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‘Quan les espardenyes trepitja-
ren la universitat’ ens apropa a 
un temps en què el somni d’un 
accés igualitari a la ciència i a 
la cultura, que seria capaç de 
trencar totes les barreres so-
cials existents, semblava es-
tar a l’abast de la societat cata-
lana i era compartit per desta-
cades personalitats de la vida 
política, associativa, cultural i 
científica del país. I ho fa, res-
catant del pou de l’oblit dues 
importants experiències edu-
catives populars que es desen-
voluparen a Catalunya durant 
la segona República i la gue-
rra civil. 

La proclamació de la II Re-
pública, el 1931, va possibi-
litar que institucions com la 
Universitat de Barcelona acon-
seguissin la tan anhelada au-
tonomia i obrissin les seves 

portes, de bat a bat, a les de-
mandes educatives de la socie-
tat catalana. Un dels aspectes 
més polèmics d’aquesta ober-
tura va ser la posada en mar-
xa dels Estudis Universitaris 
per a Obrers organitzats, con-
juntament, per la Facultat de 
Filosofia, Lletres i Pedagogia 
de la UB, les associacions estu-
diantils d’esquerres i els princi-
pals Ateneus Obrers de la ciu-
tat de Barcelona (Ateneu Enci-
clopèdic Popular i Ateneu Poli-
technium).

Tot i no atorgar cap títol ofi-
cial, aquells Estudis oferien 
als obrers de la ciutat una for-
mació cultural i científica ge-
neral sobre grans àrees de co-
neixement que eren imparti-
des per prestigioses figures de 
la ciència i la cultura del mo-
ment com: Pere Bosch-Gim-
pera, Joaquim Xirau, Ambro-
si Carrión, Josep Maria Balce-
lls, Josep Xirau, Leandre Cer-
vera i Astor, Antoni Colomer, 
Joan Ras Claravalls, Jaume 
Serra Hunter, Jaume Vicens 
Vives, Jaume Aimà, etc. De fet, 
aquests Estudis seguien la ma-
teixa pauta que els cursos per 
a obrers organitzats pels Ate-
neus durant la dictadura, en 
els quals havien participat mol-
ts dels científics i intel·lectuals 

Q aquest llibre 
ens apropa a un 
temps en que 
el somni d’un 
accés igualitari 
a la ciència i 
a la cultura 
semblava 
estar a l’abast 
de l  societat 
catalana

que ara s’incorporaven a la UB 
Autònoma com a professors o 
membres del Patronat. 

El llibre centra la seva aten-
ció en els precedents que feren 
possible la posada en marxa 
d’aquests Estudis, però també 
en la seva evolució al llarg del 
període republicà i de la gue-
rra civil. Durant aquells anys, 
els EU per a Obrers van pas-
sar per moments difícils i de 
prohibició, però sempre es van 
tornar a reprendre, fins que 
l’ocupació de Barcelona per 
part de les tropes franquistes, 
al gener del 1939, va  fer im-
possible tota recuperació. 

Durant els primers mesos 
de guerra, però, les organit-
zacions obreres de Barcelona 
van voler anar més enllà del 
que aquests Estudis represen-
taven i van posar en marxa, 
en col·laboració amb la UB, 
una Universitat Popular amb 
la missió de garantir l’accés de 
les classes populars al màxim 
nivell educatiu. Però, malau-
radament, aquell somni igua-
litari es va convertir en mal-
son a principis del 1939, quan 
la repressió franquista va con-
demnar a l’oblit aquelles dues 
experiències i, amb elles, tots 
els somnis educatius igualita-
ris que contenien.

les universitats 
populars,  

els antecedents  
de la upec
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Raül aguilaR CesteRo, 
hIStORIaDOR

«col·laboro a la UpEc perquè 
considero que la seva realització, 
basada en el debat i l’intercanvi 
de pensaments, aporta noves 
perspectives per ajudar a generar 
coneixement al nostre entorn»

Berta 
Díez
Voluntària uPeC 2008

«m’agrada la UpEc, m’ho 
passo bé, enriqueixo els 
meus coneixements, i em 
donen crèdits pels meus 
estudis a la universitat»

Mireia 
Pacareu
estudiant de la uPF

«per a món-3, formar part 
del consell Social de la 
UpEc és una altra manera 
de treballar per un món 
més just i igualitari»

Maite  
sirera
Patronat de la Fundació Món-3

Per aconseguir un 
exemplar del llibre només 

cal que retallis aquest 
cupó i l’enviïs a Portal de 

l’Àngel, 42, 2n A 08001 
Barcelona i te l’enviarem 
contra reembossament.

«participo a les jornades perquè 
em donen la possibilitat de parlar 
d’un tema que s’està tornant tabú 

avui en dia: el laïcisme. com a autor 
d’un llibre recent que qüestiona els 

fonaments de totes les religions 
organitzades, em sobta la manca 
de debat sobre aquesta qüestió 

a catalunya, en comparació 
amb països com ara alemanya, 

anglaterra o els Estats Units»

Matthew 
tree

escriptor i ponent 
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La UPEC és una iniciativa que 
neix del carrer, de les organi-
tzacions i entitats de la socie-
tat catalana preocupades per 
construir un projecte polític 
d’esquerres que sigui capaç de 
configurar un projecte nacio-
nal desacomplexat i un projec-
te social ambiciós.   

Fa molts anys s’intentava 
barrar el pas de la Universi-
tat Popular proclamant que 
“les espardenyes dels obrers 
mai trepitjarien el terra de la 
Universitat”. Han passat des 
d’aleshores moltes coses, en 
unes -les materials i tecnolò-
giques- hem avançat molt, 
en d’altres -en les mentalitats 
col·lectives- no tant. A Cata-
lunya encara hi ha la sensa-
ció que declarar-se d’esquerres 

és un problema, que s’hagi de 
demanar perdó. I fer-ho en 
l’àmbit acadèmic també. La 
UPEC, com també ho pretenia 
la Universitat Popular del pe-
ríode revolucionari de la II Re-
pública, vol dotar  l’esquerra 
d’un instrument de debat 
molt lligat al món universitari, 
però també als moviments so-
cials, partits i sindicats i al ca-
rrer. És a dir, a la societat civil 
d’esquerres. Un carrer que és 
nostre, de tots. 

Volem que la societat i les 
seves institucions, i entre elles 
i en primer lloc, el món acadè-
mic, propiciïn que els debats 
polítics es realitzin en un de-
terminat marc científic i en un 
determinat context on el rigor 
presideixi les discussions. No-
saltres tenim aquesta voluntat 
i requerirem als millors profes-
sors universitaris d’esquerres 
que participin en el conjunt de 
les activitats de la UPEC. Enca-
ra hi ha gent al nostre país que 
té una devoció especial per la 
cultura i el coneixement. I en-
tre aquesta gent hi som nosal-
tres. A més a més, voelm assa-
jar mètodes de debat que aju-

L

«l’amor a la veritat no 
impedeix prendre partit»

aLbERt camUS

invitació a la 
participació

encara hi ha 
gent al nostre 
país que té 
una devoció 
especial per 
la cultura i el 
coneixement. i 
entre aquesta 
gent hi som 
nosaltres

Jordi Serrano, 
rector de la UPEC 2008.

L’11 de novembre del 2004 un 
grup de persones catalanistes 
i d’esquerres de diferents sen-
sibilitats, provinents del món 
associatiu, sindical, acadèmic 
i polític, i preocupades per do-

nar canals per tal que les vo-
luntats de canvi social  tin-
guessin un impacte en la rea-
litat concreta,  funden la Uni-
versitat Progressista d’Estiu de 
Catalunya (UPEC), amb dos 
objectius:

a) l’impuls d’una orienta-
ció d’esquerres de les políti-
ques públiques, davant les po-
lítiques neoliberals que impli-
caven que com més creixíem, 
menys ens acostàvem als nive-
lls de benestar i justícia social 
dels països més rics d’Europa.

  b) la contribució a la crea-
ció d’una cultura democràtica 

L’

din a cercar una cultura comu-
na a les esquerres més enllà de 
les conjuntures polítiques que 
generen els pactes institucio-
nals i de poder. 

Partim de dos referents, 
els Estudis Universitaris 
per a Obrers que es feien en 
col·laboració dels ateneus 
obrers i associacions estudian-
tils i la Universitat Popular on 
col·laboraven l’Ateneu Enci-
clopèdic Popular, l’Ateneu Po-
litechnium, l’Ateneu Enciclo-
pèdic “Sempre Avant” i un se-
guit d’entitats juvenils. 

I partim d’un mètode: el lliu-
repensament. Hi ha moltes es-
querres, en el fons cada dona 
i home lliure s’autodetermina 
i ho fa a partir de la pluralitat 
d’opcions que li proporciona 
la cultura. I aquesta plurali-
tat no la veiem com un proble-
ma sinó com un avantatge, ja 
que sabem que no hi ha veri-
tats amb majúscules, sinó pe-
tites veritats amb minúscules, 
sempre provisionals, però ne-
cessàries per mantenir la ten-
sió necessària de certituds que 
ens permetin l’acció transfor-
madora. 

Aquesta és una provocació a 
la reflexió sobre com construir 
instruments que ens perme-
tin imaginar una de les dues 
Catalunyes que van construir 
Ramon Xauradó, Abdó Terra-
des, Francesc  Pi i Margall, Jo-
sep Narcís Roca Farreras i Te-
resa Claramunt i que ens ex-
plicava Pere Coromines i més 
tard Àngel Carmona, la Cata-
lunya laica i d’esquerres. Una 
Catalunya compromesa amb 
la lluita pel canvi social, que es 
fonamenta en una concepció 
del món derivada de l’ètica ci-
vil republicana.

Animo aquella gent que es-
tà cansada de la politiqueria 
però que s’apassiona per la po-
lítica i la cultura, que entén 
que la preocupació pels afers 
col·lectius és una activitat molt 
noble de l’ésser humà, que vin-
guin a participar a la propera 
edició del juliol de la UPEC. I 
si li agrada el debat i la críti-
ca millor. Seguint el mestratge 
del Doctor Vicenç Navarro, ens 
comprometem a intentar any 
rere any millorar la UPEC amb 
la vostra participació i amb les 
vostres propostes.

no són fruit de la inèrcia, si-
nó de l’acció continuada en el 
temps de les persones organit-
zades, de la mobilització quo-
tidiana d’una majoria crítica 
d’esquerres.

Sota aquests principis vam 
organitzar la primera edició de 
la UPEC l’estiu del 2005 amb 
en Vicenç Navarro com a Rec-
tor i amb una munió d’entitats 
de diversa naturalesa com a 
promotores. Avui formen part 
del projecte i participen en el 
seu Consell Social 33 entitats 
entre sindicats, associacions 
d’estudiants, organitzacions 
polítiques juvenils, fundacio-
ns d’esquerres, entitats ecolo-
gistes, organitzacions d’esplais 
i escoltes laiques, organitza-
cions ecologistes, antiracis-
tes, de recuperació de la me-
mòria històrica democràtica i 
d’economia social. La societat 
progressista catalana organit-
zada, com diu el nostre rector 
Jordi Serrano, és el pal de pa-
ller de la UPEC.

organitzacions sindicals
cOmISSIONS ObRERES - ccOO
UNIó GENERaL 
DE tREbaLLaDORS - UGt
accIó JOVE - JOVES DE ccOO
aVaLOt

Fundacions progressistes
FUNDacIó cIpRIaNO GaRcía 
FUNDacIó cataLUNya SEGLE XXI 
FUNDacIó F ERRER I GUàRDIa 
FUNDacIó JOSEp cOmapOSaDa 
FUNDacIó JOSEp IRLa 
FUNDacIó L’aLtERNatIVa 
FUNDacIó pERE aRDIaca 
FUNDacIó RaFaEL campaLaNS 
FUNDacIó tERRa 
FUNDacIó NOUS hORItzONS
aSSOcIacIó cataLaNa 

D’INVEStIGacIONS maRXIStES
EScOLa LLIURE EL SOL

associacions d’estudiants
aSSOcIacIó D’EStUDIaNtS 

pROGRESSIStES - aEp 
aSSOcIacIó DE JOVES EStUDIaNtS 

DE cataLUNya - aJEc 

associacions juvenils 
d’educació en el lleure
accIó EScOLta DE cataLUNya
caSaLS DE JOVES DE cataLUNya
ESpLaIS cataLaNS
mOVImENt LaIc I pROGRESSISta

ongs progressistes
cOOpERaccIó
aSSOcIacIó cataLaNa pER La paU 
móN-3 

organitzacions 
polítiques juvenils
JOVENtUt SOcIaLISta DE 

cataLUNya
JOVES D’ESqUERRa VERDa – JEV 
cOL•LEctIUS DE JOVES cOmUNIStES 

- cJc-JOVENtUt cOmUNISta

altres
càtEDRa UNEScO DE 

SOStENIbILItat DE La Upc 
SOS RacISmE
cOORDINaDORa pER a La mEmòRIa 

hIStòRIca I DEmOcRàtIca DE 
cataLUNya 

cENtRE DE REcERca EcONòmIca I 
SOcIaL DE cataLUNya 

ENtORN SccL 

la societat civil 
organitZada,  

pal de paller de la upec 
PeR luis JuBeRías

SEcREtaRI DE La JUNta DIREctIVa DE La UpEc

d’esquerres  davant la manca 
d’espais d’intercanvi, reflexió 
i debat entre les esquerres po-
lítiques i socials en la lògica de 
la construcció d’un projecte es-
tratègic d’esquerres per Cata-
lunya. 

De fons, un marc de recu-
peració de la memòria històri-
ca anti-franquista i de les tra-
dicions dels i les republicans, 
anarquistes, socialistes, comu-
nistes que van ser perseguits i 
oprimits per la brutal dictadu-
ra, així com la convicció que 
els canvis profunds en un sen-
tit de major llibertat i igualtat, 

entitats  
col·laboradores
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ponents destacats

Aquest juliol, la Facul-
tat de Geografia i His-
tòria de la UB serà de 

nou escenari de la UPEC (Uni-
versitat Progressista d’Estiu de 
Catalunya), en la seva quar-
ta edició. Les jornades se cele-
braran entre el 7 i l’11 de juliol i 
pretenen ser un punt de troba-
da de les diverses sensibilitats 
progressistes, on responsables 
polítics, representants socials, 
experts acadèmics i del món 
de la cultura, compartiran ex-
periències, coneixements i re-
flexions. 

Sota el lema ‘El carrer a la 
universitat, la universitat al 
carrer’, aquestes Jornades 
comptaran amb uns invitats 
d’excepció i desenvoluparan 
en les diferents ponències pro-
gramades els eixos temàtics 
que us mostrem a continua-
ció: 

un complet cicle de conferències a la 
facultat de geografia i història

upec 2008: 
quarta 

edició

mòNIca 
sabata i Fernàndez

RamóN
jáuregui atondo

GaSpaR  
llamazares trigo

mILaGROS  
pérez oliva 

JOSEp 
Fontana i lázaro

aLFONS 
lópez tena

llicenciada en psicologia, 
activista i portaveu de la 
Plataforma pel Dret a Decidir. 
Directora de l’institut linguapax 
d’unescocat i presidenta de 
la FoCiR. És coordinadora del 
CieMeN i ha participat al Fòrum 
social de la Mediterrània.

llicenciat en Dret, advocat i 
enginyer tècnic en construcció 
de maquinària. És dirigent del 
Pse-ee i del Psoe. actualment 
és secretari general del grup 
Parlamentari del Psoe al 
Congrés i portaveu del Psoe a 
la Comissió Constitucional.

llicenciat en Medicina i Cirurgia 
i Màster en salut Pública. 
actualment és Coordinador 
general d’iu, des del 2000. al 
2004 fou diputat en el Congrès 
per Madrid i ha estat portaveu 
titular del grup Parlamentari 
d’iu-iCV. 

llicenciada en Ciències de la 
informació, actualment és 
periodista a ‘el País’ i cap de 
salut. Periodísticament s’ha 
especialitzat en salut i biome-
dicina. És professora d’anàlisi 
de l’actualitat a la universitat 
Pompeu Fabra. 

llicenciat en Filosofia i lletres, 
doctorat en Història. Ha 
impartit classes d’Història 
Contemporània i econòmica. 
És fundador i fou director de 
l’institut d’Història Jaume Vicens 
Vives. el 2006 va ser guardonat 
amb la Creu de sant Jordi.

llicenciat en Dret, vocal del 
Consell general del Poder 
Judicial i notari. President del 
Cercle d’estudis sobiranistes, 
fundador i directiu del Fòrum 
Notarial, la societat Catalana 
d’estudis Jurídics i la Fundació 
Catalunya oberta. 

agenda

del 7 a l’11  
de juliol

Programa de conferències i d’activitats culturals

eix ideològic
més enllà de la gestió, proposta d’esquerres

dimarts, 8 juliol

dilluns

9:30

7 juliol

12:00

14:00

16:30

19:00

21:00

eix ideològic
més enllà de la gestió, proposta d’esquerres

dimecres, 9 juliol

eix econòmic i social
palanques de benestar, aposta de futur

dijous, 10  juliol

eix  sobre els mitjans de comunicació
Filtres ideològics del quart poder

divendres, 11 juliol

18:30 
ConferènCia inaugural
Agustí González
Jordi Serrano
Antoni Castells i Oliveres
Carles Martí

el present i el futur  
del socialisme
Vicenç Navarro

partits polítics i organitzacions socials,
el diàleg inexistent.

toni alvareda 
mònica Sabata
Jordi miralles

modera: Robert Fishman

laïcitat: sentit comú front els 
integrismes.

xavier pedrós
pepe Rodríguez
matthew tree

modera: David Miró

la postmodernidat, 
cap a on ens porta?

antoni Domènech
gonçal mayos
José manuel bermudo

modera: Ferran Espada

sessió golFa:  l’esquerra a examen 

Jaume bosch

modera: Jaume Collboni

d´on beu el catalanisme avui en dia?

andreu mayayo 
Roger buch
Joan marcet

modera: Lluís Juberías

Federalisme, soberania  
i límits constitucionals.

klaus Jürgen Nagel
alfons López tena
mercè barceló

modera: Carme Valls

catalunya i españa:
ens donem una oportunitat?

Ramón Jáuregui
gaspar Llamazares

modera: Jordi Vilardell

sessió golFa:   l’esquerra a examen 

montserrat tura

modera: Isabel Ribas

el sindicalisme més enllà  
de la negociació colectiva.

Joan coscubiela 
Josep maría Álvarez

modera: Antonio Franco

els reptes de l’educació: 
encara hi som a temps?

xavier bonal
carles capdevila

modera: Vicenç Molina

globalització com a coartada  
del neoliberalisme?

Javier martínez peinado
Joan tugores
carlos berzosa

modera: Rosa Alarcón

sessió golFa:   l’ esquerra a examen 

anna Simó

modera: Albert  Aixalá

els mitjans de comunicació públics  
a debat.

Jaume Reixach 
Joan ferran
Enric marín

modera: Pilar Antillach

els valors de l´esquerra als mitjans  
de comunicació.

milagros pérez Oliva
Jose antonio Donaire
antonio gutierrez-Rubí

modera: Oriol Illa

20:30  h.  inauguració
Pati Manning

21:30 h . Teatre.
La fabulosa història dels inoblidables 
Matafaluga. teatre riereta

21:30 h . Sopar-debat.
Arquitectura i Compromís.  
ateneu barcelonès

21:30 h . Joan brossa.
El secret és dins la massa. Poesia musicada .  
teatre riereta

21:30 h . Dansa contemporànea.
Inside d´Óscar Campo .  
pati manning

Programa de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 2008. Barcelona, 7 al 11 de Juliol.  
FACULTAT DE GEOGRAFiA i HISTÓRIA DE LA UB. c/ Montalegre, 6 - 4 planta

el paper de l´intelectual compromès
entrevista-documental  
noam Chomsky

17:00 h

cloenda
conferència de cloenda
catalunya: el futur des de l´esquerra  

Josep Fontana

cloenda y entrega de premis
Margarida Aritzeta
Jordi Serrano

18:00 h
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humor

els germans matafaluga
teatre

Un home ha perdut totes les 
seves possessions durant la 
llarga malaltia de la seva do-
na. Ara, vidu, només li queda 
la filla, els deutes i un dilema: a 
qui donar la filla, a l’home que 
estima, però pobre com una 
rata, o a un ric pretendent al 
qual la filla odia? 
Aquesta és la història que fa 
més de 300 anys va commoure 
els Matafaluga i els va portar a 
escriure les millors pàgines del 
nostre teatre nacional!!! 
Ara, amb els Matafaluga obli-
dats pel gran públic, la com-
panyia de teatre Caligo recu-
pera el seu fabulós treball, un 
viatge, d’uns 80 minuts de du-
rada, per la història del teatre 
català que sens dubte captiva-
rà el públic. O no.
L’obra gira al voltant d’aquesta 
família de teatre que, tot i els 
diferents problemes, eviten 
una vegada darrera l’altra, 
no perden mai l’esperança 
d’arribar a ser famosos en el 
món sencer...
teatre riereta/c. reina amàlia, 3/ 
dimarts 8 juliol/ 21.30 h

frenètic, el nido del cuco 
i xazzar, a la cloenda

músiCa

De les terres gironines vindran els Frenètic (ro-
ck) que acaben de publicar el seu ja exitós se-
gon disc, ‘361º’. Els acompanyaran els barcelo-
nins El Nido del Cuco (pop-rock), que acaben 
de treure el seu primer disc, ‘Versión 1.0’, i els 

guanyadors del Sona 9, Xazzar (Folc/rock/fu-
sió) amb el seu primer disc autoeditat, ‘Que no 
s’escapin els gossos’. (Anticipada a la Facultat 
Geografia i Història, 3 euros; 6 euros, taquilla).
razzamatazz/ pamplona, 8/ 12 juliol 19.oo-00.00 h 

exPosiCió

‘100 x 100
oscar niemeyer’
Arran de la col·laboració amb 
el Centro Oscar Niemeyer, 
la UPEC presentarà a Barce-
lona durant el mes de juliol 
l’exposició commemorativa 
del centenari d’Oscar Nieme-
yer, arquitecte brasiler de gran 
prestigi creador, entre d’altres, 
de la ciutat de Brasilia, capital 
de l’Estat brasiler.
pati manning/c. montalegre, 7/ 
de l’1 al 31 dejuliol/ 08.00-20.00 h

el món ‘romántico’...

Románticos Empedernidos és 
una companyia d’humor crea-
da pels artistes Joaquín Daniel 
y Mila Von Chobiak el 2005. 
Del cabaret musical van pas-
sar a  col·laborar en ràdios i 
televisions. El món ‘románti-
co’ inclou gag musical, críti-

aula magna Fac. història/ monta-
legre, 6/ tots els dies/ 20.30 h

ca suau que permet l’absurd, 
joc idiomàtic (castellà, català, 
anglès o alemany sense preju-
dicis) i es nodreix del carisma 
d’aquests dos clowns-músics 
d’indiscutible talent.

‘sota la ciutat’
El col·lectiu artístic Suburbe 
i la UPEC, amb el suport de 
TMB, despleguen la Segona 
intervenció mural al metro 
‘Sota la Ciutat’, murals selec-
cionats d’un concurs previ en-
tre obres d’artistes, autors/res 
i col·lectius que s’exposaran 
a diverses estacions de me-
tro de Barcelona, entre elles, 
Universitat i Plaça Espanya. 
Les obres seran seleccionades 
per un jurat format per repre-
sentants de les institucions 
col·laboradores.
estacions de metro/ inauguració 

avui 19 h/ metro pg. gràcia (l 2)

arquitectura i compromís
La UPEC i el Centre Niemeyer 
organitzen un sopar debat a 
l’Ateneu Barcelonès sobre ‘Ar-
quitectura i Compromís’ apro-
fitant l’exposició a Barcelona 
de l’arquitecte brasiler Oscar 
Niemeyer, home compromès 
amb la societat. Prèvia inscrip-
ció a l’adreça: cultura@upec.
cat indicant nom i cognom.
ateneu barcelonès/c. canuda, 6/ 
dimecres 9 juliol/ 21.30 h

 ‘Joan Brossa:  
el secret és dins la massa’
Duet que neix de la intenció de 
musicar poemes amb guita-
rra, tant flamenca com clàssi-
ca i contemporània. En el pro-
cés s’ajunten poemes, temes 
i músiques que aparentment 
no tenen una relació directa. 
L’eclecticisme, molt present en 
la vida artística dels dos com-
ponents, produeix efectes sor-
prenents i agradables. El nom 
del duet prové del títol d’una 
cançó del grup de hard-core de 
Rubí Víctimas de la Risa Ajena, 
tot i que el concepte de víctima 
i botxí ja es troba a les flors de 
Beaudelaire. El repertori ajun-
ta les peces de Maat i Fontanet 
amb poemes de l’Òscar Roca-
bert, d’en Joan Brossa, l’Enric 
Casasses,  en Josep Ll. Vadal i 
en Joan Josep Camacho Grau.
teatre riereta/c. reina amàlia, 3/ 
dijous 10 juliol/ 21.30 h

inside
L’espectacle de Dansa Contem-
porània Òscar Campo compta 
amb un alt grau d’ interpreta-
ció gestual o sensitiva. Mos-
tra els moments íntims que to-
thom té en qualsevol racó, da-
rrera d’una finestra, dins d’una 
habitació, al costat d’una pa-
ret, darrera d’una porta, etc., 
moments on tothom para i re-
flexiona, pensa, divaga... i que 
moltes vegades no queden a 
la memòria. El terra és un ele-
ment constant en l’estructura 
emotiva dels moments que es 
volen crear, en aquest cas a tra-
vés de la coreografia. Una co-
reografia creada, que no no-
més consta de moviment fí-
sic, sinó on també els mo-
ments més sensitius  portaran 
a l’espectador a un viatge per-
sonal cap a la intriga interna 
del que està veient, on segur 
que arribaran a alguna situa-
ció personal viscuda.
pati manning/c. montalegre, 7/ 
divendres 11 juliol/ 20.30 h
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El projecte ‘Suburbe Transfor-
mant 08’ s’emmarca en les ac-
tivitats culturals de la UPEC 
i compta amb el suport de 
l’Institut de Cultura de Barce-
lona i Transports Metropoli-
tans de Barcelona, així com de 
representatives entitats socials 
i culturals del Barcelonès.

Consisteix en l’emplaçament 
d’obres gràfiques en format 
mural a 11 estacions de me-
tro de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona: Pep Ventura (L2), 
Artigues i Sant Adrià (L2), 
Santa Coloma (L1), Clot (L1-
L2), Universitat (L1-L2), Es-
panya (L1-L3), Torrassa (L1), 
Cornellà (L5), La Pau (L2-L4), 
Sants-Estació (L3,L4) i Passeig 
de Gràcia (L2,L3,L4) que actua 
d’estació central amb algunes 
obres pròpies del col·lectiu.

Les obres han estat seleccio-
nades per un jurat format per 
membres de les diferents en-
titats col·laboradores a través 
d’una convocatòria oberta que 
tenia per lema “Sota la Ciutat”, 
traducció literal del llatí “Su-
burbe”. El concepte de Subur-
be és l’eix conductor de totes 
les activitats del col·lectiu, pro-
fundament contestatàries i so-
cialment compromeses, per-
què relaciona de manera di-

recta elements com perifèria o 
metro i perquè enllaça el pro-
jecte amb el moviment “Un-
derground” del que es consi-
dera hereu. 

Suburbe - Associació Cul-
tural Octubre és una entitat 
cultural sense ànim de lu-
cre, fundada l’any 2003 pel 
col·lectiu artístic Estenent el 
Desastre. És oberta a tota me-
na de col·laboracions i aple-
ga autors/es i professionals 
de la cultura i la comunicació 
en la promoció de projectes 
col·lectius d’intervenció ar-
tística en espais públics, espe-
cialment a les zones perifèri-
ques de Barcelona.  

L’activitat regular de 
l ’entitat és la publica-
ció de Propagant: Mural 
d’Actualitat, un nou format 
de revista, inspirat en el carte-
llisme experimental produït a 
Barcelona durant els anys 30, 
en plena Guerra Civil: les Re-
vistes Murals. Cada número, 
d’esperit marcadament artís-
tic i divulgatiu, se centra en 
un únic tema i hi col·laboren 
diferents entitats i institucions 
especialitzades en la temàtica 
tractada.  L’associació treballa 
com una mena de laboratori 
des d’on construeixen projec-
tes d’intervenció en espais pú-
blics que es porten a terme so-
ta el nom de ‘Transformant’. 
Des del 2004, s’han fet inter-
vencions creatives a espais 
molt diversos com la Biblio-
teca Can Fabra de Sant An-
dreu (2005), el Pati Manning 
(2006) i el Jardí Romàntic de 
l’Ateneu Barcelonès (2007).
www.suburbe.org

E
Davant de la responsabilitat de 
ser un testimoni d’excepció del 
segle XX, Oscar Niemeyer ha 
doblat l’aposta i viu per ser-ho 
també del segle XXI. Camí dels 
101 anys, l’arquitecte viu més 
mític segueix treballant con-
vençut que l’arquitectura no és 
el més important tot i que, se-
gons les seves paraules “m’ha 
fet passar més de setanta anys 
lligat a una taula de dibuix. El 
més important, per a mi, és la 
vida, els amics, aquest món in-
just que hem de convertir en 
un món millor.”

Niemeyer és l’artista total 
l’obra del qual acapara tots els 
formats i usos de l’arquitectura 
i que, a més, ha treballat altres 
arts creatives, especialment 
l’escultura i el dibuix. La seva 

figura com a creador és com-
parable a la de Picasso, el seu 
artista més admirat, per la 
revolució de la seva propos-
ta, la qualitat tècnica i la mo-
dernitat perpètua del seu es-
til personal. De fet, Niemeyer 
com a home i com a professio-
nal és un renaixentista com-
plert: humanista de convic-
cions profundes, mestre en les 
arts gràfiques, l’arquitectura i 
l’enginyeria, lector erudit, es-
criptor prolífic, sensible a les 
formes de l’art contemporani. 
L’humanista que va venir del 
sud. El renaixentista tropical. 

Precisament, al tròpic és on 
neix la inspiració de Nieme-
yer: en els turons arrodonits 
que embolcallen Río, com li 
deia Le Corbusier, però tam-
bé en les corbes de les garo-
tes dorant-se al sol de Copaca-
bana, com ell mateix confes-
sa, somrient a través del fum 
suau d’un dels cigars que en-
cara fuma cada tarda, havent 
dinat. La mostra 100% Nie-
meyer que la UPEC programa 
al Pati Manning de Barcelo-
na aquest mes de juliol és una 
ocasió perfecta per fer un pas-

D

100 anys per 
l’obra de 

l’arquitecte i 
l’home 

seig introductori a l’obra i la 
personalitat de l’artista sud-
americà que més ha transcen-
dit arreu del món.

L’exposició consta de repro-
duccions de les seves princi-
pals obres (la ciutat de Brasi-
lia, única capital contemporà-
nia declarada per la UNES-
CO com a Patrimoni Mundial 
de la Humanitat; la seu de la 
ONU a Nova York; la seu del 
PCF a París; la seu de l’editorial 
Mondadori a Itàlia; el Museu 
d’Art Modern de Niterói, etc) 
de projectes no edificats i di-
buixos, alguns dels quals no 
s’havien exhibit mai, i que el 
Centro Niemeyer d’Avilés ha 
seleccionat d’acord amb el 
propi Oscar. Aquesta mostra 
va inaugurar-se a Astúries, re-
gió a la que Niemeyer ha ce-
dit la seva primera obra a Es-
panya (“la meva obra més es-
timada”, ha declarat) amb la 
idea que el Centre Cultural In-
ternacional Oscar Niemeyer 
sigui una plaça oberta al mar 
per a tots els homes i dones del 
món; un lloc per a la convivèn-
cia, l’educació i la pau. 
www.niemeyercenter.org

segona 
intervenció 

mural al metro 

suburbe 
- associació 
cultural 
octubre és 
una entitat 
sense ànim de 
lucre oberta a 
col·laboradors

PeR JoaN PiCaNyol
SUb DIREctOR DEL cENtRO  NIEmEyER I 

cOmISSaRI DE L’EXpOSIcIó

PeR Pol aCózaR
mEmbRE DE SUbURbE 

aSSOcIacIó cULtURaL OctUbRE
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«DEsEnvoLupAr unA 
cuLturA progrEssistA 

és moLt urgEnt»

«la història de 
catalunya, que és 
predominantment 
la història de 
les seves classes 
populars, no 
s’ha explicat a la 
joventut»

Vicenç Navarro
Catedràtic de Ciències polítiques a la UPF. Parla de les esquerres, la UPEC i Noam Chomsky

en Polítiques Públiques conjunt de 
la John Hopkins University i la UPF.  
Ha viscut a Suècia, a Gran Bretan-
ya  i als Estats Units. Va tornar a Ca-
talunya quan va tenir la oportunitat 
d’incorporar-se a la universitat. Des 
de 2004 i fins a 2008 va ser impulsor 
i rector de la UPEC, de la que actual-
ment n’és Rector Emèrit. Farà la con-
ferència inaugural de les jornades, a 
més d’entrevistar en exclusiva Noam 
Chomsky.
Vicenç, quina va ser la teva 
impressió de la cultura política 
postfranquista, quan vas tornar 
de l’exili per incorporar-te a la 
Universitat catalana? 
Quan vaig tornar d’un llarg exili, em 
va sorprendre molt l’enorme influèn-
cia que les forces conservadores te-
nien en la vida no només econòmi-
ca sinó també mediàtica i política 
del nostre país. Eren temps de gran 
conservadorisme, quan es promo-
cionava aquella visió tan optimista 

ment la procedent de la classe treba-
lladora, el que va forçar una obertura 
d’aquelles propostes que van forçar 
l’establiment de la democràcia (Es-
panya va tenir des del 1973 al 1978 
el major nombre de vagues que hagi 
existit a Europa). El dictador va mo-
rir al llit, però la dictadura va morir al 
carrer. Aquesta història no s’ha expli-
cat encara a la nostra joventut. Va ser 
un règim enormement repressiu (per 
cada assassinat polític de Mussolini, 
Franco en va fer 10.000) amb carac-
terístiques feixistes com era el seu to-
talitarisme, expressat a través del na-
cionalcatolicisme que envaïa totes les 
àrees del ser humà. 
El que sorprèn és que 
l’anomenada modernització 
de les forces progressistes s’ha 
fet oblidant el nostre passat, 
abandonant tota una sèrie de 
categories, com classe social.  
No cal confondre antic amb antiquat. 
La llei de gravetat és molt antiga i en 
canvi no és antiquada. Si algú dubta, 
que salti des d’un quart pis i ho veurà. 
I em temo que quan les esquerres 
s’obliden de l’anàlisi i discurs de clas-
se, estan saltant des d’un tercer pis. 
L’existència de classes socials en el 
nostre país és un fet empíric demos-
trable. Quan un govern de dretes sub-
venciona les escoles privades (ate-
ses pels nens de les famílies del 30% 
de renda superior del país) a costa 
de la despesa pública a l’alumnat de 
les escoles públiques (ateses pels fi-
lls de les classes populars) aquest es-
tà afavorint una classe a costa d’una 
altra. Hi ha classes i lluita de classes 
a Catalunya i a Espanya. L’evidència 
és aclaparadora. No es pot entendre 
l’enorme subdesenvolupament de 
l’estat de benestar a Catalunya i a Es-
panya, sense entendre l’enorme do-
mini de classe i de gènere en el nos-
tre país.
Què suposa per a tu treballar 
en un projecte unitari, plural i 
intergeneracional com la UPEC? 
Una de les polítiques més urgents és 
desenvolupar una cultura progressis-
ta que sigui una alternativa a la cul-
tura conservadora liberal que és la 
dominant i hegemònica en el nostre 
país. La història de Catalunya, que és 
predominantment la història de les 
seves classes populars, no s’ha expli-
cat a la joventut. Hi ha moltes Cata-
lunyes. Cal ampliar la nostra història 
i desenvolupar una altra visió distinta 
i en ocasions en conflicte amb la visió 
conservadora de Catalunya. Fa falta 
reescriure aquesta història i aquesta 
cultura. D’aquí la necessitat d’establir 
fòrums com la UPEC. 
En aquesta edició de la UPEC 
fas la conferència inaugural 
titulada “El present i el futur del 
socialisme”. A més entrevistes en 
exclusiva Noam Chomsky, una 
de les figures més destacades de 
la lingüística del segle XX a més 
de comentarista polític. Algun 
avançament per a obrir boca? 
El socialisme inclou les tradicions po-
lítiques que van lluitar en contra de 
qualsevol forma d’explotació, sigui 
aquesta de classe, de gènere, de na-
ció, de raça o de qualsevol altre tipus. 
Aquestes formes d’explotació con-
tinuen existint i el repte del socialis-
me és integrar aquestes diferents llui-
tes en un projecte comú. Pel que fa a 
l’entrevista amb Chomsky, parlem du-
rant 45 minuts de EUA (que estan molt 
idealitzats a Catalunya), d’Europa i del 
món. Ell és un bon amic i parla molt 
clar i va directament al gra.
www.vnavarro.org

estíbaliz reyero / luis juberías
baRcELONa

entrevista

Entrevistem Vicenç Navarro, una 
de les persones que va estar des del 
principi convençut de la importància 
de generar un espai de relació i de-
bat que permetés crear una cultura 
d’esquerres a Catalunya. Catedràtic 
de Polítiques Públiques a la Universi-
tat Pompeu Fabra, dirigeix un Màster 

que Espanya anava bé, a la qual co-
sa s’afegia aquí a Catalunya que Ca-
talunya anava fins i tot millor. Però 
les dades mostraven clarament que 
ni Espanya anava bé ni Catalunya 
anava millor. En realitat estava pitjor. 
Les coses estan canviant, però queda 
molt per fer.
Has denunciat moltes vegades 
el relat autocomplaent de la 
transició espanyola i la versió 
oficial edulcorada del règim 
del General Franco, que pocs 
s’atreveixen a qualificar de 
feixista. Queda molt per fer també 
en aquest terreny? 
El gran domini de les forces conser-
vadores també s’ha mostrat en la vi-
sió històrica del nostre passat. Així es 
considerava, i encara avui continua 
considerant-se, que la transició de la 
dictadura a la democràcia va ser un 
procés modèlic, exemplar, que ens 
va portar la democràcia de mans del 
Monarca. Les dades, silenciades per 
molts anys, no donen suport a aques-
ta visió. En realitat, les forces conser-
vadores van dominar aquell procés 
de tal manera que els primers esbo-
rranys proposats per la nomencla-
tura d’aquell Estat dirigida pel Rei, 
no tenien gens de democràtic. Va ser 
la pressió popular, i molt especial-

El PROPER DIvEnDRES ES PROjECtaRà En PRImíCIa l’EntREvISta mantIngUDa EntRE 

vICEnç navaRRO (DREta) I nOam ChOmSky El 13 DE maIg a l’InStItUt tECnOlògIC DE 

maSSaChUSEttS (mIt), On ChOmSky éS PROFESSOR EmèRIt DE lIngüíStICa.

tRObaDa EntRE navaRRO I ChOmSky 
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Avram Noam Chomsky nascut el 7 de desem-
bre de 1928 és professor emèrit de lingüística 
al MIT (Institut de Tecnologia de Massachu-
setts). A Chomsky se li atribueix la creació de 
la teoria de gramàtica generativa, sovint con-
siderada la contribució més significativa en el 
camp de la lingüística teòrica del segle XX. La 
seva visió naturalista en l’estudi del llenguatge 
també ha afectat la filosofia del llenguatge i la 
filosofia de la ment. A Chomsky també li és atri-
buït l’establiment de l’anomenada jerarquia de 
Chomsky, una classificació dels llenguatges for-
mals en termes del seu poder generatiu.

A més del seu treball lingüístic, Chomsky és 
àmpliament conegut pel seu activisme polític, i 
per la seva crítica a la política exterior dels EUA 
i d’altres governs. Aquest intel·lectual es des-
criu a ell mateix com un socialista llibertari, un 
simpatitzant de l’anarcosindicalisme, i sovint 
és considerat una peça clau intel·lectual en la 
branca esquerrana de la política dels EUA.

El divendres 11 de juliol a les 17h es projec-
tarà en primícia a l’aula magna de la facultat 
de Geografia i Història l’entrevista-documen-
tal que Vicenç Navarro va mantenir amb Noam 
Chomsky sobre la història de la política als Es-
tats Units i el seu paper en aquesta.

A

entrevista-documental 
amb noam chomsky

el paper de 
l’intel·lectual 

compromés

cOORDINaDORa DEL SUpLEmENt 

estíbaliz reyero
Responsable de comunicació UpEc


