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Aprendre 
de les 

vagues  

Que n’aprenguin! La frase empre-
nyada que va fer fortuna en altres
moments eufòrics de la història
recent del país, se la  deuen haver

fet seva  tots els professionals i funcionaris
que aquesta setmana han deixat en evidèn-
cia la inoperància del Govern a resoldre pro-
blemes que fa massa temps que s’arrosse-
guen. Com deia l’analista: sense mestres i
sense metges no hi ha república. I si hi afe-
gim els bombers cremats, els funcionaris
fastiguejats, el professorat universitari des-
motivat i els alumnes revoltats, podem con-
cloure que el Govern ha perdut credibilitat.
El malestar social s’ha manifestat amb ro-
tunditat i exigeix respostes contundents. No
n’hi ha prou de proclamar que l’objectiu és
fer efectiva la república: «per a què i en qui-
nes condicions la gaudirem?», preguntaven
vaguistes reivindicatius. No ha costat gaire
endevinar que el descontentament comen-

ça a ser general i que hi ha un progressiu
refredament de les complicitats genera-
des per l’anhel sobiranista en la majoria
de la població. 

Si en l’arrel de la reivindicació del dret
a decidir  va jugar un paper important la

crisi econòmica del 2008 que va afectar les
economies familiars, i molt significativament
el segment de la classe mitjana que es nodreix
dels sectors professionals i funcionarials, ara
és aquest mateix gruix de població el que ha
dit prou a continuar malvivint en aquella pre-
carietat. Són significatives les concentracions
davant les conselleries, i molt especialment
els moments de tensió a les portes del Parla-
ment.  Les protestes al carrer han obviat l’ofec
econòmic del Govern de Catalunya, i ningú
ha volgut recordar l’escandalosa conversa del
ministre Fernández Díaz amb De Alfonso, di-
rector de l’Oficina Antifrau, en què es vanta-
ven d’haver liquidat el sistema sanitari català
des de les clavegueres de l’Estat. Generalitat i
majoria parlamentària han estat qüestionats
directament per la incapacitat de trobar solu-
cions. En altres ocasions les ires s’havien diri-
git cap a Madrid, o la delegació del Govern es-
panyol. En aquesta ocasió, no.

Mentre hi ha qui es frega les mans davant

la conflictivitat viscuda aquesta setmana a Ca-
talunya, aquí comencen a prendre força les
veus que qüestionen la manca de pedagogia
en l’explicació de què suposaria implantar la
República catalana en comparació del que
dona el regne d’Espanya, i es denuncia la
manca de lideratge en el projecte indepen-
dentista. L’anunciada tardor calenta ha fet figa,
i és evident el malbaratament de la força trans-
formadora que havia demostrat el moviment
sobiranista fins ara. La lluita per l’alcaldia de
Barcelona és un símptoma clar de la divisió
del món independentista, que contribueix a
la creixent desorientació de la població que
s’identifica amb l’opció republicana.

Que n’aprenguin!, doncs, és el mínim que
es pot exigir als líders polítics, i l’única espe-
rança que li queda a la ciutadania que creu
que és possible aconseguir l’objectiu. Les va-
gues i les protestes han estat una primera re-
acció a la inoperància del govern i la desunió
dels partits. Sembla inevitable que l’acció po-
pular torni a tibar el carro, a empènyer, com
va passar el 2010, i que les forces polítiques va-
gin a remolc. L’imprescindible deu ser que tot-
hom assumeixi els riscos i sigui conscient que
res no serà fàcil ni gratuït.

«Generalitat i majoria parlamentària han
estat qüestionats per la incapacitat de trobar
solucions. Abans, les ires s’adreçaven a
Madrid o a la delegació del Govern espanyol»
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Una història 
de protecció 

i dedicació civil
No és la primera vegada que escolto

en veu d’amics italians que el des-
crèdit de la política a la Repubblica
queda compensat per la força i el

bon cap de la società civile que és qui real-
ment fa funcionar el país. Soc a Roma fent ter-
túlia entorn la situació a Catalunya el dia que
es lliura el Premi Àlex Mazcuñán a Xavier Jo-
vés, i, cosa rara quan estic fent una de les co-
ses que més m’entusiasmen com és viatjar,
m’envaeix una certa nostàlgia per no poder
ser-hi. Si algunes persones com ell mereixen
el nostre suport i la nostra presència en forma
d’humil agraïment a tot el que han fet, és pre-
cisament quan se’ls reconeix aquest valor de

servei que tenen, a l’hora de passar per la
vida i fer-ho pensant en la dels altres.

El guardó biennal premia la participa-
ció de forma activa, desinteressada i re-
llevant en qualsevol àmbit d’interès
ciutadà al servei de la comunitat; no
podria trobar una decisió més encerta-

da que l’adjudicació de totes aquestes carac-
terístiques a la persona del Xavier. Al llarg  de
la meva vida professional han estat diverses
les ocasions i les circumstàncies en què hem
coincidit; de molt jove i amb l’adrenalina de
periodista novell, quan em va tocar cobrir a
peu d’unitat mòbil els aterridors incendis que
l’estiu del vuitanta-sis van devastar la serrala-
da de Montserrat; ell era el responsable de
Protecció Civil, plantant cara al foc i vetllant
per la seguretat de l’entusiasta i a vegades
irresponsable gent de la premsa, que pel rep-
te de servir bones cròniques ficàvem el nas i
ens posàvem allà on no podíem. Uns anys
més tard, com a gerent de Creu Roja, vam re-
cuperar el contacte a la Junta de Protecció Ci-
vil, on vaig aprendre bones lliçons del seu ta-
rannà i la seva professionalitat a l’hora de
crear llaços emocionals amb la comunitat,
des de la motivació desinteressada en benefi-
ci i al servei de les persones; i recentment
hem tornat a creuar camins a Ampans, on és

vocal del patronat i exerceix una dedicació i
un voluntariat tan necessari com implicat. 

Els qui tenen l’honor d’esdevenir persones
de consens, defugint visions parcials o instru-
mentals,  per millorar la convivència i les
condicions de vida en favor d’un entorn so-
cial més humà, racional i solidari, són real-
ment, com tantes vegades m’han explicat els
italians, els autèntics protagonistes dels can-
vis socials, que massa sovint i de forma errò-
nia s’atorguen a personatges que poden tenir
més visibilitat, però que de ben segur tenen
menys efectivitat. La delegació del Bages,
Berguedà i Anoia del Col·legi d'Aparelladors
de Barcelona l’ha encertat en la distinció als
valors de la persona i, encara que lluny de
casa, com dirien aquí on soc, en paraules
d’Indro Montanelli: Il popolo è l'unica istitu-
zione che premia lo sforzo e riconosce il meri-
to... El poble de Manresa ha estat just pre-
miant l’esforç i reconeixent els mèrits de Xa-
vier Jovés.
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