat, des de la feblesa, a robar el cor i a prescindir de la força de les armes. Ells
tenien preparat tot un arsenal contra les grans manifestacions... i no saben què fer amb
un home indefens... D’altra banda resulta que si em toquen ressonen els de Santa
Coloma, de París, de la BBC de Londres!
“ –D’aquesta experiència què és allò que més t’ha impressionat?
“ –La força de xoc de la policia i de la ultra-dreta per a dissoldre’ns. Però en realitat
encara m’ha impressionat més la potència del poble; aquí l’he conegut amb tota la seva
varietat i amb totes les seves immenses ganes de llibertat. És impressionant! Ho pot
tot... però està dividit.
“El soroll de la circulació l’obligava de tant en tant a alçar la veu. Quan ens en vam
adonar, al nostre voltant ja hi havia uns 8 o 10 joves. –Què pot fer el poble?
“Crec que ja ho està fent. Allò que el poble fa té repercussions insospitades... Allò que
no podem fer nosaltres ho fan els governs estrangers. Jo demanaria a la gent que mirés
menys la TV. Justament en les hores més delicades, quan més cansat està un i amb les
defenses més baixes, és quan rebem la ració més forta de TV. Que vagi a les lluites de
barri, a les Associacions de Veïns, que estudiïn, treballin, que no mamin de la TV!
“ –Què ha fet l’església oficial?
“ –L’església, sento dir-ho, ha jugat un paper molt trist. Quan rebé 160.000 signatures,
recollides per Justícia i Pau, (crec que mai l’església no havia tingut tantes signatures a
la butxaca), no va saber presentar-les al Cap de l’Estat. Escamotejà la paraula
“amnistia”: només parlà d’”una ampla mesura de clemència”.
“Molt llarga ha estat l’entrevista. Impossible transcriure-la tota. Parlem de l’aportació
dels cristians.
“ –Que es reuneixin en comunitats alliberadores; que dintre de la comunitat exerceixin
el màxim la llibertat, que no hi hagi diferències, que s’ajudin... que practiquin en les
comunitats allò que volen que s’implanti en la societat. Després, aquesta vitalitat de la
comunitat produirà una força que portarà a participar en la lluita pels problemes.
“També li hem parlat de les Comunitats Populars.
“Crec que és una correcció que cal fer a l’església sociològica. Jesús es feu jueu i
assimilà la ideologia vigent a Israel. Cal que l’església s’encarni i adopti les formes
culturals de la gent oprimida. La ideologia que està al servei de la gent oprimida és la
socialista, la marxista, l’anarquista.
“Teníem curiositat de saber que en pensa de l’església de Santa Coloma.
“Considero que és una experiència interessant a Barcelona. En alguns llocs el
cristianisme ha quedat derrotat. A Sta. Coloma, no. Ha reaccionat i s’ha posat al servei
del poble. Parlant sociològicament diria que és una església “esquerrana”.
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“La seva darrera recomanació?
“ –Si les coses que depenen dels grans van malament, les coses que depenen de la gent
senzilla poden anar bé. Desitjaria que cadascú a casa seva, als seu barri, als seu
municipi, procuri fer Nadal. Que amb la seva actuació demostri què vol dir “DÉU AMB
NOSALTRES”.

100.- La carena
“Per aquells dies arribà al clímax la projecció pública positiva del meu missatge. En un
dels seus llargs articles sobre art, Antoni Tàpies em citava: “Tot home verament realista
sap el pes enorme de l’idealisme”. I era ben cert. El meu idealisme havia arribat a fer
forat. Només alguns exemples: “Serra d’Or” de gener del 1977 parlava del meu llibre,
Futur d’Església, al panorama de la literatura religiosa. Antoni de Moragas Gallissà,
president del Foment de les Arts Decoratives (FAD), el desembre del 1976, em
comunicà el meu nomenament com a membre del jurat d’opinió dels premis FAD 1976
d’arquitectura i interiorisme. Ester Sòria em feu una entrevista en “Presència
Evangèlica”, de Barcelona. El número 9, del mes de gener de 1977 de “La Humanitat”
D’Esquerra Republicana de Catalunya, publicà un article meu titulat Partits i poble
(103), on estudiava la responsabilitat social que correspon als partits i la destriava de la
que correspon al poble. La redacció d’ERC afegia: “L’Esquerra, partit popular per
excel·lència, coincideix amb les seves conclusions”. La revista “Mundo”, entre els seus
candidats a “Català 76”, m’hi comptava. “Catalunya Express” també em feu una
entrevista i em dedicà un gran pòster a tot color en les pàgines centrals. “Cambio 16”
dedicà un apartat a l’aniversari de la meva estada davant de la presó. També “El País
Semanal” em dedicà la portada i dues grans pàgines. El comitè provisional de
“International Consultation in Search of Non-violent Alternatives” (NVA) comunicà a
Arcadi Oliveres que em triava com a participant de l’Estat Espanyol a la reunió
internacional de Derry (Ulster) del 24 al 28 d’abril de 1977. Etc. Tot això representava
un enorme potencial de poder que calia que jo el jugués a favor del poble que me
l’havia donat. Sempre he pensat que tots tenim una mica de poder i que de vegades
espontàniament el cedim a mans d’uns pocs. Això només serà dolent depenent de l’ús
que facin els representants d’aquest poder que no és seu i de l’abandó de la vigilància
per part del poble sobre aquest ús. Jo tenia molt poder en les mans. Fins a aquell
moment, com deia al final del paràgraf 75 i en el 84, havia fruït de la benvolença del
poble i dels partits de l’oposició. Com es veurà tot seguit, em vaig jugar aquest poder i
finalment el vaig perdre. El canvi d’any representa la carena que separa la glòria del
meu testimoni de la seva progressiva marginació social. A partir d’aquest moment, em
continuà acompanyant el favor del poble, però començà el declivi del suport que fruïa
de la majoria dels partits. Abans, la guerra era de tots contra els franquistes. Ara, sense
haver acabat la guerra antifranquista, començava la meva guerra contra els meus”.
A més, havia jo començat a veure, no solament que hi havia una intrínseca relació entre
societat democràtica i amnistia, ans també, que la meva lluita “especialitzada” en
l’amnistia entraria en una via morta si no l’associava a la lluita per la societat
democràtica. Fins ara jo m’havia cenyit a demanar l’amnistia, primer punt de
l’Assemblea de Catalunya. Probablement només d’aquesta manera no l’aconseguiria
mai. Calia que, a més, m’impliqués més decididament en la lluita referida als altres
punts de l’Assemblea de Catalunya: les llibertats individuals (2n. punt) i la llibertat
nacional o dret a l’autodeterminació (3r. punt). I, encara més, la lluita per les llibertats
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individuals a Catalunya (2n. punt) depenia d’alliberar-nos de la tutela de Madrid (3r.
punt). Mai no podríem fer polítiques socials si des de Madrid ens n’ofegaven el
finançament. Talment que la primera feina, ampla i fonda, consistia a aconseguir la
sobirania nacional catalana. Els senyors de Madrid, s’havia vist, només podien donar
algun indultet, algun dret ben limitat i, qui sap si, alguna autonomia o algunes
competències en matèries “regionals”. Doncs, així com jo havia dedicat l’any 1976 a la
reivindicació directa de l’amnistia, ara, des de l’inici de 1977, sense abandonar la
prossecució de l’amnistia, tractaria d’estimular els meus connacionals a posar-se a
l’altura del moment històric i aprofitar l’avinentesa del canvi de règim per plantejar a
Espanya la pendent qüestió de la sobirania catalana. I si Ells no ens volien donar
l’amnistia ja ens la donaríem nosaltres. Tanmateix, com es veurà en les pàgines
següents, aviat vaig descobrir que els polítics connacionals meus, no eren nacionals. I
ells, i no els franquistes, serien els que posarien bastons a les rodes de la causa nacional:
polítics catalans ingenus, polítics immigrats ignorants, polítics catalans febles, polítics
catalans egoistes, polítics catalans col·laboracionistes, polítics catalans o immigrats
anticatalans i polítics senzillament anticatalans, representants polítics de les forces
d’ocupació.
La convocatòria de l’exposició (75), fou anunciada el 8.10.76 , com “Homenatge a
Catalunya, a l’entorn del gest i la figura de L.M.X. Obra plàstica i literària”. L’avalaven
180 signatures, entre les quals es comptaven les de primeres figures del país: Andreu
Alfaro, Miquel Arimany, Josep Benet, Joan Brossa, Maria Aurèlia Capmany, Josep
Maria Castellet, Alexandre Cirici Pellicer, Modest Cuixart, Salvador Espriu, J.V. Foix,
Joan Fuster, Josep Guinovart, Joaquim Horta, Jordi Llimona, Jordi Maluquer, Miquel
Martí Pol. Joan Miró, Terenci Moix, Francesc de B. Moll, Joan Oliver, Enric
Ortenbach, Teresa Pàmies, Manuel de Pedrolo, Joan Perucho, Josep Maria Piñol,
Baltasar Porcel, A. Ràfols Casamada, Jaume Rodri, Xavier Rubert de Ventós, Josep
Maria Subirachs, Santi Surós, Antoni Tàpies, Jordi Teixidor, Joan J. Tharrats, Joan
Triadú, Francesc Vallverdú, Pau Vila i Joan Vilacasas. Aportaven obres i textos a
l’exposició cent setanta-vuit artistes plàstics i escriptors. No podem reproduir-ne cap
quadre, però sí alguna de les poesies:
HOME AMB UNITAT.
De vegades molts se senten vençuts,
més que vençuts, destrossats,
més que destrossats, sense vida.
De vegades molts se senten destrossats.
En acabar el dia hi ha milions de destrossats.
En acabar el dia hi ha milions d’unitats
que formen part dels cossos destrossats.
Tot això passa en acabar el dia.
Però sé que avancen unitats d’unitat, en acabar el dia.
Avancen unitat a unitat,
totes les unitats d’unitat, en acabar el dia.
De vegades molts, en acabar el dia,
tornen a sentir-se unitat.
L’endemà molts se sentiran destrossats,
més que destrossats vençuts,
més que vençuts, sense vida.
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Però és inevitable, germans:
a la nit agafaran forces per al nou dia.
Cal caminar amb fe i amb energia,
Com cada unitat d’unitat,
Perquè ens trobem molt a prop del dia de la
GRAN UNITAT.
Joaquim Horta

HOMER A PIC I PALA
Ens succeïm quan som, en l’acte d’ésser en la paraula
i, recollits en la claredat de la fosca,
cridem la lletra d’unes cançons que s’esmorren
com l’eina que ha servit i ensopega amb un roc
però l’alça, l’arrenca del solc.
Homer amb pic i pala
Manobre amb les mans brutes i el front que et sua,
La teva alba, dins espetega i obre morts
En el futur ara viu com un gra d’ordi
Que l’humus conserva.
Manuel de Pedrolo.

NO TE N’OBLIDIS MAI
Aprèn l’aspra lliçó
d’aquell que t’ha guardat
dins l’aire mort el do
del vent de llibertat.
Recorda la fredor
d’un cor antic parat.
No sollaràs la flor
el nom de llibertat.
Guaita de nit, pastor
el prim son del ramat,
mantén l’alta cremor
del foc de llibertat.
Salvador Espriu.
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101.- Una inauguració (29.12.76)
El dia 29.12.76 fou el de la inauguració de l’exposició en Homenatge a Catalunya,
situada a la Fundació Joan Miró de Montjuïc. “L’auditori era ple de gom a gom. Jaume
Rodri, que feia de presentador, anuncià que la Comissió organitzadora volia muntar per
al dia de la cloenda, 14.1.75, un acte col·lectiu en què prendrien la paraula els
representants de tots els partits polítics catalans. Lluís Bosch Cruañas feu ús de la
paraula en nom dels artistes. Josep Dalmau parlà de la síntesi catalana entre el pactisme
i l’arrauxament i pledejà a favor d’una instància suprema de pau i treva en moments de
tensió”. Jo no hi vaig assistir. Complia, així, una vegada més, el propòsit de no
moure’m de davant de la presó. I preparava l’excepció, que seria el dia important, de la
cloenda. Joana Villemur hi llegí una enèrgica advocació meva per la unitat de les forces
catalanes:
“Avui s’inaugura a la Fundació Joan Miró de Barcelona aquesta exposició pictòrica i
literària com un càlid homenatge a Catalunya sota el signe de la meva persona.
“Catalunya, força ben emplaçada en una cruïlla geogràfica on conflueixen amples
corrents comercials, econòmics i culturals, ha estat dissortada durant els darrers segles
en les seves oportunitats polítiques i militars. Els avantatges la mantenen encara avui,
després de tant de temps d’opressió, desperta i viva en la seva voluntat nacional; potser
és la més desperta i viva de les nacionalitats oprimides d’Europa. Tanmateix les llargues
contrarietats la neguen en un mar de dubtes i de divisions.
“Contràriament als auguris dels científics racionalistes de la sociologia del segle passat,
les nacions, amb l’avanç de les forces productives, no tendeixen a desaparèixer, ans al
contrari, suren amb més força que mai, talment que l’internacionalisme clàssic, que era
en realitat interestatalisme, acabarà esdevenint aviat un internacionalisme autèntic entre
nacions sobiranes, puix és l’estat decimonònic i no la nació el que ara està en crisi. Una
prova palesa és el fet que els partits polítics, sense abandonar homologacions
internacionals imprescindibles, van configurant-se tot resseguint els límits de les àrees
nacionals i defugint el sucursalisme estatal.
“Té sentit ple, doncs, avui reivindicar la unitat catalana i, segurament, a molt curt
termini, la unió lliure dels Països Catalans.
“Jo voldria, en aquests moments transcendentals de la nostra història, que aquest
homenatge a Catalunya constituís la crida més enèrgica per muntar de bell nou una
Solidaritat catalana de cara a la nostra participació unitària en la lluita dels pobles de
l’estat espanyol vers la llibertat. I agraeixo als artistes, que han fet possible aquesta
exposició – homenatge, el fet de fer-vos capdavanters d’aital empresa.
“Accepto que l’homenatge a la nostra pàtria prengui com a signe la meva persona
perquè sé que els ideals col·lectius es fan més entenedors i engrescadors per al poble
quan s’encarnen en alguna persona concreta. És una servitud pròpia d’una societat
encara no prou madura. En comptes del meu nom hauríeu pogut triar el nom de molts
altres vells lluitadors, carregats de mèrits adquirits en llargs anys de brega heroica. Heu
triat un jovençà, potser perquè el destí ha volgut que en aquests darrers anys hagi ocupat
un lloc ample en l’àmbit de la publicitat. ¿Qui treballa més per la pàtria, una mare que
educa el seu fillet en l’obagor de la llar, un obrer que lluita aferrissadament pels drets de

253
la seva classe en una guerra inacabable sense resultats definitius o el Xirinacs que s’està
dotze hores cada dia a l’abast de tothom enmig del carrer? La major publicitat no és el
millor criteri d’eficàcia ni de mèrit.
“Tanmateix el fenomen Xirinacs no és un fenomen meu. És un fenomen col·lectiu teixit
amb gran paciència i intel·ligència per molta gent que ha treballat silenciosament des de
fa uns quants anys. La meva personeta és una mica com aquell palet de riera
insignificant que la fona destra de David col·locà en el front del gegant Goliat. Ni
espases, ni escuts, ni cuirasses valgueren. Només la petita pedra. Però l’honor no
pertany a la pedra, l’honor pertany a David. I David sou vosaltres i, ara, és el poble
català unit si sap seguir actuant com si fos una sola persona. Exceptuats raríssims casos,
tots m’heu donat la vostra força per endurir la meva lluita. Així, la força de Xirinacs, la
pedreta dura, és la força de Catalunya, el David.
“No us dono, doncs, les gràcies perquè l’homenatge no és per a mi. Només us dic:
manteniu-vos sempre units al servei d’aquest poble.
“A la presó de Carabanchel (Madrid), els presos polítics no catalans envejaven com
Catalunya havia sabut treballar el meu cas i com vosaltres havíeu sabut convertir la
meva lluita personal en una gran campanya de tot un poble davant de totes les nacions
del món. I jo, davant d’ells, estava orgullós de Catalunya.
“Per cloure, doncs, us repeteixo aquestes paraules:
“Mentre no tinguem la llibertat de la nostra nació,
mantenim-nos sempre units al servei d’aquest poble.”
Aquestes paraules eren un sever avís contra la falta gravíssima de la imprescindible
unitat dels nostres líders en uns moments cabdals de la nostra història col·lectiva. Josep
Dalmau escrivia oportunament a l’AVUI, dos dies abans de la cloenda de l’exposició:
“Precisament davant de l’erosió que havia sofert l’oposició catalana a partir de l’Onze
de Setembre (a St. Boi), la comissió pro Nobel Xirinacs va creure oportú d’organitzar la
cloenda de l’exposició per convertir-la en plebiscit popular i aplegar de nou totes les
forces –i més- que feren possible l’Onze de Setembre. Calia redreçar la unitat necessària
per fer un front comú. Tots –els partits, els primers- hem de saber desaparèixer
momentàniament de la superfície per evitar el gran obstacle: la fragmentació del conjunt
català”.
Les coses, en la segona part de desembre, tristament, havien anat així: “Perduda
l’oportunitat del referèndum de la reforma política (15.12.76), la primera formació
política que abandonà i anuncià la seva participació en les futures eleccions anunciades
per Suàrez, fou Unió Democràtica de Catalunya. De seguida, com un castell de cartes,
va esfondrar-se la unitat de l’oposició al Principat. Immediatament després d’UDC,
anuncià la mateixa cosa Convergència Democràtica de Catalunya. A continuació ho feu
el Partit Socialista de Catalunya (congrés) i la fuita cap a Suàrez fou coronada pel Partit
Socialista Unificat de Catalunya. Ningú no volia restar a terra quan el tren engegués.
S’havia acabat la unitat. Cadascú competiria, a cops de colze, per heure un major
nombre d’escons a Madrid. Jo m’havia esgargamellat demanant “la unió de Lliga
(Liberal Catalana) a Lliga (Comunista Revolucionària), sense fusions ni confusions”.
Endebades.
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