
l llec en economia no pot per
menys de sentir, en aquests
temps de crisi devastadora, una

gran compassió pels que sí que hi ente-
nen. Ell, almenys, no se’n sent respon-
sable, ni viu tampoc doncs afeixugat
pel pes d’haver d’aportar-hi solucions
efectives, o rabiós perquè les aplicades
per altres serveixen, aquí i de moment,
de ben poca cosa. Millor serà per tant
que el tal llec s’estigui de fer sang a
propòsit de certes ximpleries que, en-
mig de la fallida i del desconcert, pro-
fereixen molts dels qui, teòricament,
en saben i, políticament, estan legiti-
mats per actuar-hi. Cap retret, doncs,
per a unes recents declaracions de Ce-
lestino Corbacho, ministre de Treball.
Però sí una puntualització.

En el context de la polèmica per
l’edat de la jubilació –un de tants asso-
liments de l’estat del benestar ara més
amenaçats–, aquest senyor va venir a
dir que tenia la seva lògica que algú
que es guanya la vida construint i res-
taurant façanes es jubili abans que algú
que ho fa fent classes.

I bé, aquesta apreciació traeix un
prejudici com a mínim pol-potià.
D’aquella mena de groller mecanicis-
me que tant de mal ha fet històricament
a les esquerres. Perquè un redreçament
–econòmic, social, polític– tant esdevé
possible gràcies a l’aula com a la basti-
da. I si en aquesta hi ha un risc d’acci-
dentalitat física major que en aquella,
és per contra a l’aula on el desgast psí-
quic –per causa del descrèdit de l’auto-
ritat o de la imperiositat del reciclatge
continu– mina més, i de manera prou
més insidiosa.

D’on no n’hi ha tampoc per col·legir
que ara els docents s’hagin de jubilar
abans del compte. De fet, si algun plus
qualitatiu poden exhibir els treballa-
dors de l’intel·lecte en relació amb els
del múscul és la capacitat i la disposi-
ció, a diferència d’aquests últims, per
continuar actius fent feina productiva
fins i tot després d’haver-se jubilat, si-
gui amb els anys que sigui. I d’això
se’n diu una elit útil. Just el contrari
d’una de parasitària. O de la massa
acomodatícia.

E
Aula i bastida

la columna | JOSEP MURGADES
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PUBLICITAT

● A finals de 1938 la Guerra
Civil estava ja tocada de mort
per al front republicà. Un cop
trencat el front de l’Ebre, el
23 de desembre de 1938,
l’exèrcit franquista iniciava
l’ofensiva sobre Catalunya.
En poc temps conquerien
Tarragona, el 15 de gener de
1939; Vilafranca del Pene-
dès, el 21 de gener; i el dia 22
arriben a Subirats. Tot i així,
les tropes franquistes van
trobar un darrer escull abans
de travessar aquesta línia en
direcció a Barcelona. Eren
les muntanyes d’Ordal.
L’exèrcit republicà havia
convertit el port d’Ordal en el
seu fortí. L’objectiu era alen-
tir al màxim possible l’avanç
de les tropes franquistes cap
a Barcelona i així permetre
una evacuació més ordenada
dels refugiats. Durant
aquells dies de gener van ar-
ribar més de 1.000 soldats re-
publicans per defensar
aquest punt, però els 3.000
soldats del front franquista i
la superioritat aèria que te-
nien van fer que la zona cai-
gués en menys de dos dies.
Els enfrontaments van començar el 22 de
gener i la tarda del dia 23 la zona ja estava
ocupada per les forces d’ocupació.

Els historiadors locals Josep Mata, Er-
nesto González i Antonio Corral, l’Insti-
tut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament
de Subirats van promoure el 24 de gener
passat, quan es complien 71 anys
d’aquests episodis, una ruta per explicar
als veïns del municipi què va passar
aquells dies, el valor del front republicà, i
mostrar el nombrós material bèl·lic que es
va trobar a la zona: multitud de trinxeres,
nius de metralladores i restes d’equipa-
ments dels soldats que hi van combatre.
Els organitzadors van quedar sorpresos
per la resposta ciutadana i van decidir fer-

ne una segona, que també es va omplir rà-
pidament. Per això ara els promotors de la
idea han convertit la ruta en una proposta
turística que es farà el tercer diumenge de
cada mes.

La recuperació de la memòria històrica
no es quedarà en això només. El pressu-
post municipal d’enguany ha reservat una
partida de 25.000 euros per fer un projecte
de construcció d’un centre d’interpretació
de la memòria històrica al municipi, i el
govern espera ara l’obertura de la convo-
catòria de subvencions per presentar la se-
va idea. La idea és transmetre als visitants
que facin la ruta els valors que van empè-
nyer aquella gent, tot i saber que molts no
ho podrien explicar, a frenar l’avanç de les

forces franquistes i permetre l’escapatòria
de molts companys i familiars en direcció
a la frontera francesa. L’alcalde, Antoni
Soler (ERC), explica que l’objectiu és re-
cuperar de l’oblit el passat del municipi,
però també ajudar a la promoció de la po-
blació «fonamentada en quatre potes: la
història, el paisatge, la gastronomia i el
món del vi». El govern local manté encara
en suspens la ubicació del futur centre
d’interpretació, però apunta que la cons-
trucció serà una de les propostes comple-
mentàries a la ruta que ha començat a di-
namitzar-se aquest any. La ruta, que es fa
a peu i és guiada, té un preu de 2 euros. A
mig matí hi ha una aturada per esmorzar,
al preu de 6 euros.

Subirats crearà un centre d’interpretació per explicar la darrera gran batalla de la Guerra Civil

El paratge dels herois
Subirats

el reportatge | ALBERT MERCADER

A RECER DE LES PEDRES. Les zones boscoses a tocar del nucli del Pago
amagaven 13 trinxeres fetes amb pedres i una vintena de nius de
metralladores que s’han conservat i que ara són el centre d’atenció dels
visitants. Són les restes dels darrers herois de la Guerra Civil.


