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Cal fer una llei de partits polítics que en garanteixi la indepèdencia

La dictadura política de les
grans empreses constructores

F
J o s e p M a r t o r e l l

èiem un sopar de pro-
fessionals, tots lligats
de més a prop o més
lluny al ram de la
construcció i entre els
comensals hi havia un

parell de personatges no solament co-
neixedors del ram, sinó del món pa-
tronal que dirigeix aquest col·lectiu
(sovint amb lligams forts al camp im-
mobiliari) que tant ha treballat darre-
rament i que tant ha permès enriquir
els seus amos.

La notícia que a mi em va impressi-
onar, pel que en si mateixa representa
i per les conseqüències que se’n poden
deduir, és que –ja deu fer uns mesos–
les adjudicacions de les obres de la lí-
nia 9 del metro de Barcelona es varen
decidir en un dinar de contractistes,
sense la presència de cap membre de
les administracions. No conec l’abast
econòmic d’aquestes obres però deu
ser de molts milions d’euros, donada la
llargària i la complicació d’una línia
com aquesta, la 9, que es fa de cap i de
nou, i que travessa tot el pla de Barce-
lona des de llevant del Besòs fins a l’a-
eroport, a ponent del Llobregat, per la
part alta de la ciutat. Una línia im-
prescindible des de fa molts anys però
que la manca de recursos del govern
català ha anat postposant una i altra
vegada. Aquest govern –malgrat no
haver deixat mai de fer la gara-gara a
qui manés a Madrid– no s’ha tret de
sobre aquest enorme dèficit fiscal (del
qual els especialistes parlen sovint) que
deixa els catalans sense diners per
atendre necessitats col·lectives de pri-
mer ordre com el transport públic.

Doncs bé, el pastís se’l reparteixen
solets els poderosos constructors d’o-
bra pública. Per què? N’havia sentit a
parlar però en aquest sopar m’ho va-
ren explicar amb molt coneixement de
causa. En aquesta democràcia que te-

nim i que hauríem d’intentar trans-
formar radicalment perquè fos justa
en bé de tots els ciutadans –sobretot
els més desfavorits econòmicament–,
els que tenen la paella pel mànec (se-
gons deien els meus amics al sopar de
l’altre dia) són els grans constructors
perquè són ells els que subvencionen
tots els partits polítics. (Potser no deu
ser casual l’escàndol recent dels dipu-
tats del PSOE de la comunitat de Ma-
drid.) En el nostre món polític català

no hem sabut crear una administració
seriosa, com des de fa segles hi ha a
França, on un funcionariat potent i
professional és capaç de capejar tots
els canvis de color polític sense que el
funcionament del país se’n ressenti.
Aquí, sense aquest funcionariat po-
tent, són els mateixos polítics els que
han transformat les seves vocacions en
professió i, per no perdre les garrofes,
s’amarren als successius càrrecs com el
nàufrag s’amarra a la corda per no

ofegar-se. Són molts militants amb
carnet els que ocupen els graons més
significatius de l’administració i els
partits necessiten diners perquè l’apa-
rell pugui subsistir i dominar la situa-
ció. Com que no hi ha una bona llei de
finançament de partits i els partits no
tenen recursos, tota la política queda
en mans del poder i dels desitjos insa-
ciables de riquesa de les grans estruc-
tures empresarials de la construcció,

que són les que paguen la despesa.
Els partits han de viure de la ca-
ritat que aquests senyors els fan i
s’han de sotmetre als seus desit-
jos. Així s’entén perfectament la
repartidora de la línia del metro i
com els ajuntaments catalans i la
Generalitat han anat deixant
ocupar el territori català de ma-
nera desaforada per urbanitzaci-
ons i més urbanitzacions, no han
fet cap control del sòl ni cap polí-
tica d’habitatge i s’ha abandonat
d’atendre el dret, que tots els ciu-
tadans tenim segons la Constitu-
ció, de tenir un habitatge digne i
assequible.

Quina raó no tenia Oriol Bohi-
gas quan assenyalava la lletjor i
els abusos urbanístics de Sitges!
Però jo crec que la mateixa crítica
es podria generalitzar als munici-
pis del Maresme, de la Costa Brava
i de l’Empordà. Ara ho entenc tot.
Aquella dita tan tronada i tan ca-
talana de qui paga mana és veritat.
I així han destrossat el patrimoni
del sòl de les nostres diverses i
suggestives comarques catalanes.

Senyors polítics, facin-s’ho mi-
rar. ¿No seria l’hora de fer algunes
lleis que poguessin crear la inde-
pendència econòmica dels partits
i, per tant, la seva llibertat política
en lloc de restar sotmesos a la
dictadura dels poderosos empre-

saris del món de la gran construcció i
les obres públiques?

Potser algun dia haurem de canviar
de registre i en lloc de defensar la
pseudodemocràcia que ara tenim,
haurem de pledejar per algun canvi
radical i lluitar per allò que se’n deia
una revolució, que és el gest impres-
cindible per capgirar una situació in-
sostenible. Vaig errat? Em sap greu
però em sembla que no.

■ Josep Martorell. Arquitecte

Vigència d’un català centenari
T e r e s a P à m i e s

E
l dilluns 16 de juny fou pre-
sentada la reedició del llibre
de Maurici Serrahima: Del
passat quan era present,

1940-1497, en una sala del Parlament
de Catalunya però sense solemnitats
ni desplegament mediàtic. Quatre
foren els presentadors, precedits de
l’editor Xavier Folch, en nom d’Edi-
cions 62, que edità el llibre l’any 1972
i ara el reedita amb els textos que
haurien estat censurats per la dicta-
dura franquista. Entre els quatre
oradors, Anton Cañellas, que com-
partí aquell “passat quan era pre-
sent”, evocat amb emoció per l’actual
Síndic de Greuges. El jove historiador
Joan B. Culla va fer una valoració de
l’obra i del capteniment de la gene-
ració de Maurici Serrahima com un

dels referents de les generacions
posteriors, i la presència de Lluís
Serrahima a la mesa hi aportava el
toc familiar i quelcom més, car, se-
guint el camí del seu pare, va com-
moure amb la seva històrica cançó
Què volen aquesta gent que truca de ma-
tinada!, gloriosament interpretada
per Maria del Mar Bonet.

En una carta que em va escriure el
18 de maig de 1976, Maurici Serra-
hima comentava el meu llibre Quan
érem capitans i feia algunes precisions
que li vaig agrair i les vaig incorporar
a la segona edició. I em deia, segui-
dament: “De tot aquell temps no és
fàcil treure’n l’aigua clara. Jo vaig
escrivint les meves memòries de la
guerra i de l’exili –o més ben dit: re-
dactant una versió definitiva perquè

la que tinc escrita, que fa més de mil
folis, no pot anar tal com està. I miro
de llegir i anotar tots els llibres que
trobo per veure si em refresquen la
memòria. I trobo dades contradictò-
ries arreu... No s’hi amoïni: tot s’ani-
rà aclarint”. Ara, la reedició de la seva
obra sense mutilacions, hi contribu-
eix en gran mesura. En la mateixa
carta m’informava de quelcom que
ignorava: “Per cert, en el darrer llibre
de vostè hi vaig trobar esmentats
anònimament uns versos referents a
l’exili que suposo que els va treure
d’una antologia de la resistència que
va sortir temps enrere. Potser li farà
gràcia saber que –dolents i tot– són
meus. Van ser publicats clandestina-
ment el 1946 en unes edicions que es
deien La negra nit. Havíem fet de tot”.

El poema deia: “Pàtria, adéu/ les nos-
tres culpes pagaràs tu”. Li vaig con-
testar que, un dia, els seus versos
podrien anar signats. “Algun dia cal-
drà escriure com es plantaren els
primers puntals de la resistència i els
seus versos podran dur el seu nom”.

El dia arribà amb la democràcia,
no consolidada, quan Maurici Serra-
hima morí el 1979, però ja ens po-
dem permetre reeditar-lo sense cen-
sura ni autocensura, textos coordi-
nats per Josep Poca Gaya, que en
presentar-los a l’acte del 16 de juny
digué que l’autor “ve ser clau en el
redreçament del nostre poble”.
Aquest redreçament té alts i baixos
però és imparable si l’impulsem
amb l’acció intel·ligent i generosa de
la generació de Maurici Serrahima i
els supervivents, que també eren a
l’acte del 16 de juny a l’edifici del
Parlament de Catalunya: en Josep
Maria Ainaud de Lasarte, l’Anton
Cañellas i l’incombustible Josep Be-
net, acompanyat de Florència, la se-
va esposa, també protagonista d’ El
passat quan era present, d’una vigència
indiscutible.


