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Inspectors	  universals	  
 

La LOMCE, a banda de modificar per enèsima vegada els programes educatius, 

estableix que els pares tenen dret a veure els exàmens dels fills. Es troben 

veritablement capacitats per valorar o avaluar les respostes dels seus fills i filles o el 

treball de correcció del professorat? D’on poden extraure esta capacitat? Tenen els 

coneixements suficients de totes les assignatures impartides com per a discernir si 

els paràmetres de la correcció són els correctes o, senzillament, ens trobem davant 

d’una altra mesura per acontentar la galeria, en este cas, alguns progenitors massa 

protectors? No s’estarà emprenent una nova mesura contra la veritable educació 

dels seus descendents, fins i tot contra la seua autonomia personal i la de la 

mateixa escola? La participació de les famílies en l’escola és necessària, però en 

determinats casos pot arribar a esdevenir excessiva i, fins i tot, distorsionar el bon 

funcionament dels centres. 

 

Al desprestigi de la professió, que malgrat les reiterades crides oficials en sentit 

contrari es manté amb força, ara s'hi afegeix la desconfiança, potenciada pel món 

digital. La intensa mirada digital amplifica i distorsiona qualsevol banal incidència 

quotidiana dels centres, multiplica missatges i comentaris precipitats entre pares, 

mares i alumnes, tot convertint-los en problemes, magnificats a causa de la 

immediatesa i les facilitats comunicatives de les noves tecnologies. Només cal 

veure, per copsar-ne l'abast, el reguitzell de notícies que periòdicament ressenyen 

els mitjans de comunicació sobre el tema. 

 

Ara resulta que l’escola té un nou repte educatiu: educar pares i fills sobre el bon ús 

de les noves tecnologies. Tothom té ben clar que estes han vingut per a quedar-se, 

el contrari seria negar l’evidència, però cal dir que l’acceleració continuada a què es 

veu sotmesa la complexa i delicada tasca d’ensenyar no ajuda gens a consolidar un 

model educatiu fluid i alhora amb la necessària estabilitat per obviar les anades i 

tornades massa sobtades.  
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L’educació també és un llegat, un entroncament personal amb la realitat, que es 

veu sotragada per l’huracà, constantment canviant, d’una tecnologia aclaparadora, 

que de vegades modifica els comportaments més enllà del que resulta racional i 

humanament assumible. Els hàbits quotidians, la imprescindible rutina organitzada, 

es modifiquen periòdicament arrossegats per una nova aplicació digital, que en el 

fons no deixa de ser un mecanisme facilitador que cal saber administrar 

conscientment per no veure’ns engolits i absorbits per la seua fàcil atracció. No 

podem convertir les pantalles en una espècie de noves taules de la llei, ni 

personalment, ni socialment i molt menys institucionalment. Se’ns ha apoderat la 

desmesura digital i ens cal un terme mitjà, una racionalització. Això també resulta 

evident. Algunes persones, com la psicòloga i antropòloga americana Sherry Turkle, 

que fa molts anys que analitza les interaccions entre humans, ordinadors i robots, 

així ho demanen. Només cal llegir el seu darrer llibre, de títol ben significatiu, Junts 

però separats. Cada vegada més tecnologies i cada volta menys relacions humanes 

(Alone together. Why We Expect More from Technology and Less from Each Other . 

New York: Basic Books, 2011, encara no traduït), per comprovar-ho. I sembla que, 

com sempre, esta feina recau en l’escola, en l’ensenyament. Però, paradoxalment, 

nosaltres com a societat no ens en fiem i sotmetem a una vigilància contínua els 

ensenyants, dubtant sistemàticament del seu criteri, de la seua capacitat i 

professionalitat. Uns professionals que mai són invitats al festí de les reformes 

periòdiques, ni se’ls consulta les giragonses pedagògiques que els toca aplicar a 

cada revolt del camí; uns educadors que, en definitiva, són els que menys compten 

a l’hora de prendre les decisions.  

 

És ben clar que l’escola no ha de ser un organisme tancat, reducte d’arbitrarietats 

corporatives i professorals, però tampoc un descampat sense portes i a la 

intempèrie, on els que desitgen fer de la seua vocació professió, els que volen 

ensenyar, es vegen reduïts a canviants corretges de transmissió dels vaivens 

polítics i la volubilitat social. Pobra escola si es veu constrenyida a esta condició. 
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Víctor	  Sáez,	  bisbe	  de	  Tortosa,	  
traductor	  de	  Víctor	  Hugo?	  

Roc Salvadó 
 

Historiador i professor de l'Institut Cristòfol Despuig. 
 
 

Resum: És possible que el bisbe tortosí Víctor Sáez (1824-1839), considerat 
generalment un personatge absolutista i defensor del carlisme, i la reina regent Maria 
Cristina, que salvaguardà els dret dinàstics de la seua filla Isabel II enfront de l’infant 
Carles, des del seu aparent antagonisme, poguessen esdevenir a l’uníson traductors 
d’un drama de l’escriptor romàntic Víctor Hugo durant els anys inicials de la Primera 
Guerra Carlista. 
 
Paraules clau: Víctor Sáez, bisbe de Tortosa, Maria Cristina de Borbó, Víctor Hugo, 
teatre romàntic. 
Palabras clave: Víctor Sáez, obispo de Tortosa, María Cristina de Borbón, Víctor Hugo, 
teatro romántico. 
Key words: Víctor Sáez, Bishop of Tortosa, Maria Cristina de Borbón, Víctor Hugo, 
Romantic theatre. 
Mots clés: Víctor Saéz, évêque de Tortosa, Maria Cristina de Borbon, Victor Hugo, 
théàtre romantique. 

 
 
 
 
El 23 d’agost de 1835 s’estrenava al Teatro del 

Príncipe de Madrid l’obra de Víctor Hugo 

Angelo, tirano de Pádua. Feia molt poc, a l’abril, 

que s’havia estrenat a París, i encara menys 

que havia aparegut impresa. A la premsa, des 

de feia dies, l’obra s’havia anunciat amb 

expectació. El drama del que llavors era el cap 

de fila del teatre romàntic va rebre bones 

ressenyes de la crítica teatral madrilenya; en 

una d’elles, la del Diario de avisos de Madrid del 

27 d’agost, s’afirma que la traducció està feta 

per persona intel·ligent. Això vindria a indicar 

que el crític disposava ja de la traducció de l’obra en el moment de ser 

representada. Efectivament, la primera traducció del drama apareguda a Espanya 

fou publicada, abans de l’estrena del drama, per l’impremta de Repullés de Madrid; 

al frontispici figura que és traducció del francès, però cal dir que no apareix enlloc el 

nom del traductor. Tampoc la premsa en dóna cap referència. 

Portada de l'exem- 
plar conservat a 
l’Institut del Teatre  
de Barcelona.  
Font: Menarini (2005). 
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L’estudiós i hispanista italià Piero Menarini, en l’article «El problema de la autoría en 

la prensa romántica: apuntes sobre desatinos, erratas e “imposturas”», ens revela 

l’anònim autor de la traducció a partir d’una inscripció manuscrita que figura en un 

exemplar conservat a l’Institut del Teatre de Barcelona. Segons consta en la nota, 

no és un sinó que són dos els responsables de la versió castellana d’Angelo. 

Textualment diu, després de les paraules traducido al castellano: “por S.M. la 

Reyna Madre Dª María Cristina de Borbón, y por el ministro de Fernando 7º D. 

Víctor Saez”. ¿El bisbe tortosí Sáez, ultraabsolutista i defensor de Carles Maria 

Isidre de Borbó, germà del difunt Ferran VII i enemic de Maria Cristina i la seua filla, 

Isabel II, traduint a quatre mans l’obra del revolucionari poeta francès Víctor Hugo 

amb la reina regent? L’anotació, d’entrada, estranya i sorprèn. Segons Menarini 

(2005: 261), en l’esmentat article, la referència és de l’escriptor i dramaturg 

contemporani Aureliano Fernández-Guerra Orbe, que descobreix el que 

possiblement s’havia amagat intencionadament a causa de la significació i 

notorietat dels seus autors. 
 

Al primer volum del Diccionario general de bibliografia española de Dionisio 

Hidalgo, aparegut el 1862, es ressenya la segona edició d’Angelo, editada el 1841 

també per Repullés, i en nota s’indica: 
 

Este drama, traducido en prosa por el señor Saenz, se representó por primera 

vez en el teat. del Príncipe en la noche del 23 de agosto de 1835, en cuyo año 

se hizo la primera edicion, con el mismo buen éxito que obtuvo en Paris, donde 

se estrenó á fines de abril del mismo año. 
 

Aquí el cognom Sáez s’ha trastocat pel de Sáenz, per tant, ben bé podria ser un 

altre el traductor, però no se’ns diu enlloc el seu nom ni tampoc s’anomena la reina 

regent. Tot plegat resulta una referència poc aclaridora i no elimina la incertesa en 

cap sentit.1  
 

Si tornem a Menarini i el seu article, veurem com en nota a peu de pàgina ens diu 

que el gran bibliòfil Antoni Palau i Dulcet, en una obra publicada el 1953, tot referint-

se a l’edició d’Angelo de 1841, l’atribueix a Sáenz sense fer tampoc esment de 

                                            
1 A la premsa d’aquells anys el cognom del bisbe figura de les dues formes; no és infreqüent a l’època 
veure diverses grafies per a un mateix cognom, el de Sáez seria un cas entre altres. Fins i tot, en una de 
les obres històriques de referència sobre la guerra carlista publicades llavors figura dues vegades com a 
Saenz. Veg. Cabello, F.; Santa Cruz, F.; Temprado, R. M. (1845): Historia de la guerra última en Aragón y 
Valencia. Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos. Madrid, t. I, p. 16; ídem. (1846), t. II, p. 244. 
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Maria Cristina com a cotraductora. També hem pogut localitzar un exemplar de la 

biblioteca de la Universitat de Carolina del Nord que es decanta en el mateix sentit. 

A la portada de l’exemplar i manuscrites en anglès, figuren abreujades les 

indicacions de l’autor, com a Sáenz, juntament amb el dia, l’any i el teatre on es va 

representar per primer cop. Sembla clar que Palau i Dulcet i l’anotador de 

l’exemplar de la biblioteca americana han begut en la font del diccionari de Dionisio 

Hidalgo. En total quatre referències i el dubte sobre la veracitat de la primera. Tan 

inversemblant resulta la possible col·laboració dels personatges que ens ocupen? 

 

La figura de la reina Maria Cristina és molt coneguda, però qui va ser Sáez i, 

especialment, qui fou en la consideració dels seus contemporanis.  
 

Víctor Damián Sáez Sánchez Mayor, bisbe de 

Tortosa entre 1824 i 1839, és conegut com el 

bisbe que no va voler ordenar sacramentalmet 

Ramon Cabrera. Més enllà de la relativa 

rellevància de l’anècdota, el prelat tortosí és un 

dels diocesans més significats en la llarga història 

del bisbat de Tortosa. Nascut el 1777 a Budia, 

prop de Guadalajara, féu una carrera clerical 

fulgurant. Canonge de Toledo i confessor reial de 

Ferran VII, es va veure obligat a exiliar-se durant 

el Trienni Liberal a causa de la persecució de què 

fou objecte per part del govern liberal, que el 

considerava una influència nefasta prop del reial penitent. Retornat de França amb 

els Cent Mil Fills de Sant Lluís, el rei el nomenà ministre universal de la monarquia, 

que tornava a ser absoluta. Des d’este càrrec suprem encapçalà la reacció 

repressiva contra els partidaris del liberalisme, fins que les potències restauradores 

de la Santa Aliança, temoroses d’un revifament de la guerra civil, pressionaren 

Ferran VII, el qual es veié forçat a prescindir del seu ministre confessor i alhora 

confident. El nomenà bisbe de Tortosa, en seu vacant des que l’anterior, Ros de 

Medrano, morí durant l’epidèmia de febre groga de 1821. L’entrada de Sáez a la 

capital del bisbat, l’octubre de 1824, aureolat com a campió de l’absolutisme, revestí 

gran solemnitat. Se li féu una rebuda triomfal d’inequívoca intenció política: de camí 

al palau episcopal es van desplegar arcs triomfals ornats amb quartetes on es 

blasmaven els denominats negres i francmaçons, els liberals, i es victorejava el 

prelat. 

Retrat de Víctor 
Damián Sáez 
Sánchez Mayor, bisbe 
de Tortosa (Budia, 
1777 - Sigüenza, 
1839). Font: M. Jover 
Flix. Tortosa Testimo-
nio Histórico Gráfico 
(Tortosa, 1973). 
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El nou bisbe encapçalà el seu pontificat amb tot un seguit d’iniciatives importants. 

Mercès al seu predicament a la cort i amb el monarca, aconseguí erigir en seminari 

conciliar els antics estudis dominics i emprengué notables transformacions a la seu, 

com la construcció de la capella del sagrari. Indubtablement el seu tarannà i 

ascendent gravitarien a sobre del bisbat i la seua capital, que per aquells anys fou 

el focus de diverses conspiracions ultraabsolutistes fallides, que acabarien desem-

bocant en la denominada guerra dels Malcontents. Moltes veus van assenyalar el 

bisbe tortosí com un dels capdavanters d’aquella revolta. Poc abans de la mort del 

monarca, i per ordre del govern, va comparèixer a Madrid a l’acte de jura de la 

princesa Isabel com a successora del seu pare. Llavors se l’investí amb la Gran 

Creu Americana d’Isabel la Catòlica, potser en un intent d’aconseguir el seu suport 

per a la causa isabelina. 
 

A la mort de Ferran VII, les autoritats, que maldaven per evitar un alçament carlista, 

vigilaven Sáez temoroses que no fos un dels seus principals fautors al bisbat. Pocs 

dies abans de la mort del rei, Sáez havia abandonat Tortosa en visita pastoral a la 

zona sud de la diòcesi. Segons el governador militar de Tortosa Manuel Bretón, 

això era un subterfugi per escapar de la seua vigilància i preparar-se per encapçalar 

l’anunciada insurrecció carlista. Quan el 13 de novembre esclatà la revolta a 

Morella, el govern alarmat féu cas de les recomanacions de Bretón i cridà el bisbe 

Sáez a Madrid. No retornaria mai més a la diòcesi. 
 

Al cap de poc d’haver arribat a la capital del regne la premsa donava notícia de la 

seua presència: 
 

Ha sido llamado por S.M. á esta Corte, y se encuentra ya en ella, el Reverendo 

Obispo de Tortosa Don Victor Sáez, ministro que fue de Estado en 1823.2 

 
També des de Madrid, i quan semblava inevitable la guerra civil, envià una pastoral 

al seu clergat diocesà instant-los a pregar per la regent i la seua filla.  

A l’alçada dels primers mesos de 1834 els carlistes acreixien les seus forces i la 

guerra civil s’aprofundia; a Madrid la situació era revolucionària i sovintejaven les 

intrigues polítiques. A l’estiu d’aquell any el còlera que afectava a diverses localitats 

d’Espanya s’encomanà a la capital i Sáez sol·licità permís per traslladar-se a 

Sigüenza, el qual li fou concedit. 

                                            
2 La Revista Española (Madrid), núm. 136 (27-12-1833), p. 4. 
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Ha salido de Madrid hácia Sigüenza el Excmo. é Illmo. Sr. D. Víctor Saez. 

obispo de Tortosa, ministro universal que fue en octubre de 1823.3 

 
El bisbe tortosí continuava sent un personatge públic i l’ombra del seu passat polític 

el perseguia. 
 

Aquell mes de juliol fou fatídic. El dia 17, enmig de l’epidèmia colèrica que afectava 

Madrid, acusaren els frares d’enverinar les fonts i s’inicià una matança d’ecle-

siàstics. Darrere d’este carnatge també es trobava el malestar originat pels triomfs 

dels carlistes i el descontentament i impaciència dels hòmens del partit progressista 

que volien obligar la reina regent a abraçar les reformes liberals. 

 

És indubtable que a partir de la matança de l’estiu de 1834 Sáez patia per la seua 

vida. El govern el tornà a cridar a Madrid el mateix agost; possiblement la seua 

presència a Sigüenza, on el carlisme tenia molt de predicament, especialment entre 

el clero catedralici, inquietava. De retorn a la capital va desaparèixer. 

 

La forma com es produí la desaparició de Sáez, i la seua posterior ocultació i 

reaparició, sembla rocambolesca i inversemblant. De camí cap a Madrid, reclamat 

pel govern, al cotxer li ordenaren alentir el pas del carruatge que el transportava; 

llavors, subreptíciament, Sáez i el seu acompanyant van abandonar-lo i muntant 

uns cavalls que els esperaven retornaren a Sigüenza. Allí va viure amagat fins a la 

seua mort. És difícil de creure que una figura tan coneguda com Sáez es pogués 

amagar en una població tan reduïda com Sigüenza sense ser notat. Eren 

imprescindibles complicitats i estes foren les del capítol catedralici i diverses 

persones del seu cercle personal i familiar. Això vindria a explicar-ho en part, però, 

el que no queda tan clar és com les autoritats governamentals que el reclamaven 

no el sabessen trobar quan tan evident resultava on calia buscar-lo. 
 

Oficialment se’l va reclamar infructuosament, per això fou declarat estranyat del 

regne i se l’incautaren les temporalitats eclesiàstiques. Fins al 1839, quan la guerra 

es trobava a les acaballes, no aparegué el seu cos. Havia mort en l’anonimat el 3 

de febrer d’aquell any; el seu cadàver l’havien ocultat i conservat en esperit de vi. 

Un matí, mesos més tard, aparegué el bisbe difunt, revestit dels ornaments 

episcopals, a les portes de la catedral de Sigüenza. Va ser llavors que es féu oficial 

                                            
3 El Eco del Comercio (Madrid), núm. 70 (9-7-1834), p. 2. 
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la seua mort, i s’acreditava així la vacant del bisbat de Tortosa. Onze anys més 

tard, el seu nebot, Damià Gordó Sáez, que havia estat presentat per Isabel II com a 

bisbe de Tortosa l’any 1848, féu traslladar les seues despulles a la catedral 

tortosina i enterrar-les a la capella del sagrari que el seu oncle havia erigit. Allí junts 

es troben enterrats el dos bisbes, oncle i nebot.  

 

Fins aquí la trajectòria vital del personatge; 

però quina era la relació entre ell i Maria 

Cristina que vindria a explicar la col·laboració 

en la traducció del drama de Víctor Hugo? 
 

A l’alçada de 1835, tant la reina com l’antic 

confessor del rei, eren dues persones 

encalçades pels esdeveniments, i Sáez més 

encara que la reina regent. Ningú oblidava que 

l’actual bisbe de Tortosa havia estat ministre de 

Ferran VII en l’etapa immediatament posterior a 

la invasió francesa de 1823, el primer ministre 

de la segona restauració absoluta, l’home que havia encapçalat la repressió i 

després una figura de prestigi entre els partidaris del pretendent carlista. 
 

La situació de Maria Cristina no era gaire millor. Li calia afrontar una guerra civil; 

però més enllà del seu paper com a reina regent, la seua situació personal era 

delicada. Als tres mesos de la mort del seu reial espòs, el desembre de 1833, 

s’havia tornat a casar en secret amb Agustín Fernando Muñoz, un plebeu que era 

guàrdia de corps a palau, i el novembre de 1834 naixia la primera filla d’aquell 

matrimoni morganàtic. Li seguirien un total de set fills més. Fins l’abril de 1845 no 

seria autoritzat el seu matrimoni per les corts. Oficialment era la reina regent i la 

vídua de Ferran VII, i com a tal governava, però el seu matrimoni il·legal li podia fer 

perdre el poder. 
 

Què podia unir la reina i el bisbe, que aparentment es trobaven en camps oposats? 

En realitat, el seu antagonisme no tenia un fonament personal sinó lligat a les 

circumstàncies i al paper que els tocava representar. Maria Cristina s’havia educat a 

la cort de Nàpols, que era tan absoluta com la de Madrid; només la necessitat de 

salvaguardar la corona de la seua filla l’havia portat a transigir amb el liberalisme. 

Durant els primers temps de la seua regència va resistir tant com va poder als 

Retrat de Maria 
Cristina de Borbó-
Dues Sicílies 
(Palerm 1806 - 
L'Havre 1878), fet 
per Vicente López 
Portaña. Font: 
Museo Nacional 
del Prado, Madrid. 
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canvis profunds que pretenien els liberals i només forçada els lliurà el govern. Sáez, 

malgrat tot, havia estat el confident del seu marit, el seu confessor i home de 

confiança, i a més a més, era una figura rellevant entre els partidaris de l’absolu-

tisme i al capdavall era possible que li fos útil. Personalment i políticament podia 

sentir-se inclinada a protegir-lo enmig de totes les pressions i conspiracions que 

acuitaven a tots dos. Des d’estos supòsits seria plausible una connivència dels dos 

personatges i podria explicar el que Sáez passés inadvertit durant gairebé cinc anys 

a les perquisicions del govern, perquè gaudiria de la protecció discreta de la regent. 

No es pot oblidar que el seu nebot, que era alhora el seu secretari personal, 

passada la guerra civil esdevindria el seu successor; cas ben excepcional, i no 

resulta gratuït destacar-ho. 
 

Maria Cristina i Sáez es coneixien personalment. S’havien conegut a Tortosa el 25 

de novembre de 1829. La princesa, acompanyada dels seus pares els reis de 

Nàpols, anava de camí a Madrid on enllaçaria matrimonialment amb el seu oncle 

Ferran VII. Fou rebuda solemnement i el bisbe hostatjà al seu palau la reial família, 

els complimentà esplèndidament i sufragà les despeses de la seua estància.  

Els futurs esposos s’intercanviaven missives en el decurs del viatge. A la del 28 de 

novembre de 1829 Ferran VII diu: 
 

Me alegro que te haya gustado Tortosa, aunque yo no sé como la has 

encontrado alegre, pues a mi me ha parecido muy fea y muy triste. La catedral 

no es mala; pero me parece que te gustarà más la de Valencia.4 

 

A la catedral tortosina s’havia oficiat un solemne Te deum en honor de la futura 

reina i Maria Cristina havia pogut venerar la relíquia de la Santa Cinta de les mans 

del bisbe Sáez. Ferran ja havia fet estada a Tortosa el 1827, immediatament 

després de sufocar la revolta dels Malcontents, acompanyat per la seua dona Maria 

Amalia de Saxonia, la seua predecessora en el tàlem reial. 
 

S’havien tornat a veure o entrevistar Maria Cristina i Sáez posteriorment? És més 

que probable, almenys en dues ocasions, el juny de 1833 amb motiu de la jura de la 

princesa i la condecoració de Sáez, i en el període durant el qual el bisbe tortosí va 

romandre a Madrid abans de desaparèixer, entre finals de 1833 i la primera mitat de 

1834.  

                                            
4 Zavala (2011: 44). 
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A partir de 1830 la presència de Maria Cristina a la cort afavorí l’ambient cultural 

madrileny. La reina, que havia rebut una bona educació musical i li plaïa el teatre, 

no dubtà a reglamentar, promocionar i modernitzar estes activitats. És en este 

marc, i en les circumstàncies abans referides, que cal ambientar la representació i 

publicació d’ Angelo, tirano de Pádua. 
 

L’obra era, com anuncia Víctor Hugo en el pròleg, un al·legat feminista enmig de les 

intrigues del poder. 
 

Poner frente á frente en una accion nacida toda del alma, dos graves y 

dolorosas figuras, la muger dentro de la sociedad, y la muger fuera de la 

sociedad, esto es, en dos tipos vivos todas las mugeres, toda la muger. 

Presentar estas dos mugeres, que son un resúmen de todas; muchas veces 

generosas, desdichadas siempre. Defender á la una contra el despotismo, á la 

otra contra el menosprecio. Enseñar á qué pruebas resiste la virtud de la una, 

con qué lágrimas se borra la mancha de la otra. Echar la culpa al autor de la 

culpa, es decir, al hombre, que es fuerte, y á ciertas ideas sociales que son 

absurdas.5 

 
La temàtica italiana, l’ús i abús del poder, les intrigues polítiques i amoroses, els 

prejudicis, tot, des de la distància temporal i teatral, revesteix un cert paral·lelisme 

amb les circumstàncies personals i polítiques en què vivia Maria Cristina. En certa 

manera, i indirectament, les idees i les accions de l’obra venien a justificar l’actuació 

de Maria Cristina com a dona i com a governant. Per això no resulta excessiu 

pensar en la col·laboració entre Sáez i ella. Este, encara que profundament 

conservador, era home de cultura; exiliat a França entre 1822 i 1823 allí s’havia 

relacionat amb els cercles del poder del país veí i coneixeria prou l’idioma que 

llavors era el de més prestigi a Europa, la llengua habitual en els ambients 

cortesans, a més del llenguatge diplomàtic per excel·lència. Una altra cosa seria 

establir quina fou la participació efectiva de Maria Cristina en la tasca de traducció. 

Cal pensar més aviat que, interessada que l’obra de Víctor Hugo fos representada i 

publicada en llengua castellana, va exercir de promotora.6 En tot cas és en ella, si 

s’accepta l’atribució d’Aureliano Fernández-Guerra, en qui caldria buscar la 

                                            
5 Hugo, Víctor (1835): Angelo, tirano de Pádua. Imprenta de Repullés. Madrid, p. V. 
6 No deixa de cridar l’atenció, tal com destacà llavors la premsa, l’acurada edició de l’obra: "¿Que se ha 
impreso en una edicion muy linda cual no ha podido obtenerla ninguno de los dramas originales 
recientemente representados en estos teatros, y que se vende á 8 rs. en la librería de Escamilla?". El 
Artista (Madrid), 1835, t. II, p. 108. 
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iniciativa que fos coneguda a Espanya. No té res d’estrany que entremig de la seua 

reclusió forçada Sáez s’avingués a fer-ne la traducció per complaure la seua reial 

protectora. Tampoc ho seria que en determinats cercles especialitzats transcendís 

de qui era la traducció del drama del qui a l’època es considerava un dels màxims 

exponents del romanticisme. 
 

En definitiva, encara que no de forma absolutament concloent, es podria aventurar 

que Sáez fou un dels introductors de Víctor Hugo a Espanya. De ser així, seria un 

altre episodi a afegir a l’atzarosa vida del bisbe tortosí, al bell mig d’una època tan 

transcendental i convulsa de la nostra història. 
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Tres	  qüestions	  al	  voltant	  dels	  orgues	  
de	  la	  catedral	  de	  Tortosa	  	  

Rossend Aymí * 
 

Organista i professor de música. 
 
 
 
Resum: Tres són les qüestions que es planteja l’autor en este treball. La primera: a partir 
de les escasses referències documentals es pot concloure que la primitiva catedral 
romànica de Tortosa disposava d’orgue? La segona: quants orgues van funcionar a la 
seu de Tortosa durant l’època moderna i quins van ser els seus constructors? Tercera: 
tradicionalment s’atribueix a l’explosió d’un projectil, durant la guerra de 1936-1939, 
l’ensorrament de la volta del tercer tram de la nau major de la catedral i la consegüent 
ruïna de l’orgue i el cor, però, tal vegada, caldria repartir la responsabilitat amb els que, 
en el seu moment, van erigir el cor renaixentista i no van dubtar de gratar els pilars per 
encabir-lo? 
 
Paraules clau: orgue, orgueners, catedral de Tortosa, música, instruments musicals, 
història, edat mitjana, Guerra Civil Espanyola. 
Palabras clave: órgano, organeros, catedral de Tortosa, música, instrumentos 
musicales, historia, Edad Media, Guerra Civil Española. 
Key words: organ, organ players, Cathedral of Tortosa, music, musical instruments, 
history, Middle Age, the Spanish Civil War 
Mots clef: orgue, organier, cathédrale de Tortosa, musique, instruments musicaux, 
histoire, Moyen Âge, Guerre Civile Espagnole. 

 
 

 

I 

 

La catedral romànica de Tortosa, construïda entre 1158 i 1178, va tindre orgue? 

Des de l´any 1178 fins al 1441, any de la consagració de la capçalera del nou edifici 

gòtic, hi va haver a la catedral romànica algun orgue? Quin o quins tipus d’orgue, 

per solemnitzar els oficis, per acompanyar el cant litúrgic?  

 

El meu estudi es limita als segles que va durar la seu romànica tortosina, això és: 

l'últim quart del segle XII, els s. XIII i XIV i la primera meitat del s. XV. 

 

Coneguda és l’existència d’aquesta catedral romànica abans de la catedral gòtica. 

Sabem també que la romànica, cap a l'any 1338 i abans, devia resultar petita i es 

va decidir de començar la construcció d’una nova catedral, més gran i amb els 

últims avenços en tècnica arquitectònica. Aquesta nova catedral aniria substituint la 

vella; i segons diuen els diversos documents referents a l’obra nova, així va ser fins 
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a l’últim espai que es va construir: la façana de la nova, molt allunyada, pel que fa a 

l’estil, de l’obra gòtica, però que, abans de l’enderroc de la façana de la romànica, 

va conviure amb ella, ni que fos per poc temps. Corria ja el segle XVIII… Ironies de 

la història!  

 

Centrem-nos en l’any 1439. Assistirem a la pujada i col·locació de la clau de volta 

del presbiteri de la seu nova. Gran festa! La doble girola gòtica ja estava 

pràcticament enllestida; faltava posar al seu lloc la dita clau per fer possible tot el 

cobriment del presbiteri. L’any 1428 ja havia començat l’enderroc de l’absis de la 

seu romànica que estava a tocar de l’obra nova. Tot i així la missa que es va oficiar 

el diumenge 27 de setembre de 1439, abans de la pujada i col·locació de la clau de 

volta, es va celebrar a l’altar major de la seu romànica, amb «cantos [llegiu cantors] 

e orguens». Amb assistència d’autoritats civils i eclesiàstiques, de molta gent, es va 

acabar amb un bon dinar per a tots els que van ajudar, on hi va haver «pa, vi, carn, 

Moble de l'orgue de la 
catedral de Tortosa. 
Recomposició de 
Rossend Aymí. Aula 
Major de l'antiga Canò-
nica de la catedral. 
Foto de Jordi Vergés. 
Font: Anglès i Vergés 
(2013). 
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fideus, e fruyta».1 La descripció d’aquesta festa dóna a entendre que fou com en les 

grans ocasions: assistència de la gentada, les campanes al vol, el so dels senys, 

amb ministrers i trompetes… i, a la missa, amb «cantos e orguens». Només amb 

aquest últim detall ja en tindríem prou per demostrar l’existència d’un orgue a la seu 

romànica. I del to es pot deduir també que la concurrència de l’orgue era un fet 

normal, sobretot en les festes i grans celebracions. 

 

Vull aclarir ara 1) el perquè del plural «orguens»; després 2) el tipus d’orgues que hi 

havia en aquells anys arreu d’Europa, i 3) quina mena de música i acompanyament 

podia fer. 

 

1) Per què «orguens» en plural? Hi podria haver, efectivament, no només l’orgue 

més o menys gran i fix sinó també un orgue més petit i positiu (que es podia posar 

aquí o allí), a més d’un orgue portàtil (per a processons, per exemple). Però el plural 

«orguens» podria ser també reflex de la paraula grega órganon que significava 

'eina, instrument': si una flauta o una trompeta era un órganon, la multiplicitat dels 

tubs d’un orgue, on cada tub és un órganon, serien organa; per tant, orgues, en 

plural. En francès, encara ara, l’expressió bastant habitual és les orgues.  

 

 

2) L’orgue fou la invenció d’un enginyer grec que treballava a Alexandria d’Egipte al 

s. III aC, de nom Ktesibios. Ktesibios va anomenar el seu instrument hydraulos = 

Aulos, mena de dolçaines que rebien l’aire a pressió a través d’un sistema hidràulic 

inventat per ell. (Recentment s’ha trobat en alguna mina antiga, a la Hispània 

romana, una bomba Ktesibios que servia per a l’extracció d’aigua.)2  

 
                                            
1 Veg. Almuni (2007 I: 179 i ss.). 
2 Veg. Matías (2004). 

Mosaic de Zliten. 
Mosaic romà del 
segle II dC. Jama-
hiriya Museum, 
Trípoli, Líbia. 
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Des que Ktesibios, al s. III aC va inventar l’orgue, l’hydraulos, fins que l’any 1439 dC 

van sonar els «orguens» a la seu romànica de Tortosa, l’orgue va tindre una 

evolució molt complexa i rica. Evolució en la qual cal destacar uns fets: A) 

l’hydraulos instrument profà; B) l’orgue admès a la litúrgia cristiana; C) l’orgue, molt 

perfeccionat, l’instrument preferit en catedrals, parròquies i convents. 

 

A) L’hydraulos tenia un so molt potent. Es feia sonar a l’aire lliure, als circs, teatres, 

amfiteatres, en el món grecoromà; els seus tubs de llengüeta (llengüeta doble com 

en la nostra dolçaina) s’adaptaven bé als espais oberts i amples. És veritat que el 

primer hydraulos tenia també tubs labials com els de la siringa o flauta del déu Pan. 

I segurament cada orgue, també en aquest temps més antic, era diferent pel que fa 

al nombre i qualitat dels tubs, a la forma i quantitat de tecles, etc. Possiblement el 

sistema d’alimentació d’aire també va ser el de les manxes, tot i que aquestes no 

donaven, per elles soles, més que una pressió baixa. 

 

La caiguda de l’Imperi romà a Occident va ocasionar l’oblit de moltes coses, entre 

elles, de l’hydraulos. Aquest va sobreviure, però a Orient, i d’allí va tornar a 

Occident en l’època dels monarques francs Pipí I el Breu, Carlemany i Lluís I el 

Pietós. Aquest últim va encomanar al monjo Giorgio da Venezia, la construcció d’un 

orgue que després ell va anomenar organum more grecorum. En aquest orgue, 

Giorgio da Venezia, va posar tubs labials o també tubs de llengüeta? (els de 

llengüeta són de més difícil i els labials de més fàcil construcció). A més, ara sabem 

que els labials tenen un so que potser no arriba tan lluny com els de llengüeta, però 

que és més dolç i harmoniós. 

 

B) Vull defensar que aquesta circumstància va pesar molt a l’hora en què es va 

decidir d’admetre l’orgue en el si de la litúrgia cristiana. No se sap encara quan es 

va produir aquest fet. 

 

Com hi ha instruments de vent, de corda, de percussió, els tubs labials de l’orgue 

són instruments d’aire-aire-aire, on una làmina d’aire procedent de les manxes, fa 

sonar una columna d’aire encabida en un tub i aquest so es transmet mitjançant 

l’aire ambient. Més espiritualitat impossible! Aquesta qualitat del so dels tubs labials 

de l’orgue, valorada més o menys conscientment, la devia tindre en compte tant el 

monjo Giorgio da Venezia com també després Gerbert d’Orlhac (950-1003), monjo, 

constructor d’orgues, bisbe de Bobbio, arquebisbe de Reims i papa amb el nom de 

Silvestre II. Gerbert va contactar amb la cultura àrab de la qual va aprendre l’ús del 
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zero que va introduir a Europa. Va introduir també l’orgue a les catedrals i 

monestirs? Segur que com a mínim va veure bé aquest fet. Aquest orgue more 

grecorum, tenia encara pocs tubs: més o menys l’extensió de dues octaves, com la 

veu humana; els tubs tenien tots el mateix diàmetre, la seua llargada venia regulada 

per les proporcions pitagòriques; començava a tindre diverses files de tubs afinades 

a la quinta o a l'octava, però que sonaven totes alhora… Des de l’època de Gerbert 

d’Orlhac, s. X-XI, fins a tot el segle XII l’orgue va evolucionar poc. Dubto, per tant 

que, acabada de construir el 1178, la catedral romànica de Tortosa sentís la 

necessitat d’un orgue. 

 

C) És a partir de s. XIII quan es va, a poc a poc, generalitzant l’entrada dels orgues 

a les catedrals i paral·lelament s’anaven perfeccionant substancialment: amb 

l’abandonament de la mesura igual del diàmetre dels tubs s’obtenien sons més 

greus i sons més aguts; les tecles es van reunir mitjançant el reductor; les files dels 

tubs es feien sonar separadament; es va començar a utilitzar un teclat rudimentari 

per als peus… Un orgue d’aquestes característiques ja podia acompanyar millor el 

cant litúrgic. 

 

L'orgue més antic 
del món encara en 
ús. Notre-Dame de 
Valère, Sion, Suïssa. 
Font: Alcaraz (1998). 
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3) El binomi «cantos e orguens», per ell sol ja parla del tipus de música: partitures 

per a cor i orgue; melodies acompanyades a l'uníson i amb la quinta o quarta, 

polifonies de l’època (som ja al s. XV), probablement també melodies gregorianes. 

 

Pensem ara en la importància que la catedral de Tortosa, ja des del principi, tenia: 

Tortosa, enclavament molt important a l’extrem nord d’al-Andalus, s’havia de 

reconquerir. El comte Berenguer IV s’ho va proposar i amb l’ajut d’altres exèrcits ho 

va aconseguir i es va decidir de construir una catedral de nova planta. Aquesta 

catedral havia de tindre tots els elements necessaris per al culte; així que va ser 

possible, i l’orgue ja havia evolucionat prou, la hipòtesi és que des del s. XIII la seu 

romànica de Tortosa va tindre orgue.3 

 

Tot plegat no és més que una hipòtesi, també, perquè no sabem ni dates ni noms 

dels orgueners. Només cap al 1440 hi ha el nom de Jacme Buxoló que va cobrar un 

sou per sonar l’orgue. I evidentment el relat que tenim de la festa de la col·locació 

de la clau major del presbiteri on van sonar els «orguens». 

 

II 

 

La nota de l’arxiu de la catedral de Tortosa que parla dels seus orgues, recollida per 

Ramon O’Callaghan, s’ha de llegir d’una altra manera?  

 

Diu la nota: «1) Lo orgue estava ans en la capella de San Miquel, y de allí lo 

mudaren sobre lo cor á la testera, y se feu á 11 d’agost de 1576; y ans, á 29 de 

Janer de 1556 hi feren la teulada que estava sobre ell. 2) Y després lo senyor Bisbe 

Auter, de bona memoria, feu lo que avuy está, pagant lo maderatje y orgue. 3) Lo 

feu un Mestre de nació Flamench, que tenia singular habilitat, sens igual en tota la 

corona de Aragó».4  

 

Vull treballar amb la hipòtesi que l'ordenació dels paràgrafs 1), 2) i 3) d’aquesta nota 

no encaixa amb les dades que tenim ara:  

                                            
3 La seu de Tarragona, començada el 1171 i acabada el 1331, en algun moment va tindre un primer 
orgue, encara poc evolucionat; en resten indicis de la seua col·locació en un mur del presbiteri. La seu 
romànica de Barcelona va tindre un orgue el 1259; la seua catedral gòtica es va començar a construir el 
1298. 
4 O'Callaghan, Ramón. Una visita á la Catedral de Tortosa. Tipografía de Gabriel Llasat, Tortosa 1894. 
Vegeu «L'Orgue de la Seu de Tortosa». La Veu de la Comarca, núm. 12 (Tortosa, 29-3-1903), p 1. La 
numeració en paràgrafs 1), 2) i 3), és meua. 



 18     de banda a banda 
 

quaderns de l’Ebre 

 

  
 

el «Mestre de nació Fla-

mench» podria ser molt bé en 

Pere Flamenc que l’any 1539 

va començar a fer l’orgue de 

la catedral de Barcelona. 

Sabem, de la mà del G. 

Ramon Oranias, monjo de 

Montserrat, que Perris Bor-

dons, company orguener de 

Pere Flamenc, va fer l’any 

1536 una «cadereta» al gran 

orgue de la seu de Tortosa.  

 

D’altra banda hem trobat a les 

actes capitulars de l’any 1701 

de l’arxiu de la catedral de 

Tortosa, el nom d'Andreu Ber-

gero com l’orguener que va 

construir l’orgue pagat pel 

bisbe Auter, els anys 1698-

1699. Més dades d’aquest 

orguener les hem trobat a la parròquia de la Selva del Camp, on l’any 1701 van 

inaugurar un orgue fet per Andreu Borgiero, italià, que havien fet vindre de Tortosa 

perquè acabés de construir l’orgue que havia començat a l’església de la Selva, 

abans que anés a Tortosa a fer l’orgue de la seu.5  

 

Considerant totes aquestes dades, doncs, sembla més lògica l’ordenació 1), 3) i 2) 

dels paràgrafs de la nota de l’arxiu: així encaixa tot. De l’altra manera és un 

trencaclosques. A més són significatives les expressions ans, després i lo que avuy 

está. 

 

                                            
5 Vegeu molta més informació a l’arxiu de la parròquia de la Selva del Camp. 

Cor i orgue de la 
catedral de Tortosa. 
Foto de Ramon 
Borrell. Postal 
publicitària. Thomas. 
Barcelona. s. d.  
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El fet que no figurin en la nota, 

els noms i cognoms dels 

orgueners, és potser perquè 

Pere Flamenc, orguener i 

molts compositors flamencs 

del Renaixement, eren cone-

guts i altament considerats 

arreu d’Europa: en dir «de 

nació Flamench», ja n’hi havia 

prou. I pel que fa a Andreu 

Bergero, el seu nom no podia 

fer ombra al nom de Fra Sever 

Tomas Auter que va pagar el 

«maderatje y orgue».  

 

I considero la possibilitat que 

l’italià Andreu Bergero (escrit 

també Borgero, Borgiero, Bor-

ghiero, Bergiero..., però sempre Andreu, mai Andrea), podria ser un italià tortosí, 

com tants n’hi havia des que un exèrcit de genovesos va ajudar Ramon Berenguer 

IV a conquerir la fortalesa de Tortosa. Això voldria significar que a Tortosa hi havia 

una certa tradició orguenera? Pensem en el cas del canonge de Tortosa Amigó, 

nascut a Ulldemolins, arquitecte, que va introduir a Catalunya els elements de l’art 

renaixentista i va projectar la façana de l’orgue de la catedral de Tarragona l'any 

1563. 

 

L’orgue que va poder sentir el rei Felip II, durant una visita que va fer a Tortosa l’any 

1585, seria l’orgue que haurien fet Pere Flamenc i Perris Bordons. «Y després», els 

anys 1698 i 1699, Andreu Bergero, amb el mecenatge de Fra Sever Auter i 

segurament aprofitant molts elements de l’orgue de Pere Flamenc bastiria l’orgue 

que «avuy está»... I que, com tots sabem, fou destruït durant la guerra del 1936 al 

1939. 

 

III 

 

La volta del tercer tram de la nau central de la seu de Tortosa, que cobria el cor i 

orgue, va caure només per l’explosió d’una bomba, durant la guerra del 1936-1939, 

Recomposició dels 
danys a les pilastres 
de la catedral de 
Tortosa, 1944. 
Regiones Devastadas. 
Font: Arxiu Comarcal 
del Baix Ebre. 
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o també perquè els quatre pilars que configuren aquest tercer tram i que encabien 

el cor de Cristóbal Salamanca, van ser gratats i reduïts a tres quartes parts del seu 

gruix i fins a tres o quatre metres d’alçada des del nivell del terra, potser per tal que 

el cor fos més ample? 

 

Sabem que abans del 1560, el cor provisional estava a les capelles de l’absis que 

donen a l’espai del sagrari i a la sagristia major, i fou traslladat al centre del temple, 

o sigui, al tercer tram de la nau central, encara que no estava acabat del tot (faltava 

un dels dos últims pilars i l’arc toral entre ells).6  

 

Aquest cor era molt senzill. Ben 

aviat es va pensar (1566) a 

construir-ne un de nou. Es va 

encarregar al mestre Gabriel Sit 

(Cid?), fuster, que anés a Tarra-

gona a prendre mides de les 

cadires i altres elements del cor 

d’allí per tal que fes «lo chor de ací 

conforme al de allá».7 

 

El disseny que Gabriel Sit va portar 

de Tarragona es conserva encara a 

l’arxiu del Capítol catedralici. 

Recentment he anat a la seu de 

Tarragona per prendre mida sobre 

tot de l’amplada del seu cor i he 

vist que fa un metre més que 

l’ample de pilar a pilar de la nau central de la seu de Tortosa. Què van fer Gabriel 

Sit i Cristóbal Salamanca? Van gratar els quatre pilars en la seua part que dóna a 

l’interior de la nau, mig metre d’aquí i mig metre d’allà, i així van tindre la mida 

exacta com l’ample del cor de la seu de Tarragona, eren conscients o no que 

aquesta acció afeblia considerablement els quatre pilars? 

 

La veritat: quan vaig veure la fotografia, cedida per l’Arxiu Històric Comarcal de les 

Terres de l’Ebre, que mostra com va quedar un dels quatre (suposo que els quatre) 

                                            
6 Veg. Matamoros (1932: 153). 
7 Op. cit., 154. 

Bastida a la catedral 
de Tortosa, 1944. 
Regiones Devastadas. 
Font: Arxiu Comarcal 
del Baix Ebre. 
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pilars, després que Regiones Devastadas van treure tot el cadirat del cor i l’orgue, 

per tal de muntar la bastida i refer la clau de volta, els nervis i part de tot el conjunt, 

em va sorprendre molt de veure que a l’època del Renaixement no van dubtar de 

malmetre elements importants de l’obra gòtica (a la catedral de Tarragona, quan 

van projectar la façana de l’orgue no van considerar que tapava alguns capitells de 

l’obra romanicogòtica. I a Morella a l’època del Barroc van tallar algun nervi que feia 

nosa per encabir còmodament l’orgue barroc). 

 

Hauríem de saber la potència exacta que tenia la bomba que va caure al damunt de 

la teulada de la seu de Tortosa. Els quatre pilars, amb l’acció de la bomba, van 

cedir, si més no, algun mil·límetre?  

 

La meua hipòtesi és que bomba i acció inconscient de la gent del Renaixement van 

fer que tot plegat, cor i orgue (un cor preciós, genial, i un orgue que conservava 

molts elements d’en Pere Flamenc que tenia habilitat sens igual en tota la Corona 

d’Aragó) desaparegués. (Una part important del cadirat del cor es conserva en el 

que fou el dormitori dels canonges. I una part considerable de la façana de l’orgue, 

el «maderatje» que va pagar el bisbe Auter, de bona memòria, es conserva, 

recomposta al terra a mode de puzle, a l’Aula Major ). «Lo orgue», tubs, teclats, 

mecanisme i manxes, qui sap on para? 

Col·locació de la clau  
de volta amb l'escut 
preconstitucional a la 
catedral de Tortosa, 1944. 
Regiones Devastadas. 
Font: Arxiu Comarcal del 
Baix Ebre. 
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Manuel Pérez Bonfill (Tortosa, 1926) va ser 
professor catedràtic de llengua i literatura a l'Institut 
Joaquín Bau de Tortosa durant quaranta anys, on 
dirigí centenars d'alumnes de l'Aula de Teatre.  
 
Col·laborà en les revistes Geminis (1952-1961) i La 
Zuda (1955-1963), i el setmanari Ebre informes 
(1978-), i fundà el col·lectiu Macla 65, juntament 
amb Frederic Mauri. L'any 2010 va rebre la Creu 
de Sant Jordi. 
 

Ha publicat els llibres de narracions Amb algunes branques d'olivera (El Mèdol, 1991), 
Fràgils (El Mèdol, 1996), Carrer de només un (Empúries, 2001) i Abusos del ritual (Pagés, 
2009); la carpeta de poemes Anys i treballs (1963), amb dotze gravats de Frederic Mauri, i 
els llibres de poesia Extracte de resina (Montflorit, 2002) i Giny d'aigua —la muleta— (URV, 
2011).  
 
També ha participat en nombrosos llibres col·lectius com ara Mostra de poesia (1980), 
Escrits del riu (1991), L'orgull de ser pocs (1993), Esgambi (1994), Vores de riu (1997), El 
brogit de l'Ebre (2003), Terres d'aigua (2004), Blanc sobre negre (2006), Lletres de casa 
(2009), IV Mostra Oberta de Poesia d’Alcanar (2013), Tren de buit (2013), etc.  
 
 
 
 
 
 

Antoni Vañó (Bocairent, 1971) és professor de 
llengua castellana i literatura a l'Institut Cristòfol 
Despuig de Tortosa.  
 
Ha publicat relats breus a les revistes Oriana i Si un 
sombrero de ciudad, editades per la Facultat de 
Filologia de la Universitat de València, i també en 
els llibres col·lectius Bocados sabrosos 2 (2012), 
Bocados sabrosos 3 (2013), Bocados sabrosos 4 
(2014), Relatos para Amanat. Mujeres y sexualidad 
(2014) i Cachitos de amor 3 (2014), que publica 

l'Asociación cultural de escritores/as noveles de Castellón (ACEN). L'editorial cordovesa 
Groenlandia publicarà properament Desencajados, una novel·la curta seua.  
 
És un amant i entusiasta del món de la ràdio i actualment dirigeix i presenta, juntament amb 
Marina Pallás, el programa cultural La migdiada d´Orió, a Ràdio Tortosa.  
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La	  Cucafera	  és	  de	  fusta	  
 
 
 
 

QUI NO POT SEGAR, ESPIGOLA  - sonet 
 
 
Tot d’amagat, col·lecciono paraules 
que els poetes  menystenen, com ara 
estenedor, ungüent de  serp, canut, 
potera, conveni col·lectiu i catxa; 
 
clítoris, botnada,  bit, freqüència 
modulada, estora,  putada, economia 
de mercat, becaina,  cotna, xeflis, 
meliguera,  escrot, camàlic, melsa, 
 
micro-ones, caixa  d’estalvis, mec, 
escalfa-braguetes, tornavís, ferum 
a tigre, consistori, i moltes més. 
 
Les escric  pel re-vers dels sobres 
usats, i les  remeto als remitents. 
Així no  s’esgarrien pels poemaris. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Pérez Bonfill.  
Del llibre inèdit La Cucafera és de fusta. 

 
 
 
Nota dels editors: Reproduïm l’original mecanoscrit seguint les indicacions de 
l’autor. El poema es va publicar per primera vegada a Manuel Pérez Bonfill i Frederic 
Mauri. Extracte de resina (Cerdanyola del Vallès: Montflorit, 2002), i més tard a Tomàs 
Camacho Molina (coord.). IV Mostra Oberta de Poesia d’Alcanar. Alcanar, 23 de març 
de 2013 (Alcanar: Regidoria de Cultura, Ajuntament d’Alcanar, 2013). 
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1 P. M. 
 
 
He preparat olives 
farcides amb anxova. 
I un martini blanc 
en un llit de ginebra 
i dos glaçons, cúbics 
com la inhumana perfecció. 
 
Més enllà del sopluig 
fa tanta calor 
que els ocells 
del dia 
no gosen ni volar. 
 
Llegeixo repapat: 
 
“La falsa  assistenta, acusada 
d’enverinar  sis  ancians, tot 
adormint-los  prèviament,  per 
robar-los,  està  implicada en 
almenys  altres tres casos. La 
policia practica intenses per- 
quisicions per a localitzar-la 
davant de la por  de què algu- 
nes de les seves  futures víc- 
times puguin morir, ja que les 
pastilles de Rohipnold amb què 
les  adorm  podrien  causar la 
mort d’algun altre ancià més”. 
 
I m’empipo, mentre mastego, 
perquè una de les olives,  
arterament, 
encara té el pinyol. 

 
 
 
Manuel Pérez Bonfill.  
Del llibre inèdit La Cucafera és de fusta. 
 
 
 

Nota dels editors: La notícia que transcriu el poema va ser difosa per l’agència Efe i 
va ser publicada en diversos diaris com ara La Vanguardia (19-7-1990), p. 26, la qual 
reproduïm al marge. 
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Seres	  vivos	  
 

No sé si reírme o lamentarlo por el pobre, pero ciertamente la situación era 
absurda, como una secuencia de una película barata sobre atracos, un chiste 
a medio coser, una historia que te cuentan al final de una comida, de la clase 
adecuada para vencer el sueño y echar unas carcajadas. La historia viene a 
ser algo así: aquella mañana debía ir al banco para tramitar un asunto 
urgente, y estaba en la cola, bastante numerosa. Apenas me quedaban un par 
de personas para que llegase mi turno, cuando veo que uno de los 
interventores se levanta como un rayo de su silla, y se dirige corriendo hacia 
el empleado que atiende la cola de caja. A su vez, él se levanta con similar 
rapidez, y desaparece por una puerta que queda a su espalda. Oigo un 
extraño murmullo entre la gente, voces entrecortadas que suben poco a poco 
de volumen, sin apreciar una frase coherente, solo unas cacofonías nerviosas. 
Vuelve entonces el cajero, pero no se sienta, sino que se dirige a la puerta del 
director del banco, que sale inmediatamente y se encamina hacia la ventana 
que da al exterior, justamente el lugar donde el público empieza a mirar, 
cada vez más asustado. 
 
Yo solamente veo a un hombre muy joven, con gafas de sol, cabello largo, y 
vestimenta totalmente normal, que permanece parado, posiblemente 
esperando a que el cajero automático quede libre. Pero dentro la expectación 
crece, y una sensación de pánico se apodera del respetable. Esta vez no 
queda nadie en su puesto, y algunos deciden salir, mientras nuevos clientes 
atraviesan la puerta. Semejante estampa tan insólita termina cuando el 
director del banco nos dirige estas palabras: Señoras, señores, disculpen. No 
se asusten, solo queremos comprobar que la persona que está mirando no es 
un sospechoso. Como ya saben, la semana pasada sufrimos un atraco, y el 
atracador en cuestión se parece mucho a este hombre que permanece de pie 
en la calle. No se preocupen, pueden entrar y salir con total libertad. Su 
protección está garantizada. Seguramente se trate de un error. 
 
Al menos, tuve vía libre para pasar por caja, y terminé en seguida. Cuando 
salí, le dije al muchacho que se fuese corriendo, que lo habían confundido 
con un ladrón de bancos. Allí, en plena mañana, sin más arma que un 
mechero con el que encendió un cigarrillo mientras reía ante la revelación 
que le estaba soltando. La absurda situación había durado muy poco, pero 
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tenía la sensación de que pasaron horas. Por si acaso, estuve pendiente de las 
noticias locales, pero nada de un atraco. Cuando volvió del trabajo, le 
comenté el acontecimiento a mi mujer, que, para mi sorpresa, se enfadó 
conmigo porque me dijo que podían haberme acusado de complicidad con 
un delincuente. Ella no terminó de creerse que el infortunado chaval fuese 
inocente, que todo formaba parte de un elaborado plan para vaciar el banco, 
posiblemente un escalón en una complicada trama que venía de otro país. En 
ese punto concreto, mi mujer empieza a enumerarme una media docena de 
casos famosos, que le han contado, todos ellos en la ciudad. A la pregunta de 
si estaba solo, le contesto que no, que iba acompañado de una chica, de su 
novia, seguramente. Pero mi mujer, mientras se sirve un Martini frío, vuelve 
a reñirme por mi falta de visión ante el peligro. Claro, es la táctica típica, dos 
atracadores, muy al estilo de Bonnie y Clyde, solo que en esa pareja eran los 
dos morenos. Da igual. Ella dice que no son novios, sino cómplices, un poco 
como éramos nosotros hace unos años, cuando no nos importaba nada 
excepto estar juntos. A lo mejor no es tan mala idea esperar a la puerta de un 
banco y ser el foco de atención durante unos instantes. Tu esposa volverá a 
creer que eres un tipo especial, único, que hace y dice cosas que nadie había 
inventado hasta entonces. No hacía falta ser famoso, solo importaba el 
detalle. Mientras ella teoriza, no dejo de mirarla, siempre va muy elegante. Es 
representante de una conocida marca de vinos, una bodega con tradición 
secular. Cuando nos conocimos, ya trabajaba allí, pero no tenía el cargo de 
responsabilidad que ostenta ahora. Jefa de sistemas para la exportación. 
Nunca supe del todo qué era eso. Solamente éramos cómplices, y 
despistados, supongo, y me niego, no sé por qué reacción adolescente, a 
abandonar esa juventud sinónimo de ignorancia. Confieso que hago como 
que la escucho, pero no tengo ni idea. 
 
Me he pasado toda la noche soñando con camiones de bomberos, de policía, 
del ejército, que custodiaban las calles de una ciudad envuelta en una ola de 
atracos que aterrorizaban a la población. Yo era un transeúnte que corría 
desesperado, envuelto en niebla, mientras escuchaba continuamente la voz 
de un hombre que repetía una serie de sonidos aparentemente inarticulados, 
como los de la voz que emitía un ventilador en una película de blanco y 
negro, francesa, que vi hace unos días. Justo cuando estaba a punto de llegar 
a mi destino, porque mis manos revolvían en el bolsillo buscando una llave, 
despierto de golpe, por lo visto alterado, empapado en sudor, según la 
versión de mi mujer. Son las cinco y cuarto de la mañana, y la tranquilizo 
diciéndole que mañana se lo contaré, que no tiene importancia. Consigo 
conciliar el sueño hasta que llegan las siete y ambos nos levantamos. 



 28      literatura/literadura: compte amb els contes 

quaderns de l’Ebre 

 

  
 

Mientras desayunamos café con leche y un par de tostadas, intento explicarle 
el sueño, con todos los detalles que recuerdo. A mi esposa le han enseñado 
en la empresa muchos trucos americanos de persuasión, y a veces los utiliza 
para conseguir información adicional de todo el mundo. Yo, que ya conozco 
esa táctica de mirar fijamente a los ojos mientras toma de la mano al 
interlocutor, intento rehuir su pregunta. Puedo adivinar qué sigue. Traumas 
psicológicos, sexualidad reprimida, violencia encubierta, de macho 
dominador que enciende el fuego para conquistar territorio. Que los gritos 
son del placer de las mujeres que todavía tienen una visión romántica del 
amor, que les gusta ser sometidas. En fin. No creo que sea diferente esta vez. 
 
Hace un día estupendo. Tomo la línea 9 del bus, la que lleva al centro, la que 
para en la puerta de correos. A estas horas siempre va lleno, con dificultad 
puedes encontrar un asiento vacío, y hoy tampoco es una excepción. A veces 
voy andando, pero he dormido un poco mal y las piernas no me responden, 
las noto cansadas, como una entidad propia que se toma sus propios días de 
asueto y decide no sostener al cuerpo pensante. Yo trabajo de administrativo, 
y en ocasiones debo bajar y subir escaleras con cierta frecuencia, porque los 
de sanidad, que vienen cada año a practicarnos un chequeo, nos han dicho 
que olvidemos el ascensor, un enemigo del ser humano, artefacto sospechoso 
que eleva los niveles de azúcar, que solo vale para transportar a vagos y a 
señores con muletas. He sido previsor, y tal y como me encuentro, sería 
incapaz de subir y bajar si además voy a pie. Detrás de mí, asido a una anilla, 
se balancea una señora que lleva un exceso de maquillaje en la cara, que 
reluce bajo el sol que le ilumina el rostro, resaltando la línea de ojos, 
acentuando una expresión preocupada, ansiosa, igual que si hubiese visto 
algo que la preocupase, una amenaza, eso es. Quizá ha visto por la calle a 
alguien indeseable, quién sabe, un cazador furtivo, un estafador, un familiar 
estúpido, un saboteador de alarmas.  

 
 
    Antoni Vañó 
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Jaume	  Tió,	  romàntic	  tortosí	  
A cura de Joan Antoni González 

 
Professor de llengua i literatura castellana. 

 

 

Nota preliminar 

 

L’atzar i el destí es mesclen en la nostra vida, això ho sabien bé els romàntics. És per 

això que volem presentar esta aportació del professor Joan Antoni González a propòsit 

de la figura, mal coneguda, de l’autor romàntic tortosí Jaume Tió i Noé (Tortosa, 1816 - 

Barcelona, 1844), que ell ha fet tant per rescatar de l’oblit. 

 
A HOMBROS DE TIÓ 
 

“Pero yo no intento competir, y solo pienso que si, como dice Fontenelle, los 
hombres para ver de mas lejos se suben en hombros unos de otros, mereceré 
indulgencia, cuando por otro no sea, á lo menos porque he puesto también 
mis hombros para que otro alcanze mas y llegue á descubrir lo que yo no 
haya podido.” 
 
                    Palabras justificativas de Jaime Tió en la presentación de su continuación 
de la obra de Francisco Manuel de Melo Historia de los movimientos, separación y guerra 
de Cataluña en tiempo de Felipe IV. 

 
 
 
Estimado profesor: 
 
Como comprenderá al leer esta carta, y también teniendo en cuenta su afición al teatro 
romántico y sus numerosos trabajos sobre el mismo, me permito enviarle un conjunto de 
estudios inéditos que me hizo llegar un amigo poco antes de su fallecimiento, quizás 
presintiendo este. Lo hago con la esperanza de que usted sabrá encontrar la forma adecuada 
para que no caigan en el olvido, pues no creo que lo merezcan. 
 
Más que explicarle lo sucedido, dejaré que sea mi propio amigo quien, de forma póstuma, 
lo haga. Me limito a enmarcar su relato con mi experiencia personal.  
 
Sucedió que en septiembre tuve que desplazarme a Tortosa para cumplir con la triste tarea 
de despedir los restos mortales de mi amigo Juan, de cuyo fallecimiento me informó un 
antiguo compañero de instituto. Había conocido e intimado con Juan durante mi estancia 
en Tortosa y seguíamos viéndonos años después en viajes relámpago de uno u otro en los 
que hablábamos especialmente de libros y trabajos filológicos.  
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Aquella misma tarde regresé a mi ciudad. Al entrar en casa vi que había un sobre abultado 
en el buzón. Era de Juan. Lo había enviado poco antes de su muerte y llegaba, como es 
habitual en el servicio postal, con retraso. El sobre contenía una extensa carta y fotocopias; 
además, un lápiz de memoria. La carta decía lo siguiente: 
 

   «Querido amigo: Sabes que, desde hace algún tiempo, una de mis líneas de 
investigación es el romántico tortosino Jaime Tió. A él he dedicado numerosas 
páginas, la mayoría inéditas, que te incluyo en el lápiz; también están copiadas sus 
principales obras. Tió había tenido mala suerte en su vida, quizás por eso me es 
particularmente simpático.  

   »Había sido la imagen del típico romántico “exaltado”: viajero, periodista, 
traductor, dramaturgo... Se aficionó al estudio de documentos medievales de los que 
extraía temas para sus dramas. Murió joven, a los veintiocho años, y fue prontamente 
olvidado. Su última obra, Espejo de las venganzas, había seguido un camino un tanto 
rocambolesco: estrenada con éxito en un teatro barcelonés pocos meses antes de la 
muerte del autor, este se la había ofrecido al Ayuntamiento de la ciudad, pero el 
original acabó traspapelado entre los documentos del teatro hasta que unos años 
después, en 1850, un amigo de Tió, el escritor y político Víctor Balaguer, la recuperó 
y empezó a publicarla por entregas en el diario El Sol de Barcelona.  
   »Sin embargo, no llegó a reproducir ni el primer acto; inexplicablemente, a 
mediados del mismo su publicación se interrumpe. El propio Balaguer anuncia 
posteriormente que el original se encuentra en la biblioteca que ha donado a su villa 
natal, Vilanova i la Geltrú. Y allí me fui, después de haber copiado la parte publicada 
en El Sol, para conseguir el original. Mi decepción fue grande al leer en el catálogo 
que solo estaban microfilmados los actos segundo y tercero, y se multiplicó al 
comprobar que la copia del microfilm únicamente contenía el segundo. Lo comenté a 
la bibliotecaria, pero esta me respondió que no se podía hacer nada para encontrarlo y 
que era imposible consultar el original. Puedes imaginarte cómo quedé después de 
tantos viajes y esfuerzos... Al igual que había hecho con otros documentos de ese 

Retrat de Jaume 
Tió i Noé. 
Col·lecció de 
capses de mistos 
«Tortosa. Hombres 
notables»; n.º 4. 
Pascual Bernis. 
Depósito en 
Tortosa. s. d. 
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autor, entregué una copia al Archivo de la Ciudad de Tortosa y esperé… ¿quién sabe 
qué?  
   »Meses más tarde, un día de invierno, con un tiempo horrible de lluvia y viento, 
conjunción temible en esta ciudad, fui a visitar a Ángel, un encuadernador con el que 
había trabado cierta amistad; tenía su taller en el barrio de la falda del castillo. Ángel 
era una persona mayor que malvivía de unos trabajos que realizaba con entusiasmo y 
de manera muy correcta. Llegué empapado y no me atrevía a moverme por temor a 
estropear alguno de los encargos que estaban esparcidos por el cubículo en que 
trabajaba. Pasé una mirada rápida por unos papeles que usaba para envolver los 
pedidos y vi dos hojas manuscritas que 
tenían las marcas de haber sido dobladas 
repetidas veces.  
   »Recordarás una de mis manías: papel 
que caía en mis manos, tenía que 
enterarme de su contenido. Pues pasó 
que, leyendo el texto, me di cuenta, con 
asombro, de que en una figuraba una 
relación de personajes idéntica a la de la 
obra perdida de Tió, la otra contenía el 
argumento de la misma. Pregunté a 
Ángel dónde había conseguido aquellas 
hojas y me contestó que estaban 
dobladas como forro de la portada de un 
libro antiguo muy deteriorado que un 
cliente le había entregado tiempo atrás 
para que lo encuadernara de nuevo. 
   »Le rogué que me las dejara mientras 
iba al cercano Archivo de la Ciudad. Salí 
en medio de la lluvia y llegado allí las 
comparé con las fotocopias del acto 
recuperado en Vilanova. Entusiasmado, comprobé su parecido y concluí que eran 
originales de Tió. Minutos después regresaba con unas fotocopias de las mismas. 
Pensé en pedir a Ángel que me regalara las hojas, pero mi conciencia se revolvió: 
tenían un valor económico que yo no podía calcular y no quería que mi amigo 
resultara perjudicado. 
   »Le conté lo que pensaba de ellas y le aconsejé que, en uno de sus viajes a la capital, 
se pusiera en contacto con alguna librería o anticuario de confianza para vendérselas. 
Muy contento, me contestó que tan pronto le fuera posible seguiría mi consejo.  
   »Me alejé bajo la persistente lluvia y llegué a casa hecho una sopa. De resultas de 
ello cogí un resfriado que se complicó y me mantuvo en cama una semana. Esos días 
de aislamiento me impidieron enterarme de una noticia no infrecuente en la ciudad 
en aquellos años: a consecuencia de las lluvias se habían derrumbado varias viviendas 
antiguas situadas en la falda de la montaña del castillo. 
   »Imagínate la sorpresa y el disgusto que tuve cuando, ya repuesto, me dirigí al taller 
de Ángel: ya no existía; una excavadora retiraba los montones de cascotes en que se 
habían convertido las casas. Los trabajadores no me supieron informar. En la 
biblioteca pedí los diarios de esos días; así me enteré con cierto detalle de lo sucedido 
y de los nombres de los fallecidos: ninguno de ellos era mi amigo. 

Portada de El 
espejo de las 
venganzas, de J. 
Tió, publicat a El 
Sol, 1850.  
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   »Indagué su paradero, pero ni en el barrio ni en el Ayuntamiento me supieron dar 
razón. Una vez abierta la calle al tránsito removí los escasos restos con la esperanza de 
encontrar un rastro de los manuscritos: fue en vano. Un vecino me explicó que mi 
amigo, al perder el local, se había ido a vivir con unos familiares, pero no sabía 
dónde. Quedé más conformado, pero seguía sin saber si Ángel se había llevado las 
hojas. La desaparición de estas invalidaba el trabajo que tenía planeado. Mis 
fotocopias eran inútiles: no servían para probar nada. Me lamenté: si me hubiera 
quedado con las hojas sin hacer ningún comentario, ahora serían mías. ¿De qué me 
había servido ser honrado?  
   »Me costó recuperarme. Aparqué los trabajos sobre Tió en espera de mejores 
noticias, pero estas no llegaron. Ahora me han comunicado que he de pasar por una 
operación muy delicada y, por si las cosas no van como esperamos, te envío todo el 
material que he ido reuniendo sobre mi autor, para que lo uses según creas 
conveniente». 

 
Hasta aquí la carta de Juan. Las fotocopias decían lo siguiente:  
 
 

Espejo de las Venganzas 
 

Drama original, en verso 
en tres actos 

 
por Don Jaime Tió 

 
 
 
 

Personages 
 

 D. Pedro; Ynfante de Aragon 
 D. Fernan Sanchez, bastardo 
 D. Hugo de Ampurias. 
 D. Ruy Lopez de Arenos. 
 D. Garcia de Antillón 
 D. Guillen de Anglesola. 
 El Conde de Anjou, Rey de Sicilia. 
 Baldo, ciego y compañero de Claraluz 
 Dª Constanza, esposa de D. Pedro. 
 Soldados y Villanos 
 Un Montero. 
 
 Época … año - 1275. 
 Sitio = El Castillo de Antillón. 
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ACTO PRIMERO 
 
El teatro representa el castillo de Antillón en la cumbre de un monte; 
el castillo domina el río Cinca por la parte posterior; súbese hasta la 
plaza de delante del castillo por un camino q. sale de detrás de él á la 
izquierda del espectador; á la derecha se ve un cerro q. es continuación 
de la montaña. 
 
Baldo, ciego, con un arpa á las espaldas, y Claraluz suben por el 
camino. Ella va vestida de hombre. Fingen ser juglares. Han 
encontrado un pergamino en q. el duque de Anjou incita al conde D. 
Fernan Sanchez a q. este provoque la muerte del Ynfante D. Pedro de 
Aragon, hermanastro de D. Fernan. 
 
Fernan Sanchez y otros nobles bajan del cerro precedidos de pages y 
monteros q. entran en el castillo con chuzos, venablos, arcos y flechas y 
con la caza. Dan cuenta de la pérdida de la misiva del duque, pero 
todos acuerdan asesinar al Ynfante, alegando peregrinas razones. 
Sorprenden por su misterio las del conde de Ampurias D. Hugo.  
 

Portada i dramatis personae del manuscrit conservat a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la 
Geltrú. 
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Se encuentran con Baldo y Claraluz. Al saber que son juglares les 
piden una canción. Cuentan la historia de la invasión de Sicilia por el 
conde de Anjou y el asesinato de los legítimos herederos. D. Fernan, 
enfurecido, manda encerrar á Baldo y los nobles se disputan la 
posesión de Claraluz, que, por la voz, se descubre muger. Esta huye. 
 
A las puertas del castillo Claraluz tropiézase con el Ynfante D. Pedro 
que acude, con su esposa Constanza, á una invitación á cazar de D. 
Fernan, y le pide auxilio. El Ynfante concédeselo y los nobles, 
enfurecidos, retíranse, agregando un agravio más á los que le achacan. 
 
Los Ynfantes hablan con Baldo y con Claraluz para averiguar quienes 
son, mas ambos callan.  
 
D. Fernan, para que su venganza sea mayor, intenta conseguir el 
amor de Constanza, á la que sabe despechada á causa de la frialdad de 
D. Pedro y parece que lo consigue.  
 

 
ACTO SEGUNDO 

 
Una galeria con arcos ogivales, y una cornisa almenada 
caprichosamente, q. une el cuerpo del Castillo á una torre q. se levanta 
á la izquierda del espectador. Hay una puerta q. da paso á la torre; 
encima de esta puerta hay una lumbrera gótica. Junto á la torre debe 
haber una escalerilla por donde se sube al pilar q. sostiene la bandera 
del castillo sobre la baranda Yzq.da de la galeria, q. no tiene arcos en 
aquella parte.  
 
Claraluz, bestida de muger, confia á Baldo su secreto: es hija de 
Conradino, depuesto rey de Sicilia; ama á D. Pedro, a quien conoció 
allí, y ha venido para que cumpla su palabra de matrimonio, pero lo 
encuentra casado con Constanza. Aunque los esposos no se aman, 
Claraluz pretende unirlos: esta será su ecstraña venganza. 
 
D. Fernan acecha á Claraluz y requiérela como amante. Recházale 
ella, sube á la baranda en ademan de precipitarse, y amenaza con 
lanzarse al vacio. El abandona su presa esperando mejor ocasión. 
 
Claraluz intenta q. Dª Constanza rechace á D. Fernan y acepte al 
Ynfante. Dª Constanza piensa q. lo dice por celos, ya q. la supone 
enamorada de D. Fernan, mas ante las lágrimas de Claraluz, que le 
confiesa su amor por D. Pedro, la cree y le jura que amará á su 
marido. Claraluz va á contar al Ynfante la nueva. 
 
D. Fernan sigue con la seducción á Constanza, mas ve que ella sabe de 
sus intenciones. Vase al oir que llega gente al castillo. Es el conde de 
Anjou. Habla con D. Fernan, y Constanza lo oye desde la lumbrera; 
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corre á decirselo á D. Pedro quien acude á escuchar á los conjurados, 
reunidos en la capilla. 
 
D. Pedro, ecscitado, irrumpe en la reunion, los nobles ponen mano á la 
espada, mas D. Hugo se pone al lado del Ynfante. Quedan solos D. 
Pedro y D. Hugo y este asegúrale q. piensa matarle, mas por 
diferentes razones q. de momento se niega á rebelar. 
 

 
 

ACTO TERCERO 
 
Sala gótica del castillo, adornada con tapices y un sillón q. servirá de 
trono; en una mesa vense útiles de escritura. Abrense unas ventanas 
al patio de armas. 
 
Desenlace de todas las acciones. Urdieron los conjurados nueva trama, 
pero nuevamente el Ynfante es salvado por D. Hugo y firma la 
sentencia de muerte de todos aquéllos. Acusados de felonía, suben al 
cadalso lebantado en el patio de armas, siendo contemplado el 
ajusticiamiento desde las ventanas por la nobleza leal. Solo el duque de 
Anjou escapa al castigo por ser rey de Sicilia. 
 
D. Hugo rebela á D. Pedro las causas de su odio: el rey intentó seducir 
á su muger, y por ello rétale á duelo singular. Luchan, mas Claraluz se 
interpone entre ambos, resultando herida de muerte. Horrorizados, los 
contendientes detienen el combate y, á los ruegos de la moribunda, 
reconcílianse. D. Hugo es nombrado portaestandarte. Los Ynfantes se 
juran amor eterno. Claraluz ecspira feliz. 
 

He comparado la letra de las hojas con la del segundo acto y, efectivamente, parecen de la 
misma mano. Pero, como dice Juan, al ser fotocopias, carecen de valor probatorio. En el 
sobre le incluyo toda la información que mi amigo me hizo llegar. No tengo la menor duda 
de que usted sabrá encontrar un buen destino para esas páginas; mejor, al menos, que el que 
podría proporcionarles yo, al ser mi línea de investigación tan diferente. 

Esperando tener pronto ocasión de saludarle personalmente y charlar como solíamos hacer 
tiempo atrás, le saluda cordialmente 

   

 Marcial 
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El	  sindicalisme:	  origen,	  trajectòria	  i	  
perspectives	  actuals	  

Marc March 
 

Membre delegat de CCOO i membre de la Junta  
de Personal d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre. 

 

Resum: Després d’una visió històrica sobre l'origen del sindicalisme en general i a les 
Terres de l’Ebre, incidint dins del món educatiu, es fa una anàlisi sobre l'estat actual i una 
reflexió personal sobre cap on ha d'anar el sindicalisme. 
 
Paraules clau: sindicalisme, sindicat, treballadors, obrers, proletariat, patronal, treball, 
vaga, lluita, drets laborals, CCOO, UGT, USOC, USTEC, AIT. 
Palabras clave: sindicalismo, sindicato, trabajadores, obreros, proletariado, patronal, 
trabajo, huelga, lucha, derechos laborales, CCOO, UGT, USOC, USTEC, AIT. 
Key words: trade unionism, trade union, workers, labourers, the proletariat, the 
management, work, strike, fight, working rights, CCOO, UGT, USOC, USTEC, IWA 
Mots clef: syndicalisme, syndicat, travailleurs, ouvriers, prolétariat, patronat, travail, grève, 
lutte, droits de travail, CCOO, UGT, USOC, USTEC, AIT. 

 

 

Segurament totes les persones que llegiran aquest article, trobaran normal, just i 

necessari que qualsevol treballador “treballe” les seues vuit hores diàries, que tinga 

un contracte laboral més o menys estable, uns serveis sanitaris en cas d'accident o 

un salari “decent” en funció de la seua vàlua i/o estudis, i no parlem de les 

vacances... 
 

Com a professor d'història voldria recordar que no sempre hem tingut aquests drets 

i garanties laborals i socials; molt sovint això ha estat possible a gràcies a molt 

d'esforç, moltes lluites i moltes negociacions entre treballadors i empresaris, i aquí 

és on han estat els sindicats. Aquí intentaré fer un breu resum de què són els 

sindicats, d’on vénen i cap a on van. 

 

La definició del mot sindicat que trobem al diccionari és la següent: Associació 

formada per a la defensa dels interessos econòmics i socials comuns a tots els 

associats, especialment associació obrera. Etimològicament, la paraula ve del grec 

clàssic sýn (que significa ‘amb’) i díkē (que significa ‘justícia’), és a dir, les persones 

que administren o fan justícia. 
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El concepte actual de sindicalisme com a defensa dels treballadors naix al segle 

XIX, a partir de l'esclat de la Revolució Industrial i les condicions de treball de les 

persones que eren contractades per a treballar en les fàbriques; aquestes no tenien 

cap dret, els horaris laborals eren interminables (14-16 hores diàries), no hi havia un 

contracte de treball (podien ser acomiadades sense cap excusa), no tenien cap 

cobertura mèdica, l'edat de treball no estava regulada (es treballava a partir del 8-

10 anys), els salaris eren de subsistència i la responsabilitat dels propietaris-

empresaris era mínima, fins i tot inexistent en cas d'accident amb mutilació, malaltia 

o mort. Amb aquestes condicions de treball i la manca d'organització entre els 

obrers, comencen a haver-hi teòrics, com Proudhon, Fourier i Owen (socialistes 

utòpics) i altres com Marx i Engels (Marxisme), Bakunin (anarcosindicalisme), que 

creuen que cal organitzar i crear una lluita que plante cara als patrons i que defense 

els drets dels treballadors; així naix el moviment obrer. 
 
Com ja he dit, el moviment obrer naix al bressol de la Revolució Industrial, a 

Anglaterra. Les Trade Unions (1825) són l'embrió, la idea de les quals fou la 

d'organitzar associacions d'obrers, dirigides per obrers, per defensar els drets dels 

obrers. El Great Consolidated Trade Union (1833) es considera el primer sindicat 

creat. Aquestes idees comencen a expandir-se per tot l’Europa industrialitzada i 

pels EUA, no sense entrebancs, ja que en tots els països les associacions que 

defensaven els treballadors eren considerades il·legals. La consecució de la 

legalització va ser lenta però constant: a Anglaterra el 1842, França el 1864, 

Alemanya el 1869, Itàlia el 1890 i a Espanya amb la Constitució de 1876 i la Llei 

d'associacions de 1887. L’any 1864 naixia l'Associació Internacional de 

Treballadors (AIT), o Primera Internacional, que va recollir en el manifest 

fundacional una gran part de les idees de Marx. 
 
La lluita i evolució del moviment obrer ha estat, malgrat les dificultats, lenta però 

constant fins a arribar a l'actualitat. Les millores en les condicions laborals han 

resultat petites fites que a poc a poc s'han anat consolidant, sempre a partir de la 

pressió i de les lluites. A còpia de vagues, manifestacions i negociacions, s’assolei-

xen tot un seguit de drets com l’edat de treball als 14 i posteriorment als 16 anys, 

els contractes laborals, el sistema de seguretat social o les vacances pagades. Tot 

això són fites aconseguides a partir de l'esforç i sacrifici de molts de treballadors 

que van perdre la faena, diners, la llibertat i fins i tot la vida per aconseguir el que 

actualment tenim. 
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Taula 1. Exemple de l'evolució de hores de treball al Regne Unit (1785-2000) 

 
Font: Adaptat d'A. Maddison. The World Economy. A Millennial Perspective. París: OCDE, 2011; A. 
Maddison. The World Economy: Historical Statistics. París: OCDE, 2003; United Nations. World 
Populations Prospects, The 2004 Revision. Nueva Yordk: 2005; A. Maddison. Phases of Capitalist 
Development. Oxford: Oxford University Press, 1982. 
 

Els models de sindicats al món 

 

Encara que de noms i organitzacions sindicals n’hi ha molts en tot el món, i que a 

més cadascuna ofereix molts tipus de serveis, en realitat de models de sindicat 

bàsicament n’hi ha dos. 

 

El model de sindicalisme associatiu, o també conegut com a closed shop (‘taller 

tancat’),1 consisteix que els sindicats centren l'aplicació dels acords signats (per 

aquell o aquells sindicats d'una determinada empresa, entitat o organització) 

únicament en els seus treballadors afiliats; generalment en aquest sistema el grau 

d’afiliació és molt alt ja que en cas contrari no podrien aplicar-se les millores o 

acords aconseguits.  

 

La clau de la seua força rau en la seua significació quantitativa, el nombre d'afiliats 

li confereix força de negociació. Aquest model sindical fa que, fins i tot la contrac-

tació d'un treballador en una empresa determinada, siga condicionada a la seua 

afiliació a un sindicat o no. 

 

Aquest tipus de model sindical és bàsicament americà i anglosaxó, i és un sindica-

lisme en què hi ha molta pluralitat i quantitat de sindicats lligats, molt sovint, al 

model dels gremis. 

 

                                            
1 Blanch i Ribas, Josep Maria; Espuny Tomás, María Jesús (2003): Teoria de les relacions laborals. UOC. 
Barcelona. 
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El model de sindicalisme general, també conegut com a open shop (‘taller obert’),2 

és el que està establert a la majoria de països d'Europa; aquest model sindical, a 

diferència del model anterior, té un caràcter més obert, tutela tots els treballadors i 

no solament els que estan afiliats; si un sindicat aconsegueix una millora o un 

acord, els beneficis d'aquest acord són revertits a la totalitat dels treballadors, sense 

cap “filtratge” d'afiliació. Els sindicats busquen acords més enllà d’una empresa 

general, com per exemple per sectors productius (metall, ensenyament públic, 

comerç...) i, fins i tot, a la totalitat d’un territori o país. Així, per exemple, si un o 

diversos sindicats aconsegueixen la reducció de la jornada laboral a 35 hores 

mitjançant un pacte nacional, aquest acord s'ha d’aplicar a la totalitat de 

treballadors, sense menysvalorar la possibilitat que una empresa d’un sector 

qualsevol, puga millorar-ne les condicions de treball, mai empitjorar-les. Aquests 

grans acords posteriorment es concreten amb acords sectorials (indústria del 

metall, mineria, funció pública, etc.), sempre tenint en compte que les mesures que 

es regulen no vagen en contra de l'acord general marc. Això s'aconsegueix 

mitjançant un marc jurídic garantista a favor del dret col·lectiu i és d'obligat 

compliment per a les empreses. 
 
Aquest tipus de sindicalisme més general és més integral que el model anterior, ja 

que es preocupa per la creació, gestió o manteniment d'un model de societat en 

què cal vetlar per això; sovint, aquests sindicats estan relacionats ideològicament 

amb determinats corrents ideològics o polítics, actuant alguns com a veritables 

grups de pressió política en determinats moments. Els països en els quals es troba 

establert l'estat del benestar són el lloc on es desenvolupen aquest tipus de 

sindicats. 

 

Un dels problemes que presenta aquest model és el fet que, com que no cal una 

afiliació a un determinat sindicat per poder “gaudir” de les millores o acords 

aconseguits, les taxes d'afiliació no són altes i als sindicats, per subsistir, els cal per 

força algun tipus d'ajut, moltes vegades públic, per mantenir una estructura sindical 

bàsica. 

                                            
2 Op. cit.  
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Taula 2. Taxa d'afiliació als principals països europeus, 1950-1997 

 
Font: Waddington, Jeremy; Hoffmann, Reiner (2000): «Trade unions in Europe: reform, organisation 
and restructuring». European Trade Union Institute, Brusel·les, 27-29. 
 

Fora d'aquests dos grans models també trobarem uns altres models sindicals, 

diferents respecte dels anteriors. 

 

El sindicalisme vertical, molt sovint lligat a models polítics dictatorials, en què els 

sindicats estan lligats o relacionats amb el poder establert i amb el món 

empresarial, són també els anomenats sindicats grocs, ja que la seua funció és més 

de control dels treballadors respecte a l'empresa i també la de facilitar un control 

ideològic i social dels mateixos. Aquest model està establert a alguns països 

llatinoamericans i països asiàtics, on sovint només hi ha un sindicat i en què el 

sistema democràtic és molt feble o inexistent. 
 
Cal també fer esment del particular sistema sindicalista japonès, ja que allí el 

model laboral està lligat a una concepció d'empresa-família, on les relacions de 

lleialtat i reciprocitat comunitària són molt grans. Així, per exemple, l'acomiadament 

es considera una falta de confiança i pot causar greus conflictes emocionals a 

l’afectat, ja que per al treballador no es tracta únicament de la pèrdua de confiança 

en ser acomiadat, sinó que pot comportar que no trobe cap altra empresa japonesa 

que el vulga contractar. Per això, el mercat laboral és tan estable. 
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Recordem per últim que en altres parts del món el sindicalisme està prohibit o 

simplement no existeix. 

 

El sindicalisme a Catalunya i a les Terres de l'Ebre 

 

A Catalunya, el model sindical que tenim és l’open shop o sindicalisme general. 

Aquest sindicalisme està lligat a unes arrels històriques; sindicats com UGT o la 

CGT (abans CNT) van nàixer a l'Estat espanyol entre finals del segle XIX i inicis del 

XX; però el model actual ve del final de la dictadura franquista (on oficialment, hi 

havia un sindicat vertical i la resta eren il·legals) i la restauració de la democràcia a 

partir del 1975. 
 

L’actual sistema de relacions laborals està reconegut en l'article 28.1 de la 

Constitució Espanyola de 1978, que posteriorment es concreta amb la Llei de 

llibertat sindical 11/1985. 

 

En el model català i per extensió espanyol, hi ha disparitat de sindicats. En primer 

lloc existeixen els sindicats generalistes, que són sindicats que estan representats 

en la majoria de sectors productius i de serveis (CCOO, UGT, USOC, CGT). 

Aquests treballen per aconseguir millores, no només, a un sector i col·lectiu concret, 

sinó també per aconseguir acords generals que beneficien la totalitat dels 

treballadors; són aquests els que signen els grans acords estatals de cara a la 

millora de les pensions, salaris i hores de treball, per exemple. Per altra banda, 

existeixen els sindicats corporativistes, que són sindicats que representen uns 

col·lectius laborals i professionals concrets (Sindicat de Metges, CSIF, sindicats 

d'ensenyament, etc.); aquests vetlen per la millora del seu col·lectiu concret. 

Finalment existeix alguna agrupació de sindicats (IAC) ideològicament semblants i 

on cadascú defensa el seu interès, però que tenen una plataforma única, sense 

criteri i ordre d'actuació conjunta, essent independents entre si i que, quan els 

convé, s'ajunten per defensar alguna mesura concreta. 

 

El sindicalisme a les Terres de l’Ebre 

 

A banda de la perspectiva històrica del sindicalisme durant la Segona República, on 

el sindicalisme anarquista de la CNT i la FAI i el socialista de la UGT i, amb menys 

incidència, el sindicalisme comunista van tenir una certa importància a les nostres 

terres, durant la dictadura franquista, com a la resta de l’Estat, van desaparèixer i, 
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posteriorment, van ressorgir a partir del final del franquisme i els inicis de la 

transició. 
 

Amb el definitiu restabliment democràtic, el sindicalisme anarquista va desaparèixer 

completament i va “revifar” un sindicat històric, la UGT, i un nou sindicat creat durant 

el franquisme, CCOO. Fins aquell moment el model empresarial de les Terres de 

l'Ebre era de petita empresa i una nul·la organització sindical. Com a molt, doncs, 

trobaríem l’oficialista sindicat vertical. 
 

CCOO va començar a organitzar-se al final de la dictadura i mitjançant moviments 

socials com el grup Pic i Pala (que es reunien al Patronat de Tortosa) i amb el 

suport de sectors progressistes catòlics com l’encapçalat pel capellà i periodista 

mossèn Gonell. El principal impulsor del sindicat va ser Agustí Forner, sindicalista 

històric, el qual, després d’estar tancat a la presó i conèixer Marcelino Camacho 

(l’històric sindicalista espanyol), va començar a organitzar el sindicat, empresa a 

empresa, sobretot dels sectors de la fusta a la Sénia i de la construcció a Tortosa i 

localitats veïnes; les necessitats de mà d’obra d’aquestes empreses, i especialment 

la construcció de grans infraestructures com les centrals nuclears, l’autopista i el 

canal Xerta-Càlig, van portar gent de fora del territori. Finalment, l’augment de 

treballadors afavorí que fos factible la constitució de les Comissions Obreres de les 

Terres de l'Ebre, l'any 1976.3 
 

El ressorgiment de la UGT a les Terres de l'Ebre va produir-se el 1976. Per una 

banda, a la part nord de les Terres de l'Ebre (Ribera d'Ebre i Terra Alta), el primer 

acte es va realitzar a Riba-roja d'Ebre, on un històric de la UGT, Vicent Mauri, va 

reunir joves socialistes com Francisco Molera, Josep Sànchez Cervelló i José Luis 

Aparicio i van començar a organitzar el sindicat al territori.4 

 

Paral·lelament a Tortosa va crear-se una secció local molt lligada al PSOE, de tal 

manera que el primer acte formal de presentació de la UGT a Tortosa es va fer 

també amb la presentació del PSOE el 1977; els impulsors d'aquesta iniciativa van 

ser Paco Alemany, Luis Miguel Gonzàlez, Dionisio Garcia i Wilfredo Miró. A partir 

d'aquest nucli, la UGT va crear agrupacions locals i va anar expandint-se fins a 

crear una estructura territorial autònoma.  5  
                                            
3 Entrevista a Joan Viña i Agustí Forner, secretari general de CCOO a la Unió de sindicats Intercomarcal 
de les Terres de l'Ebre. L'Ebre, 677 (21-3-2015). 
4 Entrevista a Josep Sànchez Cervelló. Tortosa, març del 2015. 
5 Entrevista a Wilfredo Miró. Tortosa, abril de 2015. 
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Els sindicats més sectorials apareixerien avançat el període democràtic. L'expansió 

sindical fou molt lenta ja que els treballadors no tenien consciència obrera, i va ser 

en el si de les noves “grans” empreses com SAMO, LEAR, DAPSA o ANTAIX, on es 

van començar a organitzar i defensar els drets dels treballadors i homologar les 

condicions de treball amb altres territoris. 

 

El sindicalisme a l'educació 

 

El sindicalisme a l'educació va fer-se realitat, 

sobretot, a partir de final dels anys 80. Fins 

aquell moment les condicions laborals del 

professorat eren bastant precàries. Recordem 

que hi havia una dita molt coneguda, que fins 

fa pocs anys encara corria, que deia: «Passes 

més gana que un mestre d’escola». Però a 

partir de les vagues de final dels anys 80 i 

principis dels 90, els sindicats comencen a 

tenir més força i representativitat dins el 

professorat i davant l'administració. Van ser 

uns anys en què s’aconseguiren moltes de les 

millores laborals i socials dins del sector públic 

de l'educació. Es va consolidar una consciència sindical de lluita entre els mestres i 

professors, i qualsevol mesura de força (vagues, mobilitzacions i altres) era seguida 

per una part molt important dels treballadors de l’ensenyament, la qual cosa donava 

força als sindicats a l'hora de negociar davant l'administració. 

 

En un principi els sindicats predominants eren els generalistes, és a dir, CCOO, 

UGT en menys mesura i els sindicats corporativistes tenien encara poca 

implantació, però a poc a poc els sindicats que només estaven vinculats a 

l'ensenyament com USTEC, AMPE i ASPEC van començar a guanyar força. 

Actualment USTEC és el sindicat majoritari dins del món educatiu en l’àmbit de 

l'escola pública. Per altra banda, a l'escola concertada, el predomini ha estat de 

l’USOC i de la UGT. 
 

Cartell de la concen-
tració convocada a 
Tortosa pels sindi-
cats CCOO, UGT, 
USOC, USTEC-
STEs, AMPE Cata-
lunya i Aspec el 25 
d'abril de 2012, en 
defensa dels serveis 
públics i en contra de 
les retallades. 
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A les Terres de l’Ebre, el model sindical ha estat semblant a la resta de Catalunya, 

és a dir, en un principi el sindicat majoritari era CCOO i posteriorment USTEC. La 

particularitat del model sindical a les nostres comarques potser ha estat la 

persistència de sindicalistes 

històrics al capdavant dels 

sindicats, sobretot d’USTEC (José 

Carlos Pobes o Toni Curto) i en 

menys mesura altres sindicats com 

CCOO (José Martin o Marutxi Ba-

llester). Aquestes persones han 

generat unes relacions de confiança 

personal i sindical molt arrelades 

que han fet que siga, sobretot 

USTEC, el sindicat majoritari a les 

Terres de l'Ebre. 

 

El sindicalisme dins de l'ensenyament en l'actualitat 

 

Si fins ara he procurat donar una visió històrica i general sobre el sindicalisme, ara 

intentaré, des de la meua experiència, fer una anàlisi sobre l'estat actual del 

sindicalisme al món docent.  

 

El sindicalisme dins del col·lectiu docent, i també en altres col·lectius laborals, està 

desacreditat; sovint es poden escoltar paraules de descrèdit respecte als sindicats.  

 

Les raons d’aquesta percepció no són imaginàries, existeixen; algunes són 

objectives, com la corrupció, escàndols i malversació de fons, i també la falta de 

capacitat de negociació enfront les retallades socials i laborals que ha patit el 

col·lectiu en els darrers anys. També s’ha produït una campanya mediàtica de 

desprestigi social respecte a tots els sindicats. 

 

Aquesta desafecció també s'ha notat amb un percentatge molt baix d'afiliació 

sindical; en general, si a Catalunya hi ha un 12% d'afiliació mitjana de mestres i 

professors, a les Terres de l’Ebre encara és més baix i no supera el 9%, segons les 

dades facilitades pels mateixos sindicats. Per altra banda, amb l'aprovació de les 

darreres lleis educatives, la LEC (Llei d'Educació de Catalunya) i la LOMCE (Llei 

Orgànica de la Millora de la Qualitat Educativa) hi ha un moviment regressiu per 
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part de l'administració amb un canvi de model de negociació entre treballador-

mestre i empresari-administració; si fins ara aquests canals estaven vinculats als 

Serveis Educatius com a caps de personal, i els directors/es dels centres 

simplement eren executors de les directrius que venien de dalt, actualment amb 

aquestes lleis, i sobretot amb el seu desplegament, s'ha trencat el model i ara els 

directors/es són veritables caps de personal i tenen, i tindran, un poder molt gran, 

sense que hi haja un contrapès sindical dins del centre. 

 

Tot i així, no voldria donar una visió negativa sobre el sindicalisme. Vivim en un 

model de societat en què la relació entre treballadors i empresa (encara que siga 

pública) està canalitzada per uns interlocutors, escollits democràticament mitjançant 

eleccions. Els sindicats són necessaris, ja que sense ells no es poden millorar les 

condicions laborals i socials dels treballadors. És veritat que cal millorar 

l'organització interna dels sindicats perquè siguen més transparents, participatius i 

que realment defensen els interessos dels treballadors, però també cal deixar clar 

als treballadors que rebutjant i no donant suport a la tasca sindical hi perdem tots: 

els treballadors perquè no tenen l'interlocutor per aconseguir millores i els sindicats 

perquè no tenen força a l'hora de negociar. I així hi guanya l'empresari o 

l’administració perquè aconsegueix els seus objectius de retallar drets socials i 

laborals. 
 

Imatge de la 
manifestació a 
Barcelona el dia  
de la vaga general 
d'educació del 24 
d'octubre de 2013. 
Font: Català UGT. 
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No sempre s’ha de culpabilitzar els altres dels problemes, sinó que cal assumir 

cadascú les seues mancances i a la vegada responsabilitzar-se i tenir clar que 

qualsevol millora que els treballadors puguem aconseguir serà per la força del grup, 

la força de la negociació col·lectiva, és a dir, per la unió dels treballadors davant 

l'individualisme i aburgesament que estem vivint i que sovint no ens deixa veure 

una perspectiva a mitjà o llarg termini en què sortim perdent tots. 
 

Tot això s'ha agreujat, ja ho he explicat abans, pel baix percentatge d'afiliació; això 

fa que els sindicats, a banda del problema de legitimitat, econòmicament tinguem 

moltes febleses organitzatives i fins i tot de subsistència. Un exemple: en els països 

on hi ha una taxa d'afiliació alta, els sindicats amb una part dels diners de la seua 

nombrosa afiliació han pogut crear la caixa de resistència, que permet, en cas de 

vaga, que l'afiliació cobre entre un 60 i un 70% del seu sou, la qual cosa ajuda a 

resistir i pressionar més en cas de conflicte. La patronal, sabedora del grau de 

resistència dels treballadors i treballadores, abans d’arribar a una vaga s'asseu a la 

taula a negociar; per això hi ha menys vagues en aquests països: la patronal hi té 

molt a perdre si no negocia. En el nostre país, sense aquesta resistència, som 

vulnerables, no podem aguantar i això també ho sap la nostra patronal. Els 

treballadors d'aquells països no són més valents, sinó que defensen molt millor els 

seus interessos afiliant-se, així tenen uns sindicats forts, potents, temuts i amb 

capacitat de resistència, per aquest motiu la patronal no menysté les vagues i 

aquesta resistència fa més difícils els acomiadaments i els tractes discriminatoris.  

 

Cap on ha d'anar un sindicat? 

 

Aquesta pregunta és la clau que qualsevol sindicat es planteja. En l'actualitat els 

sindicats són una barreja de generadors de serveis i defensors dels drets laborals 

dels treballadors. 

 

Caldria que la gent s'afiliés, perquè la força d'un sindicat està en la gent; com més 

afiliació més força i més independència poden tenir els sindicats. 

 

Caldria que els sindicats escoltessen la gent, que defensessen i prioritzessen allò 

que vol, primer, la seua afiliació, i segon, els treballadors del col·lectiu. 

 

Caldria crear dins dels centres delegats i delegades sindicals que facen de 

contrapès al model actual del decret de direccions; que cada centre tingués un o 
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diversos delegats sindicals (en funció del nombre de professors-mestres que hi haja 

al centre), escollits pels seus companys; això permetria una millor capacitat de 

defensa dels drets de treballadors davant de qualsevol injustícia realitzada al 

centre. 

 

Caldria buscar una relació més estreta entre delegats sindicals i treballadors. Sovint 

els delegats són criticats perquè no xafen la realitat, perquè viuen en una mena de 

bombolla, allunyats del dia a dia dels docents. 

 

Caldria deixar el purisme ideològic dels sindicats, que moltes vegades s'ha allunyat 

de la realitat social, i apropar-s’hi amb propostes que, sense desviar-se d'una línia 

ideològica que dóna personalitat a qualsevol sindicat, s'adapte a la realitat. 

 

Caldria buscar plegats, sindicats i treballadors, noves formes de protesta i reivindi-

cació conjuntes en què els treballadors se senten còmodes i els sindicats puguen 

tenir la certesa que els treballadors els donaran suport. 

 

Vivim en un estat democràtic en què podem votar els nostres representants polítics 

que defensen els nostres interessos, però també els nostres representants 

sindicals. El conjunt dels treballadors tenim la paella pel mànec, la unió fa la força i 

tot allò que s'ha perdut, es pot recuperar. 

 

Cridem qui som i que tothom ho escolti. 

I en acabat, que cadascú es vesteixi 

com bonament li plagui, i via fora, 

que tot està per fer i tot és possible. 
 

   Miquel Martí i Pol 
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