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PER UNA NOVA POLÍTICA JUVENIL
1
 

 

Hem volgut organitzar una jornada oberta de debat sobre política juvenil, a Catalunya, a 

càrrec de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i Joventut i Societat. A tall 

d’introducció voldria dir algunes coses abans de presentar el nostre conferenciant 

d’aquest matí, el professor Jordi Solé Tura. 

 

Un radical anglès, Thomas Paine, va escriure que “el mannà de la llibertat s’ha de 

recollir fresc cada dia, perquè si no es podreix”. Aquestes paraules serveixen 

d’introducció al que vol ser la fundació: un recol·lector permanent del mannà de la 

llibertat. No per casualitat el primer acte que va organitzar la Fundació, abans encara de 

constituir-se , va ser un col·loqui contra el racisme, ara fa un any i mig, que va tenir un 

cert ressò perquè, aquí, és un tema del qual no es vol parlar. En aquell col·loqui es van 

plantejar problemes objectius de racisme a casa nostra. Ara, llançada definitivament la 

idea de la Fundació us proposem un fòrum obert sobre política juvenil. La política 

juvenil està clarament definida a l’article 48 de la Constitució que encomana als poders 

públics promoure la participació dels joves en el desenvolupament polític, social, 

econòmic i cultural. Aquest article té pocs precedents, sols existeix en la Constitució 

portuguesa, conté un mandat a tots els poders  públics de difícil compliment, i que a 

més és normalment un compliment bastant oblidat. 

 

Abans d’entrar en matèria, vull explicar a grans trets perquè hem constituït aquesta 

Fundació que ha estat reconeguda pel Ministre de Cultura molt recentment. Fa un 

moment tu m’ho preguntaves [dirigint-se a Jordi Solé Tura]: per què el nom de Ferrer 

Guàrdia? Un dels motius pels quals vam pensar en aquesta persona és perquè és 

recordat arreu d’ Europa, hi ha aules amb el seu nom a universitats estrangeres i un 

monument a Brussel·les, però, però no se’l recordava ni on va néixer, Alella, ni al lloc 

on va morir, Barcelona. La seva tomba es trobava perduda a Montjuïc i no existia un 

marc on recuperar la seva memòria. En Francesc Ferrer i Guàrdia a qui s’atribueix en 

molts ambient clericals i conservadors fama de delinqüent i terrorista, havia de ser 
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d’alguna forma reivindicat. És el que volem fer donant-li el seu nom a aquesta 

Fundació, per tal de recordar el Ferrer i Guàrdia pedagog, impulsor de l’ Escola 

Moderna, que intentà que el sistema educatiu sortís de la foscor i promoure un 

ensenyament racionalista i popular. Per recordar també el Francesc Ferrer i Guàrdia 

màrtir del lliure pensament, a qui sectors cacics i intolerants van acusar-lo injustament, 

el que significa també el símbol de la reivindicació del Dret i que ens planteja la 

necessitat que les relacions humanes i polítiques es regeixin pel Dret. Avui 

reivindiquem la seva memòria tal com s’ha fet històricament en els moments de 

llibertat. 

 

Per exemple un dels primers acords de l’ Ajuntament de Barcelona escollit el 14 d’abril 

de 1931, va ser el d’erigir un monument a Francesc Ferrer al lloc més visible de la 

muntanya de Montjuïc, en el moment en què la muntanya tornés a ser propietat de la 

ciutat. Però això no va succeir fins al 1960 i és clar, no era el moment d’erigir 

monuments a ningú. 

 

La Fundació vol ser plataforma independent, oberta als sectors progressistes, una 

plataforma antidogmàtica amb vocació de convertir-se en un lloc d’encontre  de 

diverses formes de pensament i, sobretot, repeteixo, una plataforma independent, raó 

per la qual s’ha plantejat la constitució d’un capital fundacional suficient que permeti 

desenvolupar les seves activitats sense necessitat de subvencions i d’altres ajuts 

mediatitzadors. Els camps d’actuació són quatre: la joventut tot heretant el treball 

històric realitzat per Joventut i Societat, l’ensenyament a favor de la reforma i la 

promoció de l’ensenyament públic i per la defensa i el desenvolupament de la cultura 

laica, els drets humans i la unió europea. En aquests quatre terrenys la Fundació vol 

contribuir a un treball aglutinador de noves iniciatives. Jo crec que la Fundació ha de 

servir per ser una base permanent de fòrum, una base permanent de crítica del poder, 

perquè el progrés consisteix en la devolució progressiva del poder als ciutadans, per tal 

de fer possibles la llibertat i la felicitat. Per això és necessari fer avançar contínuament 

noves idees que permetin d’una banda la redistribució dels recursos i de la riquesa, que 

incrementin la igualtat, o que almenys disminueixin les desigualtats, i que al mateix 

temps permetin als individus el desenvolupament de les seves diferents formes de ser. 
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Aquí entrem una mica en el que tenim al nostre país, el context en el qual comença a 

treballar la Fundació, un ambient bastant desolador: vuit anys de consolidació del 

pujolisme com una mena de nou “gaullisme” basat en una trilogia amb vocació 

autoritària: Déu, Pàtria, Pujol. Amb tota una sèrie de símbols que contribueixen a 

mitificar una acció política com l´ única, tot desqualificant a les altres. Detalls com la 

glorificació de la “baixada de l’ Esperit Sant sobre Jordi Pujol” al Tagamanent, 

celebrada cada any amb una missa en aquella muntanya, i altres coses per l’estil 

conflueixen en l’ intent d’instrumentació de determinats valors culturals al servei d’una 

opció  política. Un règim autoritari que dóna patents de catalanitat, que recull com s’ha 

dit algunes vegades, un cert franquisme sociològic, amb un partit anorreat, un poder 

basat  en una personalitat per sobre del bé i del mal, que ha constituït un Consell 

Executiu format per mediocritats que no li contestin mai i amb la marginació d’aquelles 

persones que potser havien demostrat tenir idees pròpies i independència de criteri. 

Reconstruir un país no significa reconstruir-se a un mateix, sinó reconstruir el conjunt 

del país. I precisament reconstruir un país no pot fer-se sobre la base de la divisió del 

país, entre catalans bons i dolents, pràcticament no catalans. Un dels exemples 

arquetípics en els darrers temps del què seria un no català (per algun sector) és el nostre 

conferenciant d’aquest matí, i és evident que sobre aquesta intolerància no  pot 

construir-se cap país i per tant és necessari un debat profund sobre això, per tal de 

canviar la situació. Perquè el pitjor perill que té la societat democràtica és l’extremisme 

i la intolerància. Com digué Robert Kennedy l’any 1964, “el mal dels extremistes no és 

que siguin extremistes, sinó que siguin intolerants. El perill no està en el que ells diuen 

sobre la seva causa, sinó en el que ells diuen sobre els seus oponents”. 

 

En aquest context  de greu intolerància, la política juvenil del Govern Pujol es mereix 

més d’un comentari. En primer lloc diria que és una política juvenil inexistent perquè no 

té en compte els valors de promoció dels joves en els terrenys polític, social, econòmic i 

cultural que la pròpia Constitució li encomana. I és una política inexistent també, perquè 

es basa en la marginació de les administracions que són més properes als problemes i 

per tant més properes als joves, com és l’administració local: els ajuntaments. Hi ha un 

intent convergent, no ja de suprimir les províncies, tema en què probablement estaríem 
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d’acord, sinó que va molt més enllà. Per mi el que es voldria fer, si no fos una 

impossible quimera, és suprimir fins i tot els ajuntaments i que quedés només un sol 

poder. En la política juvenil, aquest intent de marginació de l’administració  local és 

particularment clar. És un política juvenil clientelista basada en el suport, no solament a 

la pròpia organització del Director General, el Servei de Colònies, sinó a les 

organitzacions juvenils del sector catòlico-convergent. Una política juvenil sectària 

basada en l’odi a organitzacions amb un model diferent en l’estructura associativa 

catalana com per exemple, l’escola Traç, o el propi Centre Joventut i Societat. És una 

política discriminatòria en el sentit més clar del terme, perquè en lloc de realitzar una 

política de discriminació positiva, d’afavorir més els que tenen menys, afavoreix més el 

que ja tenen més. És una política juvenil de la Generalitat amb l’agenda del Director 

General,  només cal llegir les memòries que publica anualment. És una política juvenil 

subordinada al projecte polític pujolista de crear un xarxa al seu servei i a més una 

política juvenil cega a determinats problemes com el de l’atur, el del habitatge, el 

naixement del racisme  en certs grups. 

 

Al costat de la política juvenil estricta, existeix la política d’ensenyament, de descarat 

suport a l’ensenyament privat subvencionat i d’abandonament de l’ensenyament públic. 

I en la política cultural, un nou oficialisme uniformista, que es veu en l’afer de Mariscal 

i en d’altres anècdotes indicatives. 

 

Però dins d’aquest context general de la política pujolista, l’ Enric Puig mereix un 

apartat especial. Si fóssim al segle XIX, aquestes jornades s’haurien d’haver anomenat 

“Anti-Puig”. L’Enric Puig és el pitjor convergent i el pitjor jesuïta que ens podia haver 

tocat perquè en l’àmbit convergent, fins i tot en l’àmbit de la Companyia, haguessin 

pogut trobar millors directors generals, més oberts i més tolerants. Vull fer una crida als 

joves convergents i molt especialment, a altres sectors que han pactat tradicionalment 

amb el Govern, com per exemple l’ Esquerra Republicana, per rebel·lar-se contra 

aquesta instrumentació conservadora del catalanisme. 

 

Em deia fa uns dies un alt càrrec del Govern central que potser volíem fer unes jornades 

amb un to massa combatiu, com si això ja no tingués sentit. Jo volia dir abans 
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d’introduir el conferenciant d’aquest matí, el professor Jordi Solé Tura, que encara té 

sentit ser combatiu respecte els propis principis. John Stuart Mill va escriure el 1849 

una frase que té molt significat avui. Deia: “Conec que els compromisos són molt sovint 

inevitables a la pràctica, però penso que haurien de ser deixats a l’enemic. Hauríem de 

deixar a l’enemic que fos ell qui proposés els compromisos. Els reformistes (diria avui, 

els sectors progressistes), el que hem de fer és reafirmar els principis per després 

acceptar els compromisos”. 

 

Joan- Francesc Pont  Clemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


