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s una solució ima-
ginativa, pràctica i

assumible per a un
dels problemes que
afecten molts munici-
pis: oferir habitatge

digne. Diumenge es publicava la notí-
cia en aquest diari i em fa por que, en-
mig del deliri electoral, a qui n’hauria
de prendre bona nota potser li va pas-
sar per alt. Els en faig memòria. La
Gemma Busquets ens explicava la ini-
ciativa de convivència col·laborativa
que ha engegat un grup d’exestudiants
de la UdG que s’han constituït en em-
presa depisoenpiso.com. La idea va
sorgir de la necessitat d’aquest col·lec-
tiu: el del jovent que es vol independit-
zar però no pot. La fórmula ha canviat
sensiblement i l’inicial buscar compa-
nys de pis per repartir despeses s’ha
convertit en llogar, a un preu més baix
que el del mercat, una habitació lliure a
un estudiant. El nou inquilí, a canvi, de-
dicarà una part del seu temps a ajudar
aquella família. Funciona com el banc
del temps. Els diners que t’estalvies en
el lloguer els pagues en forma de

temps que destines a qui t’ofereix un
habitatge digne. Els diners que no per-
ceps del lloguer te’ls estalvies en clas-
ses de reforç a la mainada, d’anglès,
d’informàtica o senzillament de can-
gur o fas un estalvi de temps que hau-
ries d’invertir/de perdre acompanyant-
los a l’extraescolar de torn. Una solució
que des d’aquesta jove empresa tam-
bé es vol estendre i aplicar en el col-
lectiu de la gent gran. El fet que les
persones grans visquin soles els per-
met abordar dues realitats: la d’assu-
mir el preu (més alt) del lloguer del pis
i la solitud. Em trec el barret davant
d’aquests emprenedors. Sovint veiem
que les solucions als problemes que
genera la nostra societat sorgeixen de
la inquietud dels mateixos individus
que la integren sense esperar que les
administracions hi actuïn. Veure que
des de la universitat es generen iniciati-
ves que el que pretenen és millorar la
convivència i la col·laboració entre els
seus veïns perquè puguin viure millor
em fa pensar. I m’adono que malgrat
que la política és necessària, la societat
és prou hàbil, àgil i competent per fer la
seva vida de manera independent.

É

Keep calm
Martí Gironell

Independent

La política és necessària, però
la societat és prou hàbil, àgil i
competent per fer la seva vida
de manera independent

legeixo a La mesura dels nostres
dies, de Charlotte Delbo, el testi-
moni de dones que, essent en

molts casos militants comunistes, van
arriscar la seva vida en la resistència
contra el nazisme i que, deportades,
van sobreviure als camps de concen-
tració i extermini amb la determinació
d’explicar aquell infern. També amb la
idea que aquella lluita, que va dur
tants a la mort, havia de servir per
construir un altre món. La veu de Ma-
do diu que va tenir l’edat de ser jove
en temps de guerra, però que no ho va
ser: “No, no vaig ser jove. Ximple, ingè-
nua, això sí. Exaltada. Exaltada per
l’acció, per la lluita, pel seu repte i el
seu joc mortal, per la seva duresa, per
la seva llei inexorable, quan el mínim
error era irreparable, quan es pagava a
l’acte, exaltada fins a la bogeria.” Una
bogeria que, recorda, la va dur a es-
criure aquesta nota: “M’han deportat.
És el dia més bonic de la vida.” Va ser
una de les notes per als pares que
aquelles franceses deportades llança-
ven des del vagó que les conduïa a Aus-
chwitz i que els ferroviaris recollien.

Mado repeteix que estava boja:

L

“L’heroïna amb la seva aurèola, la
màrtir que avança cap a la mort can-
tant.” Hi afegeix: “Segurament ens ca-
lia aquesta exaltació per aguantar en
la clandestinitat i fer veure que érem
com tothom mentre teníem la mort a
tocar.” Vint anys després d’Auschwitz,
afirma que fa veure que és com tot-
hom i que té la vida a tocar, però se
sent destrossada: “Ens han buidat de

vida.” Diu que se sent “desenganyada”
amb la consciència que s’acorda a un
esperit lògic, a “un pensament calcat
del de la gent normal, els que no han
estat allà”: “Com no estar desenganyat
quan, després d’haver patit el que hem
patit i d’haver sacrificat i esperat tant,
veiem que no ha servit de res, que les
guerres continuen, que ens amenacen
guerres encara pitjors, que regnen la
injustícia i el fanatisme, que el món
encara ha de canviar.” Però, havent
tornat del món dels morts, el seu sen-
timent va més enllà del “desengany”:
“¿Com explicar-ho? No ho puc expli-
car de cap altra manera: No estic viva.
La voluntat sobrehumana de tornar
que vam extreure de nosaltres matei-
xes ens va abandonar a la tornada. Les
nostres provisions es van esgotar.
Vam tornar, ¿per fer què? Volíem que
aquesta lluita, que aquestes morts no
haguessin estat inútils.” Ho van ser?
Tanmateix, Mado continua resistint-
s’hi: “La nostra tornada ha de ser útil.
Per això explico el que va passar als
que m’envolten.” M’aventuro a dir que
la vida hi era, en aquella memòria, i la
“utilitat”, en el seu testimoni.

“Vint anys
després d’Auschwitz,
afirma que fa veure
que és com tothom i
que té la vida a
tocar, però se sent
destrossada

Imma Merino

Van ser inútils aquelles morts?
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