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Antecedents
El projecte UPEC sorgeix d’un grup 
de persones clarament compromeses 
amb les polítiques d’esquerres i 
representatives de la pluralitat dins 
del progressisme que, vinculades als 
àmbits social, intel·lectual, polític 
o acadèmic, l’11 de novembre de 2004 
van constituir l’associació promotora 
d’una universitat: Europea, Laica i 
Progressista. A partir d’aquesta es van 
crear les bases per constituir l’any 2005 
la Universitat Progressista d’Estiu de 
Catalunya (la UPEC). La iniciativa de la 
UPEC sorgeix de la necessitat d’omplir 

un buit pel que fa als escenaris de 
debat plurals dels sectors progressistes 
a Catalunya amb la voluntat de ser un 
gran espai de trobada, reflexió i estudi 
dels temes que preocupen els sectors 
socials democràtics i d’esquerres, que 
reuneixi alumnes de Catalunya i d’altres 
territoris juntament amb intel·lectuals, 
científics, artistes, líders associatius, 
sindicals i polítics. Al llarg de les 
darreres edicions de la UPEC, el projecte 
d’Universitat d’Estiu Progressista s’ha 
anat refermant.

Descripció
El principal objectiu de les Jornades 
de la UPEC és ser un mirall del canvi: 
un referent de la importància de 
treballar per la unitat de les esquerres 
transformadores que han de trobar en la 
suma d’esforços l’equilibri per avançar, 
un altaveu dels debats que preocupen les 
classes populars i una porta d’entrada 
dels debats i els avenços d’altres sectors 
en els quals les esquerres progressistes 
catalanes busquin els seus referents. 
Aquest any és el segon que les jornades 
de la UPEC es fan en unes condicions 
molt adverses per les circumstàncies 
de tots conegudes dels confinaments 
en els seus diversos estadis, i de les 
restriccions de tota mena. Tot i això 
hem continuat treballant en la mateixa 
línia però impulsant encara més totes 
les tecnologies que posin a l’abast 
les iniciatives de l’entitat, a pesar 
de totes les dificultats. Al final, 
la primera activitat “El Temps de les 
cireres. 150 anys de la Comuna de París” 

es va fer poder fer de manera presencial 
amb una tercera part d’aforament al CCCB 
i amb totes les precaucions i controls 
que generen els protocols abans i després 
de les jornades. Segurament van ser de 
les primeres activitats d’aquest tipus 
que es van celebrar a Barcelona. Aquests 
condicionants i les incerteses que teníem 
en la programació han fet tensionar molt 
la petita estructura de la UPEC.

El programa d’activitats per al 2021 va 
constar de dues propostes:

“El Temps de les cireres. 150 anys de la 
Comuna de París” 

Una jornada amb tres sessions on es va 
contribuir modestament a la memòria i a 
la posada en valor d’aquesta revolució 
en una sola ciutat tan peculiar com 
rellevant per a la història d’Europa. 
Va tenir lloc el 12 de maig al Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona 
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- CCCB. Per la qualitat dels ponents,
és segurament l’activitat amb més nivell
acadèmic de les que ha realitzat mai la
UPEC. A més, va ser l’única activitat
dedicada a aquesta gran efemèride a tot
l’Estat espanyol.

XVII Jornades UPEC 

Les jornades pròpiament dites. Aquest 
any 2021 les jornades van tenir, com cada 
any, molts elements, però una gran part 
va girar a l’entorn de les tecnologies en 
el món de les vides personals, laborals, 
socials i polítiques. 

El lema d’enguany és: “L’essencial és 
invisible als ulls. Realitat social i 
món virtual”. La primera part de la frase 
pertany a Antoine de Saint-Exupéry. 
Explica o ens remet a la programació, 
que té a veure amb els límits de la 
tecnologia i la sociabilitat. Els debats 
en relació amb el que és essencial i al 
que no ho és:

Entre el rei Ludd i el tecnooptimisme
Nous debats en la generació Z
L’economia de trilers
Atrapats en els videojocs i les xarxes?
Món virtual, món real

Les sessions es van retransmetre per 
streaming i es van realitzar els dies 
30 de juny, 1 i 2 de juliol a la Sala 
d’Actes de la seu de CC OO de Catalunya. 

Aquest any, i com ja comença a ser 
tradició, fem l’ofrena als participants 
d’una plaquette especial. Per la raó que 
l’any passat no va ser presencial, no els 
vam poder donar la plaquette de Ramon 
Xaudaró. Per això aquest any hem donat 
la de l’any anterior i hem penjat la 
nova plaquette, en aquest cas de Teresa 

Claramunt, una de les precursores del 
feminisme català.

També vam elaborar i editar un manifest 
al qual hem donat, en el camí iniciat 
el 2020, un caràcter més ideològic i 
l’hem lliurat als participants. El 
seu títol és “El fil subversiu de la 
república democràtica” i inicialment vam 
encarregar-lo al professor de la UB David 
Casassas.

El cartell de l’artista Arnal Ballester 
manté els colors de la UPEC i alhora 
reflecteix l’ànima de la proposta que 
l’essencial és invisible als ulls.

Pel que fa als participants, podem dir 
que a les jornades del “Temps de les 
cireres” van tenir el màxim de capacitat 
que era possible, 320 assistents, i a les 
jornades de juliol aproximadament unes 
1.200. Hi havia limitacions d’un terç de 
l’aforament a la seu de CC OO. És a dir, 
hem tingut una 90% de participació amb 
relació als anys anteriors. Ateses les 
limitacions dels aforaments en ambdós 
espais i la gran por de la gent aquells 
dies, la UPEC es mostra molt satisfeta 
pels resultats obtinguts.

Descripció
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La Comuna de París (10 de març a 28 de maig de 1871) va ser un dels fets polítics 
més importants del segle XIX. Un esdeveniment revolucionari que en el seu moment va 
provocar una enorme commoció social i política a nivell internacional i que durant 
dècades va ser un referent en la lluita del moviment obrer, evocat, entre d’altres, 
com “el temps de les cireres”, la primavera mítica del roig de les ensenyes i de la 
sang. El seu ressò, en forma de substrat ideològic o de models d’activisme, arriba 
també fins als nostres dies (l’exemple més conegut és la bandera vermella) i moltes 
de les seves propostes polítiques tornen a ocupar avui un espai en el debat públic 
(sostenibilitat ambiental i ecologisme, funció emancipatòria de l’art, abolició de 
la prostitució, separació treball riquesa…) malgrat que la immensa majoria de la 
població, fins i tot a França, ja no en conserva cap record.

La jornada El Temps de les Cireres pretén, doncs, contribuir modestament a la 
memòria i a la posada en valor d’aquesta revolució en una sola ciutat tan singular 
com rellevant per a la història d’Europa.

Jornada 
El Temps de les Cireres 
Trobareu els vídeos en streaming de la Jornada en aquest enllaç

https://upec.cat/fons-documental/jornades-maig-2021/
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Jornada
El Temps de les Cireres 

INAUGURACIÓ

Presentació UPEC, CCCB, Institut Français de Barcelona.
Per part del CCCB: Judit Carrera.
Per part Institut Français de Barcelona: Max Vasseur.
Per part de la UPEC:  Jordi Serrano.

UNA REVOLUCIÓ CIUTADANA

Julián Vadillo, professor associat de la Universidad Carlos III de Madrid.
Mathilde Larrère, professora d’Història del s. XIX i membre del Consell d’història 
de la ciutat de París.
Modera Carles Martí, vicepresident UPEC.
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Jornada
El Temps de les Cireres 
LA COMUNA DE PARÍS EN LA HISTÒRIA DE L’ESQUERRA

Andreu Mayayo, catedràtic d’Història Contemporània de la UB.
Miquel Salas, del consell editorial de la revista Sin Permiso.
Modera: Rosa Sans, directora Fundació Cipriano García – CC OO.

L’IMPACTE DE LA COMUNA A CATALUNYA I ESPANYA

Teresa Abelló, professora d’Història de la UB. La Comuna i el Sexenni 
Revolucionari.
Xavier Domènech, historiador i professor de la UAB. L’actualitat de la Comuna de 
París.
Àngel Duarte, catedràtic d’Història de la UdCo. La Comuna i el republicanisme: 
entre l’esperança i la por.
Albert García-Balañá, professor d’Història de la UPF. El moviment obrer a 
Catalunya i la Comuna de París.
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Manifest UPEC Jornades XVII 
“El fil subversiu de la república democràtica”

De la república podem parlar de forma 
purament retòrica, de la mateixa manera 
que ens hi podem referir encastats a la 
fredor de l’esquema de pissarra. Però no, 
ni una cosa ni l’altra: de la república 
hem de parlar amb sentit teòric i amb 
consciència històrica, amb coneixement 
del conjunt de lluites i experiències que 
ens han conduït a assumir, des de fa se-
gles, que hi ha quelcom que podem anom-
enar “republicanisme democràtic”, que hi 
ha tot un fil polític de caràcter emanci-
pador que ens podem disposar a estirar.

Ara bé, de quina matèria està construït 
aquest fil? Quins en són els elements 
aglutinadors? El Cant dels Segadors, un 
himne nacional rarament explícit en ter-
mes d’anàlisi política, no pot ser més 
aclaridor: l’emancipació requereix que, 
cada vegada que convé i de la mane-
ra que convingui, ens disposem a “se-
gar cadenes”, si fa falta a través de 
“bons cops de falç” que vagin a l’ar-
rel del problema. Però, quin problema?

El republicanisme democràtic ens ofereix 
una gramàtica política per a la qual 
l’accés incondicional a recursos materi-
als i simbòlics és central per al gaudi 
de la llibertat. Per què? Perquè només 
des del control individual i col·lec-
tiu de conjunts diversos i heterogenis 
de recursos ens podem dotar del poder 
de negociació que necessitem per refusar 
aquelles relacions socials que ens sot-
meten, que ens minoritzen; i per nodrir 
aquells projectes de vida que s’adiuen 
amb allò que som o volem ser. Per tant, 
la independència socioeconòmica que el 
republicanisme democràtic reivindica en 
cap cas és sinònim d’atomització de les 
nostres vides, sinó de capacitat d’erigir 
la indefugible interdependència humana 

des del respecte envers l’autonomia de 
totes les parts implicades. ¿Podem en-
tendre’ns, per exemple, a l’esfera del 
treball, remunerat o no, sense haver 
d’abaixar el cap perquè resulta que vivim 
lligats de mans i peus a aquells amb qui 
signem els nostres contractes? Podem ar-
ribar a acords i adquirir responsabili-
tats a l’àmbit domèstic sense haver de 
tolerar l’arbitrarietat i el caprici dels 
nostres convivents? Podem viure, com ho 
digué Marx, sense haver de “demanar per-
mís quotidianament” a instàncies alienes? 

Sens dubte, un repartiment dels recursos 
que deixi grans majories socials oberta-
ment desposseïes mina les possibilitats 
de l’extensió social de la llibertat.

Ara bé, vol dir tot això que la història 
del republicanisme és una història de 
pulcritud política, de consciència mor-
al i d’impol·luta democràcia? No sem-
pre, ni de bon tros. Parlem de “repub-
licanisme oligàrquic” o “antidemocràtic” 
quan cossos legals i institucions 
polítiques assumeixen que no tothom està 
cridat a gaudir d’aquesta llibertat.

Ara bé, vol dir tot això que la història 
del republicanisme és una història de 
pulcritud política, de consciència mor-
al i d’impol·luta democràcia? No sempre, 
ni de bon tros. Parlem de “republican-
isme oligàrquic” o “antidemocràtic” quan 
cossos legals i institucions polítiques 
assumeixen que no tothom està cridat a 
gaudir d’aquesta llibertat. Pensem, sense 
anar més lluny, en tants i tants episodis 
del món antic o de l’Europa moderna en 
què va ser “de sentit comú” que la condi-
ció de ciutadania plena correspongués 
només als homes nascuts propietaris –i no
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passava res si dones, esclaus, pobres o 
immigrants quedaven exclosos de la vida 
civil activa. En canvi, el “republican-
isme democràtic” aspira a la constant am-
pliació del demos: tothom, siguin quins 
siguin els orígens socials, sigui quina 
sigui la identitat de gènere, sigui quina 
sigui la procedència geogràfica, ha de 
poder viure en condicions de llibertat, 
cosa que normalment comporta haver de se-
gar importants cadenes i desfer invet-
erades posicions de privilegi per tal de 
garantir l’accés universal i incondicio-
nal a conjunts de recursos rellevants per 
cobrir les nostres necessitats bàsiques.

En aquest punt, cal fixar-se en un detall 
gens menor. El republicanisme oligàrquic 
o antidemocràtic pot resultar bàrbar des 
d’un punt de vista moral i polític –no és 
acceptable que s’excloguin grans majories 
socials de la societat civil–; però el re-
publicanisme oligàrquic o antidemocràtic 
sempre fou conceptualment honrat, mai va 
vendre gat per llebre. Abans del segle 
XIX, pràcticament ningú, es pensés la 
república des de postulats democràtics o 
es fes des de posicions antidemocràtiques, 
s’atrevia a dir que una persona pobra, 
depenent de l’arbitrarietat d’altri –un 
camperol sense terres, un treballador as-
salariat, una dona a mans d’una figura 
masculina– podia ser considerada lliure.

La llibertat té unes condicions in-
defugibles, i no satisfer-les, sen-
zillament, la impossibilita.

En canvi, la tradició liberal, que es 
codifica i esdevé hegemònica al llarg del 
segle XIX, s’assenta sobre una gramàti-
ca política radicalment diferent. Per la 
tradició liberal, molt menys exigent en 
termes polítics i institucionals que la 
republicana democràtica, podem ser consid-
erats actors socials lliures pel sol fet 

de ser iguals davant de la llei. Aquesta 
és la cèlebre fórmula de la “llibertat 
isonòmica”: si comptem amb un document 
d’identitat –i amb tot un marc jurídic 
ampli– igual al de qualsevol altre, que 
es limita a dir que som fills dels nost-
res progenitors, sense declarar-nos for-
malment esclaus o servidors de tercers, 
podem fer el supòsit que vivim en condi-
cions de llibertat; tot plegat, amb total 
indiferència respecte a les condicions 
materials i simbòliques que produeixen el 
món regit per aquesta llei (suposadament) 
igual per a tothom. I no cal dir que la 
igualtat davant de la llei o “isonomia” 
és imprescindible, però cal afegir tot 
seguit, i de pressa, que la igualtat da-
vant de la llei és totalment insuficient: 
un xic de consciència sociològica bas-
tarà per adonar-nos que són, precisament, 
aquestes condicions materials i sim-
bòliques que acompanyen les nostres vides 
allò que ens permet afirmar la presència 
o l’absència de relacions socials efec-
tivament lliures. Pensem en tots aquells 
que fan lloances abstractes a l’acte de 
matinejar, de llevar-se ben d’hora i es-
forçar-se al màxim. El que toca en aquest 
punt és prendre consciència del fet que 
no tothom pot matinejar de la mateixa 
manera, que no tothom pot tirar enda-
vant una vida pròpia i amb sentit com un 
acte de pura voluntat. Les condicions so-
cials de partida, que tendeixen a ser ben 
desiguals, importen, i de quina manera.

Doncs bé, el perill, avui, per als pro-
jectes polítics democratitzadors no és 
tant el republicanisme oligàrquic: el 
republicanisme oligàrquic fou un gran 
perill fins a finals del segle XVIII i, 
potser també, durant part del segle XIX i 
a certs entorns en què l’elitisme polític 
cobert i sense dissimulació consagrava 
uns pocs com aquells “millors” davant 
d’aquesta plebs que havia d’acceptar, 
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dòcil i mansoia, la seva condició de xus-
ma subcivil necessitada de guia paternal. 
No cal dir que la retòrica relativa a la 
presència d’una suposada minoria d’ex-
perts cridada a fer-se càrrec del gru-
ix de la sobirania popular, una sobi-
rania que en cap cas hauria d’estar en 
mans de les maldestres majories socials, 
és una retòrica que segueix present al 
món d’avui; però el gran perill per als 
projectes polítics democratitzadors ha 
deixat de ser, des de principis del segle 
XX, el republicanisme oligàrquic, el qual 
ha donat pas, com a portador dels inter-
essos de les oligarquies, al liberalisme 
i la seva vocació de desterrar de l’agen-
da política la qüestió de la lluita per 
desfer posicions de poder al si de mer-
cats, llars i altres espais on discorren 
les nostres existències. El perill avui, 
doncs, és una estratègia intel·lectual 
i programàtica, la liberal, que, negant 
la presència de relacions de poder a la 
vida social, ens porta a considerar “lli-
ures” vides que no en poden ser i a anom-
enar “repúbliques democràtiques” règims 
polítics que desatenen completament el 
vincle entre llibertat i accés a recur-
sos, el vincle entre llibertat i destruc-
ció d’aquells privilegis –d’aquelles 
“cadenes”– que deixen les grans majories 
socials desposseïdes. De veritat hem de 
seguir assumint que l’actual República 
Francesa, o la República Xilena, o la 
República d’Haití o la dels Estats Units 
d’Amèrica, per citar-ne només unes 
quantes, són repúbliques democràtiques 
en un sentit estricte del terme i no, 
en el millor dels casos, “repúbliques 
parcialment democràtiques”, si no, di-
rectament, “repúbliques sense ànima”? 
De veritat hem de donar per fet que la 
possible República Catalana o, també, 
la possible Tercera República Espanyola 
seran repúbliques pel sol fet que així 
les pensem i les anomenem? De la mateixa 
manera que els imperis són capaços de 

bombardejar territoris en nom de la pau i 
la democràcia, ens hem de mantenir con-
stantment vigilants davant d’aquesta pos-
sibilitat d’una “república sense ànima”.

Ben mirat, és per això que els socialismes 
es reclamen hereus de l’ala democràtica 
del projecte revolucionari dels republi-
cans francesos de 1789 i 1793. Com Antoni 
Domènech va mostrar, els socialismes, en 
plural, posen de manifest que segueix 
pendent el programa republicà democràtic 
d’universalitzar la ciutadania, a par-
tir de la universalització de l’accés 
des de posicions antidemocràtiques, a 
(i del control de) conjunts rellevants 
de recursos productius, raó per la qual 
reivindiquen, com digué Marx, “el benèf-
ic sistema republicà de l’associació de 
productors lliures i iguals”, que no era 
sinó la forma de restablir, per a la 
modernitat comercial i manufacturera, 
el vell vincle republicano-democràtic 
entre llibertat i accés a recursos, 
i estendre’l al gruix de la població.

Per tot plegat, el projecte de la repúbli-
ca democràtica és un projecte irrenuncia-
ble, un projecte en el qual convé endin-
sar-se i tractar amb la màxima cura per 
evitar-ne la desfiguració completa. De 
fet, la responsabilitat de l’esquerda-
ment i, fins a cert punt, l’abandó del 
projecte republicano-democràtic és una 
responsabilitat altament compartida que 
també concerneix les tradicions eman-
cipatòries. Efectivament, les esquerres 
han tendit històricament, i avui so-
vint també, a replegar-se, totalment a 
la defensiva, darrere de la resistència 
numantina al voltant de valors i pràc-
tiques que han estat vistes com quel-
com nítidament propi, exclusivament pro-
pi: allò públic, allò comú, la igualtat, 
l’autogestió, etc. I no hi ha cap mena 
de dubte que aquesta defensa d’allò que, 
si no ho reivindiquem nosaltres, no ho 
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reivindicarà ningú no és només raonable, 
sinó també imprescindible. Però aquesta 
jugada queda coixa i entorpeix la marxa 
si no s’acompanya de tota una altra es-
tratègia, perfectament compatible amb 
la “numantina”, d’infiltració “troiana” 
al cor de les tenebres del pensament i 
la praxi (neo)liberals, per tal de po-
sar de manifest que, en mans d’aquesta 
tradició, conceptes com els de lliber-
tat, democràcia i, finalment, repúbli-
ca –conceptes, tots ells, que sovint 
les esquerres han decidit que no anaven 
amb elles– queden buits de contingut. 
Per què ens hem de precipitar, com so-
vint ocorre, a assegurar que això de la 
llibertat és cosa de liberals, que la 
democràcia acaba essent burgesa, que els 
mercats són, per definició, capitalistes 
–de fet, sabem prou bé que els mercats
efectivament lliures es troben en essen-
cial tensió amb el capitalisme realment
existent– i, finalment, que la repúbli-
ca només és obra de certes oligarquies
liberals? Resulta extremadament urgent
desmuntar l’error –i l’horror!– concep-
tual i històric que amaga tota aques-
ta tirallonga d’oxímorons i, d’aquesta
manera, deixar de fer donació gratuïta
de la llibertat, la democràcia i, final-
ment, la república a aquelles tradicions
i opcions polítiques i institucionals 
de caire (neo)liberal que, sistemàtica-
ment, les converteixen en paper mullat.
¿Podem pensar la república democràtica
des de posicions emancipatòries, doncs?

Com ja s’ha dit abans, la resposta a 
aquesta pregunta només pot ser afirma-
tiva. De fet, la república només es pot 
concebre i dur a la pràctica des de pos-
tulats teòrics i pràctiques institucio-
nals transformadors. Vegem, si no, quins 
són els dos grans objectius polítics 
que la tradició republicana democràti-
ca ha posat sempre sobre la taula.

En primer lloc –així ho hem vist ante-
riorment–, la lluita contra la dominació 
-en llatí, dominium. La tradició repub-
licana democràtica assumeix que el món
acull tota una bona colla de conflictives
relacions de poder entre actors privats
que venen donades per la presència de
recursos escassos, interessos contrapo-
sats i la capacitat de certes faccions
de fer-se amb bona part d’aquests re-
cursos de manera exclusiva i excloent.
Tornem al Cant dels Segadors: el prim-
er objectiu polític del republicanisme,
doncs, consisteix a “segar cadenes”, a
desfer posicions de privilegi per afa-
vorir relacions i institucions socials
exemptes de vincles dominadors entre les
parts: formes de treball no explotado-
res, mercats alliberats de pràctiques
rendistes per part d’actors socials
poderosos capaços de convertir-los en
vedats privats de caça, espais domèstics
on no s’anorreï quotidianament l’au-
tonomia de la població femenina, etc.

El segon gran objectiu polític de la 
tradició republicana democràtica és la 
lluita contra l’imperi –en llatí, im-
perium. En què consisteix? Vegem-ho amb 
una mica de calma. Així com la tradició 
liberal s’instal·la en la sospita perma-
nent davant de la intervenció dels cossos 
polítics i institucionals en la vida so-
cial –no hi ha presència d’institucions 
públiques que no es tradueixi en arbi-
trarietat i fiscalització de les nostres 
vides o que no en porti la llavor–, la 
tradició republicana democràtica afirma 
rotundament la possibilitat que els pod-
ers públics –la “cosa pública”, la res 
publica– facin la seva feina sense con-
vertir-se en una nova font d’interferèn-
cies arbitràries en les nostres vides. 
Ara bé, aquesta confiança en la “cosa 
pública” no equival a ingenuïtat políti-
ca: el republicanisme democràtic és per-
fectament conscient que les institucions 
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polítiques que ens donem per lluitar con-
tra la dominació o dominium poden de-
generar despòticament i erosionar pro-
fundament les llibertats individuals i 
col·lectives. Com? Per què? En moltes 
ocasions, perquè certs actors poderosos 
retenen la capacitat de sotmetre aquestes 
institucions a xantatge i, a partir 
d’aquí, fer-les treballar a favor d’uns 
pocs –la possibilitat del segrest privat 
de la república no és només cosa de llu-
nyanes i hipotètiques “repúbliques bana-
neres”, ni de bon tros. En altres casos, 
la degeneració despòtica d’institucions 
originàriament republicanes es dona per-
què, com tots els cossos polítics acti-
us, una república pot alimentar certes 
inèrcies burocratitzadores que l’allun-
yin de les tasques civilitzadores que 
li corresponen i que la portin a tre-
ballar, purament i simplement, per a la 
seva pròpia reproducció com a estructura 
institucional viva. Malgrat això, convé 
destacar l’absència, al si de la tradició 
republicana democràtica, del pessimisme 
estructural envers les institucions 
polítiques tan característic del liber-
alisme. Una institucionalitat controlada 
des de baix, sotmesa tothora a escrutini 
popular, és perfectament possible. Ben 
mirat, aquesta és la raó per la qual 
la tradició republicana democràtica és 
obertament antimonàrquica: la monarquia, 
amb totes les dosis de privilegi i 
d’opacitat que l’acompanyen, constitueix 
la quinta essència del govern que s’es-
muny del control popular i de la rendi-
ció de comptes davant de la ciutadania. 

Lluitar contra el dominium sense gen-
erar imperium: aquesta és, doncs, la 
doble fita del projecte polític repub-
licà democràtic. ¿Realment pensem que 
aquests objectius polítics es poden 
assolir des de posicions que no obrin 
punts de ruptura respecte a allò que 
ha suposat la modernitat capitalista? 

Sembla raonable pensar, doncs, que la 
lluita per la república democràtica ha 
de ser canalitzada a través d’espais i 
projectes, institucionals i extrainsti-
tucionals, d’orientació transformadora. 
Perquè –convé insistir-hi– una repúbli-
ca liberal no ens la podem permetre.

Com obrir pas, doncs, vers una repúbli-
ca democràtica? A través de quina praxi 
política? Òbviament, aquest interro-
gant no admet una resposta única i un-
ívoca; però sí que ens obliga a con-
jurar-nos davant de dos perills sempre 
presents quan es plantegen projectes de 
ruptura i d’aprofundiment democràtic: 
la (lluita per la) república democràti-
ca no pot ser ni retòrica ni de cartró.

En primer lloc, la “república retòri-
ca” és la que es troba ancorada en la 
nostàlgia, ja sigui la nostàlgia d’un 
passat reverenciat que deixa de ser font 
d’aprenentatges, que condueix al quiet-
isme i acaba convertint-se en una estàtua 
de sal; ja sigui la nostàlgia de futurs 
vaporosos carregats de terminologia re-
publicana, però sense horitzons polítics 
clars en termes d’aquesta “lluita con-
tra la dominació que no generi imperi”.

En segon lloc, la “república de car-
tró” és la “república sense ànima”, és 
la república consistent simplement en 
l’acte de treure un monarca i establir 
una frontera –i/o certa forma d’agerman-
ament amb altres territoris veïns–, però 
oblidant que, al cor de l’acció sociopo-
lítica republicano-democràtica, es troba 
la necessitat de “segar cadenes” per fer 
caure tota forma de despotisme i domi-
nació. Convé, doncs, protegir-se davant 
de la possibilitat d’un suposat canvi de 
règim dirigit per forces oligàrquiques 
amb aspiracions netament lampedusianes.

Per tant, ni retòrica ni de cartró: la 
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república democràtica es construeix i es desplega, es practica, cada dia; no com 
un artefacte acabat, tancat, que acaba cosificat, convertit en una peça de marbre 
–és aleshores quan hi ha veritable perill de degeneracions despòtiques dels cossos 
institucionals–, sinó com un espai contingent i situat que cal habitar, que cal 
inundar, on cal fer-hi circular tota la imaginació política col·lectiva possible.

Com? En primer lloc, treballant des de les institucions, però també des de moviments 
socials i populars, per garantir drets econòmics, socials, culturals i ambientals –en 
això consistia la lluita contra la dominació o dominium–. I, en segon lloc, prenent 
consciència que tota aquesta vida cívica-política és, també, el mitjà a través del qual 
controlem l’acció dels poders públics: es tracta d’evitar, novament, que les institucions 
degenerin, que deixin de ser “les nostres institucions”, la nostra “cosa pública”, la 
nostra res publica –aquesta era l’essència de la lluita contra l’imperi o imperium. 

Per tant, la visió que el republicanisme democràtic proposa de la participació ciutadana 
no és una visió apolítica, purament moral, gairebé catequètica –som “bons ciutadans” 
perquè som “bones persones”. La participació, la vigilància i el control populars ens 
interessen i acaben tenint lloc perquè ens hi va la vida: una república democràtica és el 
bé més preuat que ens podem donar si de veres volem atorgar-nos col·lectivament vides 
dignes de ser viscudes. És per això que no podem deixar que ens la segrestin. Òbviament, 
la qüestió que queda sempre oberta és si tenim o no la gosadia d’atrevir-nos-hi.

La junta de la UPEC vol agrair l’esforç de l’ecumenisme
laic i la qualitat de la proposta inicial del manifest que ha

confeccionat per a nosaltres l’amic David Casassas.
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Programa Jornades UPEC XVII 
L’essencial és invisible als ulls

DIMECRES 30 de juny

INAUGURACIÓ
Jaume Collboni. Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
Camil Ros. Secretari general de la UGT.
Javier Pacheco. Secretari general de CC OO.
Jordi Serrano. Rector de la UPEC.

CONFERÈNCIA INAUGURAL
El gobierno de las togas. 
José Antonio Martín Pallín, exjutge del Tribunal Suprem i autor del llibre El 
gobierno de las togas.
Modera: Neus Tomàs, periodista. Eldiario.es

ELS ÚLTIMS DIES DE LA MONARQUIA?
Rebeca Quintáns. Periodista i escriptora. Autora del llibre Juan Carlos I, la 
biografia sense silencis.
Ignacio Sánchez-Cuenca. Professor de Ciència Política a la Universitat Carlos III. 
Autor de diversos llibres com La impotencia democrática.
Ana Pardo de Vera. Directora de Público, coautora del llibre L’armadura del rei.
Modera: Sara González, periodista. Nació Digital.

L’ECONOMIA DE TRILERS
Privatització dels diners, monopolis i algoritmes
Andreu Espasa. Professor d’Història Contemporània. Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).
Ariadna Trillas. Periodista a Alternativas Económicas.
Carles Manera. Historiador i economista. Conseller del Banc d’Espanya.
Modera: Roger Tugas, periodista.

ATRAPATS EN ELS VIDEOJOCS I LES XARXES? 
Gamers i influencers davant els reptes contemporanis
Eurídice Cabañes. Doctora en Filosofia de la Tecnologia. 
Miguel Sicart. Professor de Recerca en Jocs per Ordinador. Universitat de Copenhaguen. 
Proyecto UNA
Modera: Sandra Vicente, periodista.

Realitat social i món virtual
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DIJOUS 1 DE JULIOL

ENTRE EL “REI LUDD” I EL TECNOOPTIMISME
Marta Delatte. Periodista i directora de recerca de Liquen Data Lab.
Michael Donaldson. Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
Núria Vergés. Professora de Sociologia. Universitat de Barcelona.
Modera: Quico Sallés, periodista. El Món.

NOUS DEBATS EN LA GENERACIÓ Z
Susanna Miquel. Associació d’Estudiants Progressistes.
Rita Rakosnik. Crítica cultural.
Lucía Aliagas. Acció Jove de CC OO.
Modera: João França, periodista.

QUAN ES VA PERDRE MADRID?
Rosa Paz. Periodista. Comitè editorial El Periódico.
Beatriz Gimeno. Diputada a l’Assemblea de Madrid.
Carlos Girbau. Activista social. Observatorio de Renta Básica-Attac. Regidor d’Ahora 
Ciempozuelos.
Modera: Sergi Picazo, periodista. Sentit Crític.

EL MÓN VIRTUAL I EL MÓN REAL, SÓN MENTIDA?
Bob Pop. Escriptor, autor de Mansos i Maricón perdido, i vedette intel·lectual.
Entrevistat per Laura Aznar, periodista al Crític.

DIVENDRES 2 DE JULIOL

L’ESSENCIAL ÉS A L’ESQUERRA
Sílvia Paneque. Diputada del PSC al Parlament de Catalunya.
Marta Vilalta. Secretària general adjunta i portaveu d’ERC.
Jéssica Albiach. Diputada d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya.
Dolors Sabater. Diputada de la CUP-Guanyem al Parlament de Catalunya.
Modera: Albert Sáez. Director El Periódico.

PREMIS UPEC
A les 12 hores donarem els Premis UPEC a Helena Maleno i al Fòrum Català d’Atenció 
Primària.

CLOENDA
Lectura dramatitzada:
Francesc Layret i la força dels ideals
Jep Barceló. Actor
Textos i dramatització: Jordi Serrano.
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Inauguració
Les esquerres després de la pandèmia
Trobareu els videos en streaming de la primera jornada en aquest enllaç

La inauguració institucional d’aquesta edició ha anat a càrrec dels secretaris gen-
erals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, i de Jaume 
Collboni, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, que representava 
també la Diputació de Barcelona. Pacheco ha començat prenent el títol de l’edició 
d’enguany amb un afegit: “L’essencial és invisible als ulls, però també a la conscièn-
cia col·lectiva”. Ha reivindicat el paper del treball, que “s’ha mostrat essencial 
per fer front a la pitjor crisi que hem conegut a les nostres vides”. “En un moment 
de la postmodernitat en què pot semblar que el treball està en fase de desaparició, 
s’ha demostrat que no és així, s’ha mostrat cabdal per sostenir la salut i la vida”.

Jaume Collboni. Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Camil Ros. Secretari 
general de la UGT, Javier Pacheco. Secretari general de CC OO i Jordi Serrano. Rector de la UPEC.

https://upec.cat/fons-documental/videos-jornades-xvii/
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Inauguració
Collboni ha recordat el paper dels serveis públics durant la pandèmia, així com les 
respostes comunitàries que s’han articulat a través de les polítiques públiques, i han 
estat “fonamentals”. Ha remarcat la importància de preguntar-se des de les esquerres 
quin és l’impacte de les grans plataformes, de la digitalització, sobre les nostres 
vides o sobre el model laboral. “Les plataformes poden incidir en la nostra democrà-
cia, i aquest és un tema d’una profunditat i una gravetat total, però ha anat tan 
ràpid que no hem pogut incidir en el repte que suposen, sobretot per a les esquerres”.

Ros, per la seva banda, ha dit que “si són essencials i imprescindibles els serveis 
públics, han de deixar d’estar retallats, perquè estan donant resposta a la situ-
ació amb els pressupostos de fa deu anys”. “Des del punt de vista de la crisi 
econòmica hi ha un excés d’eufòria, sembla que s’hagi acabat la crisi sanitària 
i, per tant, la crisi econòmica i farem com si res, com el 2009”, ha alertat.
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La conferència inaugural de la UPEC del 2021, sota el títol “El govern de les togues”, 
ha estat a càrrec de l’exjutge del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín, que 
ha repassat al detall la sentència de l’anomenat judici del procés. Martín Pallín 
ha començat agraint la invitació a la UPEC i assenyalant que el nom d’universitat 
progressista “és una redundància, perquè una universitat o és progressista o és un 
col·legi de l’Opus Dei”. L’exjutge és molt crític amb la sentència, i ha parlat tam-
bé sobre quin pot ser el seu recorregut futur. “El Tribunal Europeu de Drets Humans 
no té cap precedent de condemna a un govern elegit democràticament per un Parlament 
que representa la sobirania popular”. Ha remarcat el caràcter polític del procés, per 
exemple criticant “que la sentència digui que es va intentar enganyar dos milions de 
catalans, i això és una ofensa que es podria haver estalviat el senyor Marchena, per-
què es van presentar a les eleccions amb aquestes propostes, i això no és un engany”.

La UPEC inaugura la seva XVII posant en qüestió la 
justícia i la monarquia

José Antonio Martín Pallín, Exjutge del Tribunal Suprem i 
Neus Tomàs, Periodista Eldiario.es

Jornades UPEC XVII - Primera Jornada

Conferència inaugural
El gobierno de las togas
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Els últims dies de la 
monarquia?

El debat del matí ha portat per títol “Els últims dies de la monarquia?” i ha comptat amb 
la periodista i escriptora Rebeca Quintáns, el politòleg Ignacio Sánchez-Cuenca i la 
directora del diari Público, Ana Pardo de Vera, moderats per la periodista Sara González.

Per Pardo de Vera, “Catalunya i la resta d’Espanya no són comparables, Catalunya 
de facto ja és republicana, el desprestigi de la monarquia comença a forjar-se 
a Catalunya, però també amb altres esdeveniments, com el 15M, que han posat en 
qüestió els privilegis de la monarquia”. No obstant, considera que “mentre el 
Partit Socialista no passi de la teoria a la pràctica republicana, ells tenen la 
clau, mentre no abracin els seus orígens republicans no s’acabarà la monarquia”.

Taula de debat «Els últims dies de la monarquia?»
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Quintáns, en canvi, és més optimista pel que fa al final de la monarquia. “Avui 
només el 8% de la població mundial viu sota una monarquia, quan en el segle 
XVIII era la principal forma de govern”. “A totes les monarquies europees està 
havent crisis i s’estan proposant relleus, i totes estan sotmeses a més control 
democràtic que l’espanyola”, ha afegit. Assegura també que “a Espanya no hi ha 
monàrquics, la dreta mai ha estat monàrquica, sinó que es declarava juancarlista; 
ara el que hi ha és una relació de conveniència entre Felip VI i l’extrema dreta”.

Sánchez-Cuenca, per la seva banda, ha parlat de tres línies de ruptura: la territo-
rial, la ideològica i la de la joventut. “Els partits majoritaris no permetran un 
referèndum sobre la monarquia no tant pel resultat en el conjunt de l’estat, sinó per 
les diferències territorials tan grans que hi ha”, ha apuntat. Pel que fa a l’edat, 
recorda que la joventut és majoritàriament republicana, però caldrà veure si canvi-
aran de postura amb l’edat o si mantindran el seu republicanisme amb el pas del temps.

Taula de debat «Els últims dies de la monarquia?»
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L’economia de trilers

La primera tarda de la XVII edició de la UPEC ha començat amb un debat so-
bre la privatització dels diners, els monopolis i els algoritmes sota el títol 
“L’economia dels trilers”. Hi han participat Andreu Espasa, professor d’Història 
Contemporània a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Ariadna Trillas, pe-
riodista d’Alternativas Económicas, i Carles Manera, historiador, econo-
mista i conseller del Banc d’Espanya, moderats pel periodista Roger Tugas.

Espasa ha fet un repàs de les polítiques del New Deal de Roosevelt als Estats 
Units. “El que plantejava Roosevelt és que no hi ha les condicions de segure-
tat necessàries per deliberar en un procés democràtic si la gent té por de 
perdre la feina i el sosteniment de la família”. Ha apuntat que el govern de 
Joe Biden ha generat algunes esperances i ha reflexionat sobre la possibili-
tat d’unes polítiques que permetin una reconversió des de l’economia verda.

Andreu Espasa, Ariadna Trillas, Carles Manera, i Roger Tugas.

La UPEC aborda els reptes que planteja el món digital 
en l’economia, els videojocs o les xarxes socials
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Per la seva banda, Trillas ha abordat el paper de les empreses anomenades tec-
nològiques, “però tinc la teoria que no ho són tant, els en diem tecnològiques 
només perquè fan servir la tecnologia”, ha apuntat. La periodista ha assenyalat que 
el 90% dels ingressos de Facebook provenen de la comercialització d’espais public-
itaris. “El que estan venent són prediccions de comportament, gustos culturals, 
ideològics, polítics, a partir de la nostra petjada digital, i al final és això 
el que es presenta massivament als anunciants, que són els principals clients”.

Finalment, Carles Manera ha posat l’èmfasi en quin ha de ser el paper dels sectors 
públics en les polítiques econòmiques. “En la revolució industrial les màquines 
estaven gravades, hi havia un impost per a cada teler; ara, en canvi, hi ha qui 
diu que els robots no s’haurien de gravar”. Pel que fa a les criptomonedes, ha 
apuntat que les institucions econòmiques plantegen sobretot cautela: “S’ha de 
veure quin és l’encaix que poden tenir aquestes criptomonedes en el sistema fi-
nancer, però una altra cosa és la creació d’euros digitals, que això sí que po-
dria entrar en els balanços dels bancs, tot i que és un tema encara a debatre”.
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Taula de debat «Atrapats en els videojocs i les xarxes?»
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Atrapats en els videojocs i 
les xarxes?

La jornada s’ha tancat amb un debat titulat “Atrapats en els videojocs i les xarx-
es?”, amb Eurídice Cabañes, filòsofa i codirectora d’ArsGames, Miguel Sicart, 
professor de recerca en jocs d’ordinador a la Universitat de Copenhaguen, 
i el col·lectiu Proyecto UNA, moderats per la periodista Sandra Vicente.

Sicart ha assenyalat que “els sistemes d’intel·ligència artificial que tant 
ens agraden només funcionen perquè són entrenats amb una muntanya de dades es-
tadístiques que generem nosaltres; cada cop que pugem el més mínim a plataformes 
com Instagram, Twitter o YouTube estem ajudant a entrenar sistemes d’intel·ligència 
artificial”. No obstant, defensa que “entrenar sistemes d’intel·ligència artifi-
cial és treball, no és una cosa que hauríem de fer gratis. Hem de saber que cada 
cop que utilitzem un servei digital estem col·laborant amb l’enemic”, ha conclòs.
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D’altra banda, Cabañes ha reivindicat els videojocs com “un espai d’experimentació, 
on poder experimentar altres realitats molt diferents a la nostra”. No obstant, ha 
alertat que els jocs “ja no són productes, com quan compraves un joc i te l’enduies 
a casa, sinó que són serveis; el seu model de negoci és vendre les teves dades, o 
les compres dins el joc, o la publicitat que et mostren mentre jugues, i llavors el 
model de negoci passa a ser que estiguis el màxim d’hores enganxat. El joc és una 
eina tan poderosa que ens l’hem de reapropiar per generar altres drets”, reclama.

Segons el col·lectiu Proyecto UNA, “l’economia de l’atenció ha esdevingut un pont 
cap a la política fan, els polítics es promocionen en termes de màrqueting cultur-
al i això genera comunitats identitàries. Els productes culturals serveixen com a 
distintius de pertinença a una determinada comunitat cultural, el consum construe-
ix identitats, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu”, han apuntat, i 
això té riscos com també potencialitats. A vegades, comunitats culturals com la 
de fans de la música k-pop passen a fer acció política contra l’extrema dreta.

Miguel Sicart, professor de recerca en jocs d’ordinador a la Universitat de Copenhaguen, 
al debat «Atrapats en els videojocs i les xarxes?» per video-conferència.
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Marta Delatte, Michael Donaldson, Núria Vergés i Quico Sallés.

La segona jornada de la UPEC 2021 ha començat amb un debat titulat “Entre el rei Ludd 
i el tecnooptimisme”, que ha comptat amb la presència de Marta Delatte, periodista i 
directora de recerca de Liquen Data Lab, Michael Donaldson, comissionat d’Innovació 
Digital, Administració i Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona, i Núria Vergés, pro-
fessora de Sociologia a la UB i membre de Donestech, moderats pel periodista Quico Sallés.

Jornades UPEC XVII - Segona Jornada

Entre el rei ludd i el 
tecnooptimisme
Trobareu els videos en streaming de la segona jornada en aquest enllaç

https://upec.cat/fons-documental/videos-jornades-xvii/
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Delatte ha assenyalat que les mancances 
que la pandèmia ha posat sobre la taula 
“són temes que les feministes que tre-
ballem amb temes de tecnologia estem 
alertant des de fa anys i ningú ens fa 
cas”. Ha volgut portar la mirada críti-
ca més enllà d’allò evident: “Ja sabem 
que el pati està fatal quan parlem de 
Trump, però com està el pati quan par-
lem dels llocs on anem a buscar coneix-
ement? Només un 18,2% de les biografies 
que pots trobar a la Wikipedia són de 
dones, i en la producció la participació 
de viquipedistes dones és del 8,8%”.

Marta Delatte. Periodista i directora de recerca de 
Liquen Data Lab.

Donaldson ha volgut assenyalar que quan 
parlem d’escletxa digital parlem de dif-
erents escletxes. D’entrada, pel que fa a 
l’accés, ha explicat que “només l’1% de 
la població de Barcelona no es pot per-
metre l’accés a Internet per qüestions 
econòmiques. Més enllà de l’escletxa en 
l’accés, també hi ha una escletxa en l’ac-
cés als dispositius i finalment una tercera 
escletxa en l’ús que fem d’Internet”.

De cara a l’estudi de la situació, 
Vergés ha criticat que “les dades que 
tenim estan molt poc interseccionades”. 
“Encara hi ha usos molt diferenciats de 
la tecnologia, les dones segueixen mi-
rant més coses relacionades amb la salut 
i la cura de la família, mentre que els 
homes miren coses que tenen més a veure 
amb el lleure”, ha destacat. I ha afe-
git que “hem de tenir en compte també 
la pobresa de temps, que afecta més les 
dones, i el temps també és un recurs”.

Michael Donaldson. Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica 
i Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona.

Núria Vergés. Professora de Sociologia UB.
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Nous debats en la generació Z

Taula de debat «Nous debats en la generació Z»

Han partit d’un qüestionament al títol de la sessió “Nous debats en la Generació Z”, 
ja que el plantejament generacional sovint parteix de lògiques importades i invisi-
bilitza altres eixos en què es comparteixen vivències. Al llarg del debat han entrat 
a reflexionar sobre qüestions com la salut mental, les formes d’organització, l’ús de 
la llengua o les xarxes socials. Han coincidit en què la mirada que poden fer al futur 
és pessimista, però que això també les porta a actuar per transformar el món que ve.

El segon debat de la jornada ha aplegat tres ponents joves: Rita Rakosnik, historia-
dora de l’art i gestora cultural, Lucía Aliagas, historiadora i responsable d’Acció 
Jove de CC OO, i Susanna Miquel, estudiant d’economia i història i militant de l’As-
sociació d’Estudiants Progressistes a la UdG, moderades pel periodista João França.
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Aquest dijous també ha tingut lloc el debat titulat “Quan es va perdre Madrid?”, que 
ha comptat amb Rosa Paz, periodista i membre del comitè editorial d’El Periódico, 
Beatriz Gimeno, diputada a l’Assemblea de Madrid per Podemos, i Carlos Girbau, mem-
bre d’Attac i regidor d’Ahora Ciempozuelos, moderats pel periodista Sergi Picazo.

Quan es va perdre madrid?

Taula de debat «Quan es va perdre madrid?»

Paz ha assenyalat Madrid com “el laboratori de les polítiques liberals del PP, 
amb impostos baixos i serveis públics low cost”. Ha assegurat que “la baixa-
da d’impostos que fa que Madrid competeixi deslleialment amb les altres co-
munitats autònomes se suma a l’efecte de capitalitat, que fa que tingui mil-
lors infraestructures, i al fet que la majoria de contractes públics es fan 
amb empreses amb domicili a Madrid, o sigui que competeix inflada pel BOE”.

En la mateixa línia, Girbau ha afegit que la madrilenya no és una economia sense 
intervenció a Madrid com pretén la dreta, sinó que “si hi ha una economia in-
tervinguda és la de Madrid, que depèn molt dels lligams amb el poder, amb l’es-
tat; no hi ha un estat mínim, el que hi ha és una política social ridícula”. 
D’altra banda, ha apuntat que la política madrilenya no respon només a la vol-
untat de les elits de la capital, sinó que és un projecte del conjunt de les 
elits espanyoles. “Es construeix Espanya a través de la capital, i aquesta cap-
ital reflecteix com s’entén Espanya des del punt de vista d’aquestes elits”.
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Beatriz  Gimeno, diputada  a  l’Assemblea de Madrid per Podemos, i  
Sergi Picazo, periodista.

En resposta a la pregunta que planteja el títol de la sessió, Gimeno ha dit que 
va ser amb el tamayazo. “Va ser un punt d’inflexió perquè la corrupció i els 
diners van guanyar a la democràcia, però el més important és que no vam fer 
res, es va deixar passar com si res”. Davant les comparacions entre Ayuso i 
Trump, la diputada madrilenya ha assegurat que “Ayuso no és com Trump, és com 
Aguirre, que ja abans de Trump era una líder que representava una personali-
tat potent, menyspreadora dels enemics, contenta i orgullosa de mostrar falta 
de cultura, i en definitiva de ser un bulldozer”. “És una personalitat que en-
carna i personifica molt bé la política que representa el PP, arrasa amb tot, no 
té per què saber de res, però per algun motiu sembla que cau bé”, ha remarcat.
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La cloenda del dia ha anat a càrrec de Bob Pop, en diàleg amb la periodista Laura 
Aznar, que ha parlat de la sèrie que ha estrenat recentment, Maricón perdido, i 
també de l’actualitat política. “Si tinc el privilegi de tenir veu, què menys que 
explicar la veritat”, ha dit en relació amb la sèrie, i ha remarcat la importàn-
cia “que totes tinguem l’ocasió d’explicar la nostra història amb la nostra pròpia 
veu, i que no hi ha una manera estàndard de ser res, i jo volia explicar la meva”.

Pel que fa a la situació política, i amb la mirada posada en Madrid, ha reivin-
dicat que “quan l’esquerra arriba al poder ha de fer polítiques que no dece-
bin la classe treballadora”, perquè, ha afirmat, “no tinc clar que la ultr-
adreta mobilitzi la classe treballadora, sinó que més aviat són les polítiques 
de l’esquerra que no la interpel·len el que la porta a votar la dreta”.

El món virtual i el món real, 
són mentida?

Bob Pop, en diàleg amb la periodista Laura Aznar



30

Jornades UPEC XVII - Tercera Jornada

L’essencial és a l’esquerra

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya ha tancat la seva XVII edició, un 
any més, amb la presència dels principals partits d’esquerres a Catalunya. Sílvia 
Paneque, diputada del PSC, Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu 
d’ERC, Jéssica Albiach, diputada d’En Comú Podem, i Dolors Sabater, diputada de la 
CUP-Guanyem, han compartit taula sota el títol “L’essencial és a l’esquerra”. El 
moderador, el periodista Fidel Masreal, els ha plantejat per què no hi ha un gov-
ern de les forces d’esquerres a Catalunya, i les representants de les quatre forces 
polítiques han explorat què és allò que comparteixen i què és allò que les separa.

Trobareu els videos en streaming de la tercera jornada en aquest enllaç

Les forces polítiques d’esquerres es troben a la UPEC

Taula de debat «L’essencial és a l’esquerra»

https://upec.cat/fons-documental/videos-jornades-xvii/
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Sílvia Paneque, diputada del PSC

Jéssica Albiach, diputada d’En Comú Podem

Dolor Sabater, diputada de la CUP-Guanyem

Marta Vilalta, secretària general adjunta i 
portaveu d’ERC
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Premis upec

Durant la jornada d’aquest divendres s’han entregat també els premis UPEC 2021, que han 
guardonat l’activista Helena Maleno, fundadora de l’ONG Caminando fronteras, que vetlla 
pels drets de les persones migrants al Mediterrani, i el Fòrum Català d’Atenció Primària.
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Jep Barceló, Actor  

Cloenda

L’edició s’ha tancat amb una lectura dramatitzada de textos de Francesc Layret, 
interpretats per l’actor Jep Barceló amb una dramatització de Jordi Serrano, 
rector de la UPEC.
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UPEC 2021

Junta directiva
President
Jordi Serrano Blanquer

Vicepresidents
Carles Martí Jufresa
Lluís Pérez Lozano
Rosa Sans i Amenós

Secretària
Rosa M. Puig-Serra Santacana

Tresorera
Adelina Escandell

Vocals
Joäo França
Pepi López
David Minoves
David Companyon
Julia Trias 
Daniel García
Cristina González
Ricard Raquer
Roc Solà
Susanna Miquel

Consell social
Grup de suport format per associacions i organitzacions progressistes i fundacions 
d’esquerres.

• Comissions Obreres – CC OO
• Unió General de Treballadors – UGT
• Associació de Mestres Rosa Sensat
• Fundació Josep lrla
• Fundació l’Alternativa
• Fundació Rafael Campalans
• Fundació Cipriano García
• Fundació Josep Comaposada – 

Sindicalistes Solidaris
• Acció Jove – Joves de CC OO
• Avalot
• UCFRC Unitat Contra el Feixisme i el 

Racisme de Catalunya
• Irídia
• Associació d’Estudiants Progressistes 

AEP
• ACP
• SOS Racisme
• Ateneu Memòria Popular
• On són les dones?
• Sin Permiso

• Fundació Revolució Democràtica
• Joventut Socialista de Catalunya
• Jovent Republicà
• Joventut Comunista de Catalunya JCC
• Fundació Andreu Nin
• FAPAC
• Federalistes d’Esquerres
• Economistes davant la crisi
• Alternativas Económicas
• Plataforma contra les Violències 

Masclistes
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Vicenç Navarro, rector emèrit.
Jordi Serrano Blanquer, rector.
Carme Porta, feminista i exdiputada al 
Parlament de Catalunya. 
Celestino Sánchez Iaioflauta, exdiputat 
al Parlament de Catalunya. 
Carme Valls, metgessa. 
Enric Majó, actor. 
Eudald Carbonell, arqueòleg. 
Joan Coscubiela, exsecretari general de 
CONC. Diputat al Parlament de Catalunya. 
José Luis López Bulla, exsecretari gen-
eral de CONC.  
Josep M. Álvarez, secretari general de 
la UGT.

Guillem Fuster, dinamitzador lingüístic. 
Poble Lliure.
Manuela de Madre, exalcaldessa de Santa 
Coloma de Gramenet. 
Mercè Civit, exdiputada al Parlament de 
Catalunya.
Oriol Junqueras, president d’ERC.
Mathilde Larrère, professora d’història 
del s. XIX i membre del consell 
d’història de la ciutat de París.

Consell rector

In memoriam
Maria Salvo, resistent antifeixista.  
Enric Pubill, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics.
Jose Saramago, escriptor.
Jordi Dauder, actor. 
Luis de Sebastián, economista. 
Josep Fontana, historiador. 
Lluís Martí Bielsa, secretari de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics.

Claustre
Format per totes les persones que han intervingut en les taules programades al 
llarg de les diverses edicions de les jornades de la UPEC així com aquelles que 
han col·laborat en les tertúlies organitzades per la UPEC.
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Equip tècnic
Jordi Serrano: direcció i coordinació
Pepi López: gestió econòmica i administrativa
David Companyon: responsable de comunicació i xarxes socials
João França: tècnic en comunicació i premsa
Eva Solé: web
Sandra Vicente: podcast
Damián García: streaming 
Àlex Muñoz: streaming
Beth Mägre: fotografia
Albert Ferragut: suport tècnic
Mariona Bernal: suport tècnic
Cristina Vázquez: equip tècnic

Col·laboradors/voluntaris
Per a les jornades de la UPEC es compta amb un conjunt de col·laboradors/voluntar-
is que donen un suport puntual i específic en el desenvolupament de les activitats 
que es porten a terme els dies de les jornades.

Alguns membres de l’equip de la UPEC
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Publicacions
Teresa Claramunt i Creus (1862-1931): 
El feminisme de les desheretades

Raül Aguilar Cestero

PRESENTACIÓ per Jordi Serrano i Blanquer, rector de la UPEC
INTRODUCCIÓ: Teresa Claramunt. El feminisme de les 
desheretades

1. Una infància entre l’escola i la fàbrica (1862-1883)
2. La presa de consciència social i feminista: de la Vaga de 

les Set Setmanes de Sabadell a oradora i propagandista a 
Barcelona (1883-1891) 

3. Buscant el seu propi camí a Barcelona: el feminisme de 
Teresa Claramunt i les primeres associacions de dones 
(1891-1896) 

4. El procés de Montjuïc. Repressió i desterrament a Londres i 
París (1896-1901)

5. Retorn a la propaganda i l’activisme. La Vaga General del 
1902 i el viatge per Andalusia (1902-1906)

6. Entre l’ostracisme i el retorn a les essències. De la 
Solidaritat Obrera a la Setmana Tràgica (1906-1909) 

7. Els últims anys com a activista entre Saragossa, Maó, 
Sevilla i Barcelona (1909-1924)

8. El retorn a Barcelona i la solidaritat i el reconeixement 
de les noves generacions feministes (1924-1931) 

BIBLIOGRAFIA 
ANNEX.

Manifest UPEC 2021
El fil subversiu de la república 
democràtica

Barcelona, juny 2021
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Ramon Xaudaró i Fàbregas 
(1802-1837). Ideòleg i màrtir de la 
via republicana cap a la democràcia

Raül Aguilar Cestero

PRESENTACIÓ per Jordi Serrano i Blanquer, rector de la UPEC 
INTRODUCCIÓ: Ramon Xaudaró i la via republicana cap a la 
democràcia 

1. Una infantesa entre la Guerra del Francès i la Restauració 
absolutista

2. Identificació amb el liberalisme més exaltat durant el 
Trienni Liberal.

3. L’exili francès i els intents insurreccionals contra 
l’absolutisme 

4. Les Bases d’una Constitució Republicana del 1832
5. Retorn de l’exili: guerra civil, Estatut Reial, insurrec-

cions i bullangues 
6. El diari “El Catalán” i les societats secretes 

barcelonines 
7. Anticlericalisme, ludisme, classes populars i revolució 

liberal. Les contradiccions de Ramon Xaudaró 
8. La Milícia Nacional i les bullangues de Barcelona del 1836 
9. “El Corsario” de Madrid i la insurrecció del gener del 

1837
10. La bullanga del maig del 1837 i la condemna de Xaudaró. 

Poble i republicanisme units per primera vegada  

CONCLUSIONS: L’evolució del republicanisme de Ramon Xaudaró i 
la seva influència posterior.
BIBLIOGRAFIA
ANNEX.

Publicacions

Manifest UPEC 2020 
Ells són pocs, nosaltres som moltes

Barcelona, novembre 2020
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Publicacions
Ángeles López de Ayala. Republicana 
revolucionària, lliurepensadora, 
anticlerical, maçona i feminista. 
(1858-1926)

Raül Aguilar Cestero

Introducció: L’estudi del moviment feminista i la figura de 
Ángeles López de Ayala (1858- 1926) 

1. Infantesa i joventut. Orfandat i amor per les lletres
2. Les primeres campanyes lliurepensadores i anticlericals a

Madrid
3. Pas per Santander i assentament a la Barcelona rebel
4. Espiritistes, lliurepensadores, maçones, activistes socials

i pioneres del feminisme
5. La Societat Autònoma de Dones (1889-1996) i les primeres

associacions feministes
6. La campanya revisionista del procés de Montjuic. Feminisme,

pacifisme i Drets Humans
7. La Societat Progressiva Femenina (1898-1923). Les dones

prenen la paraula
8. El Progreso, El Gladiador i El Libertador. Les publicacions

dirigides per Ángeles López de Ayala
9. La manifestació de dones del 1910. Visca la llibertat de

consciència!

CONCLUSIÓ: Ángeles López de Ayala a través dels seus textos. 

Manifest UPEC 2019 
El futur és un país estrany

Barcelona, juliol 2019
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Publicacions

Manifest UPEC 2018
El futur del treball: utopia o 
distopia

Barcelona, juliol 2018

Narcís Monturiol
i el submarí que posaria fi a totes
les guerres
(1819-1895)

Raül Aguilar Cestero

Presentació: “Narcís Monturiol, una llum a l’avançada” per 
Jordi Serrano i Blanquer, rector de la UPEC

1. Família, infantesa i joventut en una època convulsa.
2. Republicà, pacifista i protofeminista.
3. La utopia icariana de Cabet i el diari La Fraternidad.
4. Exili a França i insurreccions republicanes.
5. El Padre de Familia i els primers invents.
6. Retorn a la política activa, exili i persecució.
7. La navegació submarina.
8. La revolució de 1868 i la Primera República espanyola.
9. Vellesa i mort.

Bibliografia
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Publicacions
Abdó Terradas i la revolució
(1812-1856)

Raül Aguilar Cestero
Barcelona, 2017.

Presentació per Jordi Serrano i Blanquer, rector de la UPEC

CAPÍTOL I
• Infantesa i joventut.
• Vocació literària i compromís polític. La esplanada i Lo

rey Micomicó.
• Entre bullangues i societats secretes barcelonines.
• El germinal republicà.
• Terradas i les primeres organitzacions de la classe obrera.
• Les Fulles republicanes de Terradas.

CAPÍTOL II
• Terradas, primer alcalde republicà de Figueres.
• La campana de Terradas. L’himne dels revolucionaris cata-

lans del segle XIX.
• El Republicano i el Pla de Revolució de Terradas.
• Les insurreccions frustrades del 1842-43. Exili i
• presó de Terradas a França.
• Retorn, desterrament i utopia icariana.

CAPÍTOL III
• Terradas, alcalde de Figueres durant deu mesos.
• Desterrament i mort de Terradas.

EPÍLEG
• L’herència republicana, democràtica i socialista d’Abdó

Terradas.

Manifest UPEC 2017 
En l’interval sorgeixen monstres

Barcelona, juliol 2017
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Publicacions

Documental: Entrevista a Noam Chomsky 

Entrevistat per Vicenç Navarro.

Barcelona, maig 2008.

Vídeo

Documental: Entrevista a Michael 
Onfray
Entrevistat per Sébastien Bauer. Barcelona, maig 2009.

Entrevista a Noam Chosmky

La situación política en Estados Unidos.

Vicenç Navarro

Barcelona, novembre 2008.

Editorial Anagrama. Barcelona, novembre 2008.
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Publicacions
Quan les espardenyes trepitjaren la 
universitat
Els estudis universitaris per a obrers de la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Popular durant la II República i la 
Guerra Civil (1931- 1939)

Raül Aguilar Cestero
Barcelona, abril 2008.

La ciutat i la memòria democràtica 

Espais de lluita, repressió i resistència a 
Barcelona

Barcelona, gener 2010.

Editorial ECOS. República de paper.

Catalunya ha deixat de ser catòlica?

Jordi Serrano i Blanquer 

Barcelona, octubre 2009.
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Publicacions
Publicació ponències 2008

Barcelona, abril 2009.

1. Vicenç Navarro - El futur del socialisme.
2. Klaus-Jürgen Nagel - Federalisme i sobirania.
3. Gonçal Mayos Solsona - L’alienació postmoderna.
4. Javier Martínez Peinado - Globalització, neoliberalisme i crisi.
5. Matthew Tree - Laïcitat: Sentit comú front els integrismes.
6. Xavier Pedrós - Estat laic i església catòlica.
7. Josep Fontana Lázaro - Catalunya: El futur des de l’esquerra.
8. Joan Coscubiela - El sindicalisme més enllà de la negociació

col•lectiva.
9. Roger Buch - D’on beu el catalanisme avui? Radicalisme

democràtic i dret a decidir.
10. Jaume Bosch - Els reptes de l’esquerra al segle XXI.
11. Margarida Aritzeta - El futur de l’acció política.

Publicació ponències 2009
Barcelona, juliol 2010.

12. Ricard Fernàndez Ontiveros - La crisi immobiliària i el dret a
l’habitatge.

13. Jean Bricmont - El futur de la Il•lustració?.
14. Carlos Taibo - Dotze preguntes sobre el decreixement.
15. Michael R. Krätke - La crisi en què estem immersos. La tercera

Gran Depressió o la quarta?
16. Muriel Casals - Excessos neoliberals o canvi de paradigma?
17. Imma Cortès i Lucía Artazco - Treball i salut en un món global-

itzat... i en crisi.
18. Matthew Tree - Efectes socials de la crisi i l’atur. Un punt de

vista inevitablement personal.
19. David Casassas - Republicanisme i emancipació social.
20. Florence Gauthier - República i Sobirania Popular.
21. Pere Gabriel - Ètica republicana avui i història del

republicanisme.
22. Joan Carles Gallego - El sindicalisme confederal davant la

crisi.
23. Antoni Franco Estadella - El rol dels mitjans de comunicació a

Catalunya. Els seus biaixos ideològics.
24. Raúl López López - La veu dels treballadors i les treballadores

a Nissan.
25. Carles Navales - Remuntant les crisis: l’abans i l’ara.
26. Matthew Tree - Art i política. Un pròleg.
27. Joan Manuel Tresserras - L’esquerra persuasiva.
28. Conclusions UPEC 2009 - A aquells que no es resignen.
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Publicacions

Publicació ponències UPEC 2010.
Barcelona, juliol 2011.

29. Manifest UPEC 2010 - Les solucions passen per l’esquerra.
30. David Miró - El segrest de la política. Cròniques 2010.
31. José Montilla - Inauguració de la Universitat Progressista

d’Estiu de Catalunya.
32. Oriol Junqueras i Vies - La projecció internacional de

Catalunya: un dret o una necessitat?
33. Ignasi Llorente - On és la sobirania?
34. Joan Josep Nuet i Pujals - Fet nacional: el catalanisme

popular per l’autodeter- minació i el dret a decidir.
35. Oriol Illa - Catalunya i el dret a decidir.
36. Matthew Tree - Malestar privat o societat malalta.
37. Carme Valls - Velles i noves infelicitats: la salut i la

manipulació del cos.
38. Daniel Raventós - Aristòtil i l’existència material.
39. Sara Berbel Sánchez - Com afecta la crisi? Una perspectiva

de gènere.
40. Meritxell Batet - Debat sobre el futur de les esquerres i

la desafecció política.
41. Jordi Guillot - Balanç polític i futur. Reflexió sobre la

desafecció política.
42. Eduard López i Domènech - Esquerra, política, desafecció:

diagnòstic i propostes de futur.
43. Antonio Lozano - Novel•la negra, novel•la crítica, novel•la

social.
44. Juan Madrid - La part fosca de la realitat.
45. Joan Majó i Cruzate - La desafecció envers la política.
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Publicacions

Publicació ponències UPEC 2011.
Barcelona, maig 2012.

46. Manifest UPEC 2011 - Resistències.
47. Concita de Gregorio - Conferència inaugural: La primavera 

de las conciencias.
48. Antoni Gutiérrez-Rubí -“La distància entre pensar, dir i 

fer està només a un cop de ratolí” - La xarxa, nova via de 
resistència.

49. Ferran Espada - “Res comença ni acaba amb Facebook” - La 
xarxa, nova via de resistència.

50. Oriol Illa Garcia - Resistències a la xarxa.
51. Juan Ramón Capella Hernández - Sobre la tradició de  

l’esquerra.
52. Marina Geli i Fàbregas - Els serveis públics en perill: 

Salut pública i mútues? Escola pública - privada? Pensions 
públiques - privades?

53. Pau Serracant - Atur, joves i model productiu.
54. Pedro Arrojo - La crisi global de l’aigua. 
55. Rosa Massagué - La democratització dels recursos primaris: 

la crisi alimentària, energètica i de l’aigua.
56. Dolors Clavell - Famílies hipotecades i desnonades: qui 

paga la festa?
57. Anton Gasol - Què n’hem de fer, de les caixes?
58. Agustí Colom - El debat sobre les caixes d’estalvi en el 

marc de la crisi financera.
59. Antonio Gutiérrez Vegara - Els mercats financers i la 

reforma laboral (versió en castellà).

Publicació ponències UPEC 2012.

Barcelona, juliol 2012.

60. Manifest UPEC 2012: El futur és a les nostres mans.
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En conveni amb:

Amb la col·laboració de:
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Agraïments
Jaume Collboni. Primer Tinent d’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Barcelona.
Camil Ros. Secretari general de la UGT.
Javier Pacheco. Secretari general de CC 
OO.
José Antonio Martín Pallín, exjutge del 
Tribunal Suprem i autor del llibre El 
gobierno de las togas.
Rebeca Quintáns. Periodista i escripto-
ra. Autora del llibre Juan Carlos I, la 
biografia sense silencis.
Ignacio Sánchez-Cuenca. Professor de 
Ciència Política a la Universitat Carlos 
III. Autor de diversos llibres com La
impotencia democrática.
Ana Pardo de Vera. Directora de Público,
coautora del llibre L’armadura del rei.
Andreu Espasa. Professor d’Història
Contemporània. Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Ariadna Trillas. Periodista a
Alternativas Económicas.
Carles Manera. Historiador i economista.
Conseller del Banc d’Espanya.
Eurídice Cabañes. Doctora en Filosofia
de la Tecnologia.
Miguel Sicart. Professor de Recerca
en Jocs per Ordinador. Universitat de
Copenhaguen.
Proyecto UNA
Marta Delatte. Periodista i directora de
recerca de Liquen Data Lab.
Michael Donaldson. Comissionat d’Inno-
vació Digital, Administració Electrònica
i Bon Govern de l’Ajuntament de
Barcelona.
Núria Vergés. Professora de Sociologia
de la UB.
Rita Rakosnik. Crítica cultural.
Lucía Aliagas. Acció Jove de CC OO.
Rosa Paz. Periodista. Comitè editorial
El Periódico.
Beatriz Gimeno. Diputada a l’Assemblea
de Madrid.
Carlos Girbau. Activista social.

Observatorio de Renta Básica-Attac. 
Regidor d’Ahora Ciempozuelos.
Bob Pop. Escriptor, autor de Mansos 
i Maricón perdido, i vedette 
intel·lectual.
Sílvia Paneque. Diputada del PSC al 
Parlament de Catalunya.
Jéssica Albiach. Diputada d’En Comú 
Podem al Parlament de Catalunya.
Marta Vilalta. Secretària general adjun-
ta i portaveu d’ERC.
Dolors Sabater. Diputada de la CUP-
Guanyem al Parlament de Catalunya. 
Helena Maleno, Activista i fundadora del 
col·lectiu Caminando Fronteras
Fòrum Català d’Atenció Primària
Jep Barceló. Actor.
Neus Tomàs. Periodista. Eldiario.es. Sara 
González. Periodista. Nació 
Digital.
Roger Tugas. Periodista.
Quico Sallés. Periodista. El Món. Sergi 
Picazo. Periodista. Sentit Crític. Laura 
Aznar. Periodista a Crític. Albert Sáez. 
Director El Periódico. Julián Vadillo. 
Professor associat de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Mathilde Larrère. 
Professora d’Història del s. XIX i membre 
del Consell d’història de la ciutat de 
París. Andreu Mayayo. Catedràtic 
d’Història Contemporània de la UB.
Miquel Salas. Del consell editorial de la 
revista Sin Permiso.
Teresa Abelló. Professora d’Història de 
la UB.
Xavier Domènech. Historiador i professor 
de la UAB.
Àngel Duarte. Catedràtic d’Història de la 
UdCo.
Albert García-Balañá. Professor 
d’Història de la UPF.
Judit Carrera. CCCB.
Max Vasseur. Institut Français de 
Barcelona.
Núria Iceta. Editora de L’Avenç.
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