
FoTo: XAVIer De LA Cruz

Jaume Domènech  
i Gimeno, 
Compromís cívic amb Sant Andreu, 
Catalunya i la justícia social



251

Ens parles una mica, per començar a trencar 
el gel, dels teus pares? Són de Sant Andreu?
Sí, els meus pares són nascuts a Sant Andreu. 
La família del meu pare ve de la zona del Va-
llès, d’un poble molt petit que es diu Sant 
Joan de Sanata, a la vora de Llinars del Vallès. 
I els pares de la meva mare venien d’un poble 
d’Aragó, montes de Jiloca.

O sigui que els teus avis ja no eren de Sant 
Andreu de Palomar...
No, però hi van venir molt joves. Amb vint-i-
pocs anys van venir a viure aquí...; van venir 
de joves a viure a Sant Andreu tant els uns 
com els altres.

Van venir per treballar en alguna indústria de 
Sant Andreu?
Sí , van venir aquí a treballar en el camp de la 
indústria. els de l’Aragó van venir per treballar 
aquí a Barcelona i...

Que són els Gimeno...
els Gimeno. el meu avi feia de carreter, anava 
en carro, feia transports per aquí per Sant An-

dreu amb un carro i un cavall. I els meus avis 
tenien una pastisseria i una carnisseria.

Llavors tu neixes l’any...?
1957.

Tot just fa 50 anys...
Acabats de fer.

Ets fill únic o tens més germans?
Tinc cinc germanes, som sis en total.

Tu ets l’únic noi...?
exacte.

I sempre heu viscut al carrer de Coroleu?
Sí, tots hem viscut amb els meus pares i els 
meus avis al carrer de Coroleu número 23, i 
a mesura que hem anat marxant de casa tots 
els germans ens hem quedat a viure a Sant 
Andreu.

Llavors, les primeres passes escolars les fas 
aquí a Sant Andreu?
Sí, en una escola bressol que hi havia al ma-
teix carrer de Coroleu; després vaig anar un 
temps a una escola que es deia Joan XXIII 
(actual rosa dels Vents) que estava a la Sa-
grera, i després vaig anar als “Padres”, fins 
que vaig marxar per anar a l’Institut Sant Jo-
sep de Calassanç.

Es pot dir que tu vas néixer en un ambient 
gairebé de dones. A part del teu pare...
Sí, i el meu avi.

Ah, que vivia amb vosaltres?
Sí, els pares de ma mare van viure amb no-
saltres fins que van morir. Però sí, a casa eren 
més dones que homes.

Jaume Domènech
“Mort Franco, continuo militant,  
però tot seguit ve l’època del desencís”

Jaume Domènech, el més petit de tots, amb el seu 
pare i germanes a can Novell de Sant Joan de Sanata. 
Arxiu Domènech.



252

Aleshores decideixes posar-te a estudiar i fas 
la carrera d’Història...
No, primer vaig començar a estudiar eco-
nòmiques, no vaig acabar la carrera perquè 
vaig anar a fer el servei militar, i quan vaig 
tornar havia fet fins a tercer d’econòmiques, 
i després vaig trobar feina en una escola, i 
llavors em feia falta el títol per poder treballar 
de mestre i vaig fer magisteri. I després vaig 
fer Història.

La teva titulació és llarga, pel que veig aquí 
(observo els diferents diplomes que hi ha 
penjats a les parets del despatx on fem l’en-
trevista)...
...no, després he anat traient algunes titulaci-
ons a partir de la feina. He fet algun màster 
sobre temes de fiscalitat, cursos més lligats a 
la feina que estic fent actualment, i també un 
curs de ciències polítiques.

Aquesta empresa la funda el teu pare?
És molt llarg això. És que va haver-hi una mi-
queta... Jo hi era des del començament; quan 
feia econòmiques, la vam fundar el meu pare, 
jo i dues persones més. Després vaig marxar 
perquè em vaig dedicar al tema de l’ensenya-
ment durant uns quants anys, i al cap d’un 
temps vaig tornar... i després va morir el meu 
pare i des de llavors l’he portat jo sol.

Estàs casat, tens dos fills, la Marina i l’An-
dreu, la teva dona es diu Flor...
Flors, maria de Vall de Flors. És la patrona 
de Tremp.

La vas conèixer traballant en una escola.
exacte. ens van conèixer i de mica en mica ens 
vam anar enamorant...

Quan et comences a vincular en el moviment 
associatiu i polític?
A casa sempre s’havia parlat de política. en 
una època en què no es podia parlar, recordo 
de petit sentir comentaris polítics a casa, par-
lar una miqueta sobre temes d’aquests. I lla-
vors la meva germana gran va començar a es-

tudiar a la universitat. Jo era molt jove, devia 
tenir 11 o 12 anys, però recordo que ella venia 
de la universitat i portava octavetes d’aquelles 
molt antigues que es feien, encara fetes amb 
la vietnamita aquella famosa. I bé, a partir del 
moment que ella va començar a portar coses 
vaig començar a plantejar-me el perquè de les 
coses, per què hi havia gent que contestava, 
i recordo que era, no jove, una criatura. I sí 
que recordo molt la primera vegada que vaig 
entrar en conflicte amb tot això; jo devia tenir 
13 o 14 anys i va venir a actuar el Pete Seeger a 
la universitat de Barcelona, i la meva germana 
va comentar a casa que actuaven i tal. I jo i 
un company amb qui estudiava als “Padres” 
vam fer campana a l’escola i ens en vam anar 
a veure’l. I quan vam arribar allà vam anar on 
era, perquè no sabíem gairebé ni per on ens 
movíem; hi vam entrar i quan ja érem dins –
em sembla que era la Facultat de... no sé si era 
d’enginyeria o d’Arquitectura– pels altaveus 
van dir que per ordre governativa suspenien el 
concert, no el deixaven actuar, i que s’havia de 
desallotjar el recinte en deu minuts o la policia 
hi intervindria.

Vosaltres encara no teníeu 18 anys...
18...!? No tenia ni 15 anys, jo. I... no vam arri-
bar ni a sortir per la porta caminant tan tran-
quils, quan van començar a aparèixer cavalls, 
tanquetes, policies pertot arreu, i van comen-
çar a pegar a tothom. Nosaltres no coneixíem 
res de tot allò, corríem amunt i avall... Passa-
ven pocs cotxes per la Diagonal. I bé, jo veia 

el carnet de la universitat de Barcelona de Jaume 
Domènech. Arxiu Domènech.
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que pegaven a tothom, nosaltres corríem com 
bojos d’un cantó a l’altre, però no sabíem cap 
a on anar perquè no coneixíem la zona. I vam 
acabar corrent fins al que llavors era Calvo So-
telo (actual plaça de Francesc macià) i vam 
agafar un autobús i vam marxar. Va ser la pri-
mera vegada que vaig veure realment l’actua-
ció brutal de la policia. Home, no t’imagines 
que els policies puguin arribar a pegar, no és 
com ara, que cada dos per tres ho estàs veient 
per la tele, en aquella època no es veia res, no 
t’imaginaves que la policia pogués fer tot allò.

Però vosaltres anàveu a un concert...
A un concert del Pete Seeger, perquè jo n’ha-
via sentit discos a casa, d’aquella mena i d’al-
tres per l’estil, i mira, ens va fer gràcia anar-hi. 
Però anàvem a un concert i prou, i allò va ser 
una batussa impressionant.

Comentes que a casa teva es parlava de polí-
tica; era més aviat el teu pare qui parlava de 
política?
No, no és que se’n parlés gaire, però la meva 
germana, sobretot quan va entrar a la universi-
tat, quan venia, parlava molt... i nosaltres amb 
el tema del català també, clar, veies coses pel 
carrer, i que no ens deixessin parlar en català 
sinó només en castellà... Som una família que 
sempre havíem estat tots ficats en diversos 
moviments associatius a molts nivells, amb 
el tema del muntanyisme, de l’excursionisme, 
dels esplais, i en què el sentiment catalanista 
era present, i veies que d’alguna manera hi ha-
via aquesta persecució contra el català, la falta 
de llibertat, i és un tema que a casa es comen-
tava sovint. A casa es rebien diaris, es llegien 
les notícies dels diaris..., l’ambient convidava 
a parlar una mica de temes d’actualitat. No és 
que fóssim una família molt polititzada, però 
hi ha certes converses polítiques que sempre 
hem mantingut. A tota la família el tema de la 
política realment encara ens interessa...

Amb quin tarannà ideològic identificaries els 
teus pares?
eren catalanistes, demòcrates, sense més 

històries. Són gent que van viure la guerra de 
joves i que no volien gaires saraus d’aquests.

A vosaltres no us han transmès aquestes vi-
vències, els vostres pares...?
Bé, sí, jo he sentit a parlar molt de la guerra 
a casa. el que passa és que els meus pares...

D’una forma oberta o de vegades amb cert 
recel...
No, parlaven de la guerra..., però vaja, els 
meus pares eren joves quan la guerra, tenien 
13 o 14 anys, i no van arribar a lluitar però sí 
que van passar la por, van passar gana, van 
passar moltes coses d’aquestes, i se’n recor-
daven del que havia passat abans de la guer-
ra i el que va ser després, i d’alguna manera 
aquest ambient a casa el vivies. Però recordo 
que, principalment en el meu cas concret, 
el tema de passar d’un catalanisme “boy 
scout”, per dir-ho d’alguna manera, a una 
conscienciació més política o antifranquista 
va ser..., compto bastant que és a partir del 
moment en què la meva germana entra a la 
universitat i comença a explicar coses que 
hi passen, que els estudiants fan manifes-
tacions, que els peguen. I llavors ja recordo, 
justament a partir d’aquest concert del Pete  
Seeger, que va ser arran d’aquesta gran ba-
tussa que van detenir algunes persones 
d’aquí, de Sant Andreu, i va ser bastant so-
nat, i a partir d’aquell moment em vaig anar 
conscenciant pel tema polític.

No va haver-hi cap mena de conseqüència 
després, quan vas tornar a casa?
No, a part de córrer molt...

Els teus pares ho sabien?
No, no. Vam fer campana a l’escola i no vam 
explicar res. ens havíem escapat del col·legi 
per anar al concert.

I no van notar la vostra falta a l’escola?
No..., no recordo exactament com va anar, 
però devíem firmar algun document conforme 
estaves malalt..., però bé, recordo això, que 
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vam fer campana al col·legi i que vam anar al 
concert. I va ser un baptisme de foc d’aquells 
importants. Aquesta és la primera vegada que 
vaig entrar en conflicte amb tot aquest movi-
ment. I a partir d’aquí sí que ja vaig voler co-
mençar a moure’m en ambients en què nota-
va que feien algunes coses, i va ser quan vaig 
començar a entrar al grup de joves del Casal 
Catòlic. Hi havia un petit grup de joves que 
feien algunes coses, me’n vaig anar allà, m’hi 
vaig apuntar... realment era molt jove, però 
bé, va ser la primera experiència... entrar en 
un moviment associatiu mínimament reivin-
dicatiu; és quan entro al Casal.

En aquesta època el Casal Catòlic de Sant An-
dreu es comença a polititzar...
Sí, però dins d’aquest casal, on hi havia una 
part més carca, que d’alguna forma el domi-
nava, es va fer un grup de cultura, que eren 
la gent més progressista de Sant Andreu, i 
va començar a organitzar-se, i era d’on des-
prés va néixer l’Associació de Veïns de Sant 
Andreu de Palomar; i nosaltres vam crear 
aquest grup de joves en el si del qual fèiem 
activitats. recordo que vam muntar una Set-
mana de la Joventut de Sant Andreu, que va 
ser molt maca; vam anar a parlar amb totes 
les altres entitats, vam fer diversos actes en 
comú..., i va ser una cosa que va estar molt 
bé i que va mobilitzar molta gent jove de Sant 
Andreu de Palomar.

...parles dels anys 73-74, i totes aquestes co-
ses les havíeu de fer sempre demanant per-
misos, amb la tutela d’algú, d’alguna entitat...
Sí. L’entitat que ens tutelava era el Casal Catò-
lic. en aquella època recordo que el president 
era Salvador Artés, que era una persona molt 
democràtica i bastant progressista, comparat 
amb altres sectors de dins del Casal mateix, 
i el vicepresident em sembla que era Jaume 
ribó, que era d’aquest grup de cultura. D’al-
guna forma el Casal venia a ser l’entitat més 
progressista, entre cometes, que hi havia a 
Sant Andreu... era la més progressista de 
llarg, tot i que hi convivien una mica les dues 

opcions, la gent de tota la vida del Casal, més 
tradicionalista, i tota aquesta gent jove que 
hi havien anat arribant i que havia intentat 
començar a fer coses des de baix. era l’única 
entitat que d’alguna forma permetia aquest 
moviment progressista o mínimament cultu-
ral, catalanista...

A partir d’aquí és quan ja decideixes implicar-
te més en el món de la política...?
Hi havia els comitès de barri, que eren uns 
grups de gent que volien intentar fer coses. 
La primera actuació il·legal, entre cometes, 
que vaig fer va ser quan el judici del milú, el 
Camacho, el marcelino Camacho de Comissi-
ons obreres... recordo que vam anar a repar-
tir octavetes, així de forma clandestina... –bé, 
no es podien repartir perquè et detenien–, a 
un partit que jugava el Sant Andreu, i mentre 
jugava vam anar tirant les octavetes al voltant 
del camp i hi vam fer pintades. Aquesta era la 
primera vegada que anava a fer una acció, per 
dir-ho d’alguna forma, completament il·legal, 
sobretot en aquella època. Vam formar uns 
comitès de joves..., imitant els grans, i, a par-
tir d’aquest grup de joves del Casal, després 
es va crear la vocalia de joves de l’Associació 
de Veïns de Sant Andreu de Palomar, amb la 
qual cosa vam passar a portar tota l’activi-
tat associativa i reivindicativa des d’aquella 
vocalia. Jo vaig ser un dels fundadors de la 
vocalia de joves de l’Associació de Veïns amb 
tot un altre grup de gent de Sant Andreu, i el 
que fins llavors havíem fet al Casal vam pas-
sar a fer-ho des de l’Associació de Veïns. Va 
ser com una mena de conscienciació militant 
i absolutament abocada per la lluita clandes-
tina a partir de la mort del Puig Antich. recor-
do que jo llavors devia tenir 16 anys.

Com ho recordes?
Ho recordo com un gran impacte. Jo aleshores 
estava estudiant a l’Institut Sant Josep de Ca-
lassanç, que era un institut molt combatiu, i hi 
havia els anomenats comitès de batxillers, que 
eren la mateixa gent que hi havia als barris. 
Des d’aquests comitès fèiem relacions amb 
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altres instituts, i portàvem una mica aquest 
moguda, des de penjar pancartes...

Tot això de forma clandestina?
Sí, absolutament clandestina.

Com si fossin cèl·lules...
Sí, clar, perquè per qualsevol cosa d’aquestes 
et plantaven uns quants anys de presó.

A casa teva no en sabien res, d’això?
No..., bé, s’ho imaginaven, perquè dues vega-
des vaig haver de marxar de casa.

Quan dius marxar de casa és perquè et veni-
en a buscar?
Sí. Hi va haver dues vegades que vaig haver de 
marxar corrent de casa perquè havien detingut 
alguns companys i no sabia si dirien el meu 
nom o no el dirien, i per això vaig haver d’estar 
amagat a casa d’una altra gent.

I d’aquells moments recordes...
Home, saps què passa, és que potser d’al-
guna manera, al ser tan jove, sí que valores 
que passes por i coses d’aquestes, però mira, 
quan ets jove els perills et semblen menys 
importants. Suposo que en aquell moment hi 
havia tota aquesta militància, aquest punt de 
romanticisme en la militància; també pensa-
ves “s’ha de fer i ens hi posem”, i ens hi posà-
vem i ho fèiem. I hi havia moments d’aquests 

durant els quals sí que passàvem por. A casa 
meva ja ho sabien de sobres què era allò en 
què estava ficat, però no volien saber-ho mas-
sa tampoc.  

Per no patir...
Perquè no patissin... “No et fiquis en em-
bolics!”, “no, no, no em fico en embolics”. 
Però bé, una miqueta sí que, a Sant Andreu, 
ja sabíem qui es movia en cada ambient, i, 
per tant, a casa, lògicament, veuen com van 
les coses, no? 

En els funerals del Salvador Puig Antich hi 
vas ser present?
Vam anar-hi una bona colla de Sant Andreu. 
es van fer a la parròquia de Sant Andreu de 
Palomar. en saber-ho, a la nit vam sortir a fer 
pintades.

Com us en vau assabentar?
Per la ràdio. Va sortir la notícia i de seguida 
ens vam començar a trucar els uns als altres, i 
ens avisàvem que havia sortit l’“assabentat” o 
com es digués allò llavors...

El enterado...
el enterado!, i ja ens vam començar a trucar 
i vam quedar aquella mateixa nit. I el dia de 
l’enterrament vam anar al cementiri...

Es va fer públic l’enterrament?
Sí, va començar a córrer la notícia, els advo-
cats van donar-ho a conèixer, i sí sí, vam anar 
allà a la zona Franca; recordo que vaig anar 
en cotxe amb el Pere Seda i la Teresa Torrents, 
i quan vam arribar allà a l’entrada, la policia 
va començar a carregar i vam córrer des de la 
zona Franca, des del cementiri, fins a la plaça 
d’espanya, i els policies ens anaven apallis-
sant... estàvem corrent cap aquí i la policia 
corrent i pegant per aquí i per allà. Tornàvem, 
ens avançaven... fins que va haver-hi un mo-
ment, abans d’arribar a la plaça d’espanya, 
que pujàvem la muntanya pel dret i vam co-
mençar a pujar muntanya amunt perquè ens 
estaven esperant i començaven a detenir gent. 

Jaume Domènech entregant els premis del Concurs 
d’Aparadors Guarnits, organitzat per l’AVV de Sant 
Andreu de Palomar.  
Arxiu AVV de Sant Andreu de Palomar
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Va ser molt bèstia. Per al diumenge següent es 
van convocar bastantes manifestacions tam-
bé pel centre... A partir de la seva mort, es va 
començar a moure molt la gent amb el tema 
de Puig Antich, que potser si la gent s’hagués 
mogut abans, segur que...; a més, ara, veient 
la pel·lícula de manuel Huerga, potser l’hau-
ríem salvat de la mort. Al ser un anarquista, 
ningú no es pensava que el matarien...

Però tu creus que la gent n’estava gaire as-
sabentada?
A nivell de militància, sí, perquè, per exemple, 
la gent... a veure, llavors jo sí que era molt 
jove i no ho vaig viure, però quan es va ce-
lebrar el judici de Burgos contra els militants 
d’eTA la gent es va mobilitzar molt més que 
contra el cas de Puig Antich. Passa que com 
que Puig Antich era anarquista, era d’un grup 
molt minoritari, un grup que estava enfron-
tat als altres partits d’esquerra, als quals deia 
traïdors..., la gent va anar pensant que no el 
matarien, que al final l’indultarien, i no es va 
fer la campanya que s’hauria hagut de fer, fins 
que, quan ens en vam adonar, ja l’havien ma-
tat. recordo que amb 16 anys, que és quan va 
passar això, realment em va afectar. És una de 
les coses que se’t queden molt gravades: com 
es pot matar una persona com el van matar 
a ell, a sang freda...!? Llavors ja es comenta-
va que realment li havien encolomat la mort 
d’un policia, durant l’intent de detenir-lo. I bé, 
semblava que tothom deia “ja l’indultaran”, 
com havia passat en el judici de Burgos, però 
al final no el van indultar.

Tu vas ser un dels organitzadors del funeral?
No. Ho va muntar la parròquia. A Sant An-
dreu, el grup polític predominant o gairebé el 
majoritari era Bandera roja.

Tu també hi eres?
Jo estava a les Joventuts de Bandera roja de 
Sant Andreu. I, lògicament, els qui ho van mun-
tar van ser els capellans de la parròquia,que 
eren uns capellans molt progressistes, l’Ignasi 
Pujades i mossèn Josep Camps. 

Com funcionaven les Joventuts de Bandera 
Roja?
eren molt secretes, per dir-ho d’alguna ma-
nera. Hi havia un sistema de seguretat molt 
elevat. Jo vaig estar-hi molt poc. A les Joven-
tuts de Bandera roja no hi deixaven entrar 
ningú, sinó que feien una mena de selecció 
entre les persones que més o menys portaven 
una militància i creien que hi podien entrar. Hi 
havia l’emili Castellanos, no sé si el recordes, 
que ja es va morir, i hi havia el Quique Conde, 
que era una altra de les persones que estaven 
aquí a Sant Andreu. Llavors, a més, treballa-
ven amb aquests comitès de joves, que eren 
un moviment més ampli de gent que no ar-
ribava a militar dins del partit però que col-
laborava en accions, com anar a pintar i altres 
mogudes. Des d’aquí anaven captant gent que 
ells creien que podia ser útil per al moviment. 
Quan vaig entrar a les Joventuts de Bandera 
roja, al cap de molt poc temps, un gran sector 
de Bandera roja va passar al PSuC, i a Sant 
Andreu, la gran majoria de gent que estava a 
Bandera roja vam passar al PSuC. I els de les 
Joventuts vam passar a la Joventut Comunista 
de Catalunya, que és la joventut del PSuC. És 
a dir que jo vaig estar molt poc temps a les 
Joventuts de Bandera roja.

Hi ha un llibre de David Castillo que parla 
sobre com funcionava els Banderes Roges, 
aquesta mena de preselecció, que feien uns 
cursets... que el Solé Tura era un dels que feia 
cursets...
recordo que llegíem molt, discutíem molt de 
política, i... realment era una militància impor-
tant. I crec que vaig entrar a Bandera roja per-
què era l’organització que funcionava a Sant 
Andreu com a antifranquista, era la que estava 
més present i a la qual pertanyia la gent que 
coneixia del Casal i de l’Associació de Veïns. 
Hi havia algú del PSAN, però eren pocs, i hi 
havia algunes organitzacions trotskistes, però 
ja eren molt més minoritàries. La gent que 
més o menys veies que feien una feina impor-
tant a Sant Andreu eren els de Bandera roja. 
més endavant, en entrar a la universitat, sí 
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que vaig entrar en contacte amb molts grups 
polítics, des de la gent que feia lluita armada 
fins a tot l’espectre polític antifranquista. Te-
nia ganes de fer coses i veies que s’havia de 
lluitar contra el franquisme.

Després entres a militar al PSUC...
Tots vam passar al PSuC, però a les Joventuts. 

Assumint algun càrrec?
Vaig estar al comitè de Barcelona com a repre-
sentant de Sant Andreu de Palomar. Al PSuC 
vaig estar-hi ben bé uns tres o quatre anys...

Durant l’etapa universitària, com si digués-
sim?
Sí. Després de la mort de Franco, continuo 
militant-hi, però tot seguit ve l’època del de-
sencís, que és l’època en què el Partit Comu-
nista d’espanya renuncia a la bandera repu-
blicana, i accepta la monarquia, els Pactes de 
la moncloa..., i llavors penses “hòstia, això 
no és el que era!”.

Un desengany...
Veus que la política comença a ser una altra 
història, hi ha eleccions, comença a haver-hi 
els polítics professionals... D’alguna manera la 
il·lusió que teníem de canviar les coses, veus 
que realment a la pràctica... et desanimes una 
mica. T’adones que això ja no és el que tu ha-
vies intentat fer i llavors intentes buscar altres 
coses. A part, també, que estàs estudiant... 
Després el PSuC es va escindir, es va trencar, 
van haver-hi moltes baralles internes, i aque-
lles baralles internes van fer acabar dient “ni 
m’agrada el que s’està discutint, ni el que s’es-
tà fent, ni el que realment s’està proposant”. 
Les baralles dins del PSuC van ser brutals.

El PSUC va ser el principal partit de la clan-
destinitat, el més ben organitzat, el més ben 
preparat...
Sí, però això s’acaba. Llavors aquí hi ha els 
anomenats prosoviètics i els eurocomunistes. 
I, clar, això trenca el PSuC, un partit fort, que 
integrava molt la gent que havia vingut de fora, 

que tenia un punt catalanista molt important, 
que d’alguna forma era un partit d’esquerres i 
progressista. I veus que es trenca. una prime-
ra ruptura és aquesta entre eurocomunistes i 
prosoviètics. Hi va haver una gran discussió, 
que va ser molt bèstia, amb enfrontaments 
molt forts, amb discussions molt fortes entre 
companys. I després veus que hi ha la gran da-
vallada de tot de gent que del PSuC es passa 
als socialistes, sobretot pels càrrecs, ja que sa-
ben que al PSuC no poden tenir càrrecs i se’n 
van en massa als socialistes, que havia sigut 
un partit totalment minoritari durant la lluita 
antifranquista i durant la transició, i que quan 
apareix, la gent el comença a votar, la gent 
vota socialista perquè això del PSuC encara 
fa una mica de por, i hi ha la gran marxa de 
militants del PSuC cap als socialites; llavors el 
PSuC queda absolutament trencat.

Tu no arribes a militar als socialistes?
No, mai, mai!

Aleshores els teus primers passos polítics 
són més encarats a temes socials, vull dir, el 
tema més catalanista-independentista també 
hi és present o és una cosa que vas assumint 
al llarg del temps?
en aquella època l’independentisme era 
molt poc present perquè d’alguna manera 
tots pensàvem que lluitàvem contra Franco, 
i que en el moment que Franco faltés, a nivell 
d’estat hi hauria una república, i hi hauria un 
federalisme, i hi hauria el dret dels pobles a 
decidir l’autodeterminació... ens dèiem que 
havíem de lluitar junts, i que potser encara 
no era el moment de l’independentisme, a 
diferència dels bascos, que ho tenien clar 
des del començament; però aquí teníem un 
moviment minoritari com era el PSAN i al-
guns petits grups independentistes, però que 
eren molt molt minoritaris. Nosaltres potser 
érem més partidaris d’esperar. en aquell mo-
ment l’important era fer fora Franco, ender-
rocar Franco i, després, tot això ja ens vin-
dria. Però, clar, el que després vas veient és 
que el que ve és el contrari, o sigui que el 
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que tu pensaves que després vindria, com el 
dret a l’autodeterminació, o que els catalans 
podríem dir si seguíem amb espanya o no 
seguíem amb espanya, etc., doncs tot això 
resulta que no, que no passa; que t’aproven 
una constitució que diu que si te’n vols anar 
et vindrà l’exèrcit, que t’aproven la monar-
quia, que t’aproven la bandera espanyola 
que ens havia matxucat sempre... Aquesta 
no és l’espanya que jo havia pensat que po-
dia ser i on potser hauríem pogut conviure 
tots. I, com moltíssima gent, penses que 
potser podria haver-hi altres camins abans, 
però acabes anant cap a l’independentisme 
perquè penses, com a sobiranista, que si es-
panya no respecta que puguem tenir aquests 
espais i que ens puguem entendre de tu a tu, 
doncs no podem conviure junts, no podem 
estar junts en el mateix estat. I arribats en 
aquest punt, després de deixar les joventuts 
del PSuC i el PSuC, passo a militar amb els 
Nacionalistes d’esquerra. Vaig entrar a Na-
cionalistes d’esquerra, que ja era una gent 
molt més conscienciada sobre el tema naci-
onal català. I després, a partir del Congrés de 
Lleida, sense arribar a militar-hi mai, he col-
laborat en tot el que he pogut amb esquerra 
republicana, des del moment en què l’Hor-
talà se’n va d’esquerra republicana i hi entra 
el Colom, després hi entra el Carod-rovira... 
Des del moment en què erC torna a ser un 
partit d’esquerres i sobiranista, com ho és 
ara, em sento identificat amb aquest projec-
te polític. I aquesta és l’evolució política que 
posteriorment vaig tenir.

També fas militància dins del moviment as-
sociatiu veïnal...
Sí, havia estat molt vinculat a l’Associació de 
Veïns de Sant Andreu de Palomar, a la junta, 
a la vocalia de joves... Havia col·laborat molt 
en aquesta primera època de l’Associació de 
Veïns. Quan deixes la militància política et 
queden ganes de fer coses, penses que has 
de col·laborar amb el poble. I a partir d’un fet 
puntual, com va ser el tema de la recuperació 
de la rambla de Sant Andreu (antic passeig 

de Fabra i Puig), vaig entrar a la comissió que 
engega la campanya de recuperar la rambla. 

I és quan veus que l’Associació de Veïns està 
molt aturada, molt apagada i amb tot un grup 
de gent jove, en el qual tu també hi eres, no?
No, vaig venir després. Això va ser el 86 i jo 
vaig entrar a l’Associació de Veïns l’any 87... 
Tot un grup de gent jove pensem que, a part 
de la rambla, hi ha moltes més coses que 
s’han de moure, i vam fer una candidatura 
de gent excel·lent, molt bona, gent jove molt 
treballadora, gent que s’estimava molt Sant 
Andreu, que tenia moltes ganes de millorar-
lo, i vam formar un gran equip, i va ser una 
època molt maca. Vaig tenir la sort de ser-ne 
president, amb tot el que comporta de bo i de 
dolent el fet de ser president d’alguna entitat. 
Vam fer un gran equip i vam aconseguir mol-
tes coses perquè va haver-hi molta gent que va 
treballar i perquè vam revitalitzar en bona part 
l’Associació de Veïns, que estava molt apa-
gada. És una època que recordo amb molta 
estima perquè, a part que es van aconseguir 
coses, recordo un gran ambient de treball i 
uns bons companys treballant conjuntament 
a l’Associació de Veïns, que realment és el que 
més il·lusió et fa quan hi penses: “ens hem 
mogut tota una sèrie de gent i realment s’han 
assolit alguns objectius importants que han 
ajudat a millorar Sant Andreu de Palomar”. 
Vam tractar temes com el de la recuperació de 
la rambla, la recuperació de Can Fabra per a 
equipaments culturals, la salvaguarda de l’edi-
fici de Can Guardiola, etc. És a dir, que hi havia 
moltes coses a fer i calia moure’s, tot i el de-
sencís que en aquella època existia, i vam tor-
nar a tenir la il·lusió de sentir-nos andreuencs 
i andreuenques.

Si no vaig errat, et vas presentar a unes elec-
cions que van ser una mica renyides, perquè 
també s’hi presentava Núria Gispert (exregi-
dora de l’Ajuntament de Barcelona).
No. A les eleccions que jo em vaig presentar 
no s’hi va presentar ningú més. el que passa-
va era que havies de treure el 75% dels vots, 
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de manera que si la gent que no et volia anava 
a l’assemblea i votava en blanc, tu podies no 
sortir-ne elegit. Però quan ens vam presentar 
nosaltres, no. Vam sortir,i recordo que jo era 
molt jove i hi havia gent que em deia que era 
massa jove per ser-ho. Jo llavors devia tenir 
26 o 27 anys, i és veritat que hi ha gent que 
em va dir això, que no em veien encara prepa-
rat, però finalment la gent em va votar, vam 
sortir, vam fer una junta... I com que es vo-
tava persona per persona, alguna de les per-
sones que anaven a aquesta candidatura no 
va sortir elegida, però el gruix de l’equip que 
havíem muntat vam sortir elegits. I un cop 
havíem estat elegits vam anar agafant altres 
persones molt vàlides d’altres entitats, tot de 
gent que estava treballant en altres entitats 
i que a partir d’aquest projecte es va anar 
incorporant a l’Associació de Veïns. Alesho-
res, des de l’Associació de Veïns, que havia 
estat com apagada durant tota aquesta últi-
ma època, vam començar a entrar molt en 
conflicte amb l’Ajuntament, no tan sols pel 
tema de la rambla, sinó també pel tema de 
la revista Sant Andreu de Cap a Peus, i ens van 
retirar la subvenció perquè els criticàvem... 
Hi va haver un enfrontament molt fort amb 
l’Ajuntament. I van venir unes eleccions en 
què es votava mitja junta. És un sistema elec-
toral una mica estrany, el de l’Associació de 
Veïns, que es voten les juntes per meitats, i 
s’elegien uns quants càrrecs de la nova junta, 

que eren el de vicepresident i alguns vocals. 
Però els de president, no, el meu càrrec el 
mantindria encara uns anys més. I es van ce-
lebrar les eleccions per al càrrec de vicepresi-
dent i hi va haver dues candidatures, una era 
la nostra, que em sembla recordar que era el 
Joan Cusidó, i l’altra era dels socialistes des 
de l’Ajuntament, i es tractava d’una candida-
tura per intentar bloquejar la feina que fèiem 
i, d’alguna manera, fer-nos fora de l’Associ-
ació de Veïns, perquè segons ells érem gent 
conflictiva. entre els candidats fins i tot hi ha-
via càrrecs electes dels socialistes, consellers 
de districte que es van presentar a aquesta 
candidatura dels socialistes. L’encapçalava 
Núria Gispert.

No va guanyar, aquesta candidatura?
No, vam guanyar nosaltres perquè la reacció 
dels socis va ser absolutament contrària. No 
s’havia vist mai que des de l’Administració... 
després ho han fet més, però aquella vegada 
era la primera vegada... i fins i tot va sortir als 
diaris. L’Ajuntament s’inventava aquesta can-
didatura per tombar la nostra, com a represà-
lia pel tema de la rambla i per altres raons. I 
sí, això ho va encapçalar Núria Gispert, amb 
qui després sempre hem tingut una relació 
personal excel·lent, però suposo que a ella el 
partit li va dir “s’ha de fer això” i ella, que su-
poso que no hi creia massa en això, s’hi va 
veure obligada...

Núria Gispert havia estat abans a la vocalia 
de dones de l’Associació de Veïns, amb la 
meva mare...
ella feia molt temps hi havia estat, sí. I altra 
gent que hi anava també, però crec que hi va 
haver algú que va planificar això des de dar-
rere i els va posar a ells al davant. I a ells su-
poso que no els feia gens de gràcia haver-s’hi 
de presentar, però quan estàs en un partit, de 
vegades, si vols mantenir els càrrecs, has de 
fer una sèrie de coses, i suposo que entre ells 
hi havia gent que tenia una certa història amb 
el moviment associatiu i sabien que això no 
es podia acceptar de cap manera. Va ser l’as-

Jaume Domènech, al centre de la imatge, amb Pere 
Seda i en Xavier Gómez, en un acte Pro-rambla, a 
l’any 1985. Arxiu AVV de Sant Andreu de Palomar
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semblea amb més assistència de socis. Va ser 
impressionant la quantitat de gent que va anar 
a votar. I fins i tot va anar a votar gent que 
no simpatitzava gaire amb nosaltres però que 
volien defensar una miqueta la independència 
de les associacions de veïns, volien expressar 
que no es pot permetre que l’Administració 
faci posar potes enlaire la junta de l’Associa-
ció de Veïns perquè els està plantant cara en 
no estar d’acord amb el que es fa.

És que potser va ser un cas atípic, no? Per-
què és un moment en què molta gent que 
està en política havia estat en el moviment 
associatiu, llavors el moviment associatiu es 
queda com una mica orfe, és el que dèieu vo-
saltres, que està una mica apagat, i vosaltres 
sou el cas atípic, perquè rellanceu i tireu en-
davant un nou projecte associatiu. I potser 
aquí l’Ajuntament hi va voler ficar cullerada 
perquè se’ls escapava de les mans...
Bé, i perquè entràvem molt en conflicte amb 
els seus interessos. molta d’aquesta gent pas-
sa a l’Administració perquè els seus partits po-
lítics passen a governar. I llavors, la gent de les 
associacions de veïns, que principalment era 
d’esquerra, dels socialistes, del PSuC que pas-
sen als socialistes... passen a estar als ajunta-
ments. Les associacions de veïns queden una 
mica òrfenes, i molta gent en aquesta època 
de desencís també se’n va cap a casa, i tot 
queda bastant adormit, no? I a l’Administració 
municipal, on governen els socialistes, o els 
socialistes amb Iniciativa en aquella època, ja 
els va bé que no els plantegin reivindicacions, 
que estiguin com adormides. Aleshores, clar, 
quan aquí en surt una que diu “d’acord, sou 
d’esquerres, però feu la rambla”, es planta i 
diu que això no pot ser perquè no... òndia, 
noi. o Can Guardiola: “No, Can Guardiola ha 
d’anar a terra, no hi ha diners per comprar-
la i restaurar-la”, o Can Fabra: “No, per a Can 
Fabra, hem fet un acord amb una immobiliària 
que hi farà pisos a la meitat i a l’altra meitat 
hi farem el mercat i a l’altra meitat...”, òndia!, 
penses “de puta mare que sigueu d’esquerres, 
però perquè sigueu d’esquerres ens ho hem 

d’anar empassant tot? Doncs no!”. I a partir 
d’aquí la cosa es va anar complicant i vam 
entrar bastant en conflicte, i fins llavors po-
ques associacions de veïns tenien conflictes 
amb l’Ajuntament, perquè, clar, l’Ajuntament 
de Barcelona era teòricament d’esquerres, en 
teoria ja miren pels interessos dels veïns, però 
llavors es va veure i més endavant s’ha vist 
que els veïns han d’estar organitzats i han de 
defensar els seus drets independentment de 
qui hi hagi a l’Ajuntament.

La Federació d’Associacions de Veïns de Bar-
celona us va donar suport, en aquell moment?
No, la FAVB va anar absolutament en contra 
nostre perquè la presidenta de la FAVB era 
una militant socialista que va jugar absoluta-
ment en contra dels nostres interessos. I el 
representant de la FAVB que va venir el dia 
de l’assemblea, si no el vam fer fora va anar 
de poc, perquè el paper que hi va jugar va ser 
lamentable.

Tot i no ser soci de l’Associació de Veïns de 
Sant Andreu de Palomar era present a l’as-
semblea?
Sí, perquè la FAVB, sense haver-ho demanat 
nosaltres, va enviar un representant demanat 
pels altres, lògicament.

I al final vosaltres en vau sortir vencedors de 
nou...
Sí, van guanyar les que nosaltres presentàvem 
i els altres van perdre i van deixar-ho estar.

Jaume Domènech entrevistat per TV3 en un acte 
reivindicatiu Pro-rambla. Arxiu AVV de Sant Andreu 
de Palomar.
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Aleshores és quan es produeix la creació 
d’una nova associació de veïns (l’Associació 
de Veïns de Sant Andreu Sud), entre cometes 
fantasma...
Sí, a partir d’aquí, un grup de gent proper als 
socialistes es van organitzar. L’Ajuntament els 
va donar un local i els va ajudar a crear l’asso-
ciació, la de Sant Andreu Sud.

Entre ells hi havia la Gemma Gil. Creen una 
associació que al final també acaba fent nosa 
a l’Ajuntament...
No sé com va evolucionar després, però en 
aquella època ells anaven molt d’acord amb 
l’Ajuntament i nosaltres anàvem bastant a 
la nostra. I es va intentar buscar un altre in-
terlocutor que els fos molt més favorable en 
totes aquelles discussions. Jo crec que va ser 
un error per part d’aquesta gent de crear una 
nova associació de veïns, que realment sí que 
era del moviment associatiu i que estava en 
aquest tema, però bé, tampoc pots impedir 
que la gent faci el que cregui convenient a 
cada moment, no?

Vosaltres en certa manera estimuleu, creeu 
un sentiment de barri, de poble, no? Amb la 
recuperació de la Rambla, de Can Guardiola, 
les primeres passes envers Can Fabra... Vull 
dir, capgireu una mica el panorama reivindi-
catiu, no? El fet que Sant Andreu viu i que 
se sent protagonista i procura la recuperació 
d’espais públics per al barri...
Sí, home, nosaltres partim de la premissa que 
som andreuencs i que, per tant, el nostre hàbi-
tat, el nostre medi és Sant Andreu de Palomar. 
I a partir d’aquí, quan ens diuen que nosaltres 
hem de fer coses per l’interès de ciutat, o ens 
han d’explicar molt bé quin interès és aquest, 
o no tenim per què pagar nosaltres... Vull dir 
que ja ho hem pagat prou això de no ser muni-
cipi, de no tenir un ajuntament propi que ens 
defensi, sinó ser un barri més de Barcelona, ja 
que això, aquesta falta de decisió pròpia com a 
andreuencs, ja ens ha perjudicat molt en mol-
tes coses i en moltes decisions, no? I també 
intentem que la gent tingui sentiment de ser 

de Sant Andreu i que això es plasmi en la de-
fensa del nostre poble... Calen elements de 
territori..., de dir, bé, aquí a la rambla voleu 
fer una via ràpida perquè us interessa per a 
la ciutat que hi hagi una sortida de camions 
cap a la meridiana que vinguin del Poblenou, 
etcètera, però bé, nosaltres què? Nosaltres 
estem vivint aquí i no volem una via ràpida, 
volem el que hi havia, que era una rambla que 
el franquisme ens va treure, però no la volem 
per una qüestió nostàlgica, la volem perquè 
si hi ha una rambla hi haurà una relació de 
veïns, la gent sortirà al carrer a passejar, hi 
haurà terrasses. Si hi ha una via ràpida això ja 
no existirà. estem intentant canviar aquests 
espais, recuperar espais... Can Guardiola 
com a hotel d’entitats, perquè falten locals 
per a les entitats, i una mica ho reivindiquem, 
no? La primera part de Can Fabra, la biblio-
teca, que també havia d’anar a terra tot allò, 
home, de pisos ja n’hi ha molts de promoció 
privada..., doncs aquell edifici, que és molt 
maco, mantinguem-lo, busquem-li usos..., i 
tot això s’ha anat fent.

És real això que volien fer un pont i una via 
ràpida que passés per dalt de la Meridiana?
un pont elevat que passava per sobre de les 
vies i que empalmava amb Fabra i Puig... Tu 
imagina’t com estava abans, sense res al mig 
com estava Fabra i Puig, i fins enllaçar amb la 
meridiana. Clar, amb tot el trànsit del Poble-
nou, era una sortida directa. era una barbari-
tat el que volien fer aquí.

I tu veies factible la recuperació de la Rambla 
o en algun moment en vas dubtar?
mira, nosaltres, quan va començar aquest 
tema de la rambla, vam dir que no pensàvem 
fer una campanya per quedar bé. I això sí que 
és una cosa que tinc molt gravada, vam dir: 
“Si ens hi posem, no és per fer una campanya 
de dir ‘volem la rambla, l’Ajuntament no la 
vol, que dolents que són’ i ens quedem sense 
la rambla”. No, nosaltres el que vam dir va 
ser: “Anem a per la rambla, volem la rambla 
i no pararem fins que tinguem la rambla. Po-
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dem negociar-ne els metres, podem negociar 
el que sigui, però som-hi”. Vam fer una cam-
panya en què va quedar clar que no pararíem 
fins que no tinguéssim la rambla. I personal-
ment vaig dir que jo no pararia, perquè sóc 
una persona molt tossuda, i no pararia fins 
que hi hagués la rambla al mig. Però la pedra 
a la sabata la tindrien mentre poguéssim.

Vau embolicar molta gent, no, en la comis-
sió? I vau agafar gent que no estava en el mo-
viment associatiu...
Sí, vam implicar-hi molta gent. Les festes i 
les campanyes que es van fer van ser molt 
majoritàries, perquè era un sentiment que 
calava molt en la gent. Alguns ens deien que 
estàvem bojos, i que el que volíem era una 
utopia, i que protestàvem per protestar, però 
nosaltres l’únic que volíem era que es fes la 
la rambla.

Teníeu suport al principi o us van dir que éreu 
una colla de sonats i que demanàveu una 
cosa nostàlgica?
No, la gent reia, la gent ens deia que allò 
era una altra animalada, però no volíem fer 
el típic escrit que digués “Volem la rambla” 
sinó que volíem fer una campanya que es 
notés, i calia ser creatius i aconseguir que 
la reivindicació sortís als mitjans de comu-
nicació, volíem ser la pedra a la sabata de 
l’Ajuntament, perquè es trobessin obligats a 

prendre una decisió i que no ens poguessin 
torejar. en el primer moment, quan em vaig 
entrevistar amb el regidor del Districte, els 
de l’Ajuntament ens va considerar una can-
didatura molt jove i ens van tractar amb un 
cert to paternalista, com dient: “Jo també he 
sigut jove, sí, sí, clar...”.

En Germà Vidal?
Sí. I quan vaig sortir d’allà vaig dir: “escolta, 
no ens pren seriosament aquest tio, per tant 
anem a per totes”. Llavors va ser quan hi va 
haver una època de molt merder, amb el De 
Cap a Peus, i hi va haver molts embolics, per-
què des d’aquesta publicació es denunciaven 
moltes coses i això va crear molt malestar...

Vau fer el canvi del butlletí de l’Associació de 
Veïns, i vau passar de quatre fulls a una cosa 
amb cara i ulls...
Sí, vam veure que era una gran arma. L’úni-
ca cosa que teníem nosaltres davant de la 
potència, la grandesa de l’Ajuntament i dels 
mitjans de l’Ajuntament era el De Cap a Peus 
i el que podíem anar colant als mitjans de 
comunicació, i això els tocava els nassos. 
el De Cap a Peus permetia dinamitzar i mo-
bilitzar la gent de Sant Andreu i anar-los in-
formant de com anava tot i si fèiem alguna 
festa... recordo el tema de la pancarta més 
gran del llibre Guinness, perquè va sortir als 
mitjans de comunicació, va sortir a la tele... 
I vam buscar mesures d’aquestes una mica 
originals perquè els mitjans diguessin que hi 
havia una gent que feia això... Pel tema de la 
rambla, recordo que vam fer unes pintades 
a l’entrada de la meridiana immenses, amb 
un rodet vam pintar una paret que hi havia i 
hi vam posar “volem la rambla”. I vam anar 
fent coses d’aquestes que van anar sortint 
als mitjans de comunicació i, d’alguna ma-
nera, vam anar creant aquest neguit a l’Ajun-
tament, que va veure que tenia un problema 
i que l’havia de solucionar. I, amb el canvi de 
regidor de Sant Andreu i l’arribada d’en Fi-
gueras com a gerent del Districte... un dia es 
van dir: “escolteu, seiem i parlem-ne”.

Jaume Domènech, dalt de l’escala, penjant una  
pancarta reinvidicativa , en la dècada els 80.  
Arxiu AVV de Sant Andreu de Palomar
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Passa que el nou regidor del Districte, en 
Santiburcio, era partidari del bulevard, i va 
intentar fer algunes jugades brutes?
Sí. Com que és mort... que en pau descansi.

En pau descansi... 
I a part era amic meu des de molt jove, per-
què havíem coincidit en els comitès de joves 
de Sant Andreu en aquella època... Abans 
que morís Franco havia coincidit molt amb 
ell, quan encara no era regidor i estava amb 
els socialistes....

Vau arribar a suspendre una festa de la Rambla 
per un nefast atemptat terrorista que va haver-
hi a l’Hipercor. Parla’ns una mica d’això...
Va ser realment una desgràcia, l’atemptat de 
l’Hipercor. A part que hi van morir coneguts i 
fins i tot amics íntims nostres, que ja és una 
gran desgràcia, però és que encara que no 
haguessin estat amics... realment, posar una 
bomba en un centre comercial és una barba-
ritat que no pot passar pel cap de ningú. Però 
bé, es va fer, va passar, va ser la gran desgrà-
cia... Ja se n’ha parlat prou per ara tornar-ho a 
remoure. Però sí que va coincidir que aquest 
atemptat va tenir lloc un divendres, i nosaltres 
per a aquell diumenge haviem organitzat una 
festa reivindicativa a la rambla, i lògicament 
la vam suspendre i ens vam abocar a mun-
tar tot el tema de la manifestació de rebuig 
a l’atemptat i de solidaritat amb les víctimes 
que es va fer aquí a Sant Andreu. No recordo 
cap manifestació tan majoritària, amb tanta 
gent aquí a Sant Andreu. Als carrers de Sant 
Andreu mai s’havia vist tanta gent manifes-
tant-se com contra aquell atemptat. I sí, això 
va ser un divendres a la tarda, i recordo que el 
divendres a la nit ja ens vam reunir, i vaig estar 
entre l’hospital, on hi havia els ferits, perquè 
hi tenia amics i coneguts que havien estat fe-
rits en l’atemptat, i una reunió que es va fer 
a l’Associació de Veïns per demanar a la gent 
que pengés senyeres i crespons negres als bal-
cons i que participés en aquella manifestació. 
Vam redactar un manifest que va quedar força 
bé, tenint en compte que en aquells moments 

redactar segons quin document podia ser 
conflictiu, però crec que va quedar un docu-
ment bastant... ben fet, molt ben fet.

Va haver-hi unitat entre els partits polítics, els 
veïns i l’Administració?
Sí, sí, ens vam posar d’acord. Va haver-hi una 
mica d’incertesa, al principi, en algunes coses. 
recordo anar a la impremta Baltasar per im-
primir el manifest durant la nit per tenir-lo en 
el moment de la manifestació, i... vam deixar 
estar tot el tema de la rambla, vam suspendre 
tot el que teníem previst i ens vam abocar en 
l’organització de la manifestació i tot el que 
va venir després, el suport a les víctimes, et-
cètera. Vull dir que a mi em va enganxar com 
a president de l’Associació de Veïns i preci-
sament és un dels temes que vaig viure més 
intensament, d’una manera molt bèstia, tant 
des del punt de vista personal com polític, ja 
que és una cosa que ens va afectar, que aquest 
atemptat aquí..., les persones que considerem 
que Catalunya té dret a l’autodeterminació, 
que vol la independència, doncs que hi ha-
gués gent que per demanar la independència 
del seu país fes aquesta barbaritat justament 
aquí, no podíem entendre-ho de cap manera.

Encara no hi ha gaire cosa clara, no, del mo-
ment en què es produeix l’atemptat? Hi ha 
algun cable que balla, no? 
Home, aquí el que hi ha és quelcom estrany, 
i es va demostrar que els mitjans de comuni-
cació t’informen del que volen i callen el que 
no volen. Però, és clar, hi ha una condemna 
en ferm. recordo que, després de l’atemptat, 
als que dèiem que hi havia una responsabili-
tat molt important de la policia i de l’Hipercor 
gairebé ens deien que erem col·laboradors de 
terrorisme: “Vosaltres esteu intentant tapar 
les culpes d’eTA”. No no, si eTA, no fa falta 
dir-ho, és una barbaritat això que han fet, és un 
acte criminal, no pot posar una bomba en un 
supermercat, perquè si et surt bé faràs unes 
destrosses, però si et surt malament mataràs 
gent innocent, treballadors... ja és una cosa 
que..., qui posa una bomba... De bombes no 
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se n’ha de posar enlloc, però molt menys on 
va a comprar la gent del poble, els treballa-
dors... Cap ideologia, per molt d’esquerres 
que se sigui, per molt el que siguis, no es pot 
entendre. I això està molt clar. Primer, con-
demna claríssima perquè... això no té nom. 
Ara, a partir d’aquí, hi ha una gent que ha de 
vetllar perquè tu no prenguis mal. I llavors hi 
ha una sèrie de temes que són importants: 
Hipercor rep els avisos i la policia rep els avi-
sos. Clar, llavors... Hipercor no vol desallot-
jar perquè és un divendres a la tarda, i els 
divendres a la tarda ells venen molt. Llavors 
pensen “va, home, això ha sigut una broma”, 
però, clar, osti, han trucat a L’Avui i al diari 
basc aquell al qual sempre truca eTA, o sigui 
realment no és un avís d’un nano fent una 
gamberrada que truca a la policia o truca a 
un diari per dir que hi ha una bomba, no, no. 
Hi havia una sèrie de coses que podien mar-
car que era un avís cert, això. I la policia no 
fa desallotjar el recinte a instàncies d’Hiper-
cor. Si en aquell moment la gent hagués de-
sallotjat l’Hipercor..., hòstia, no hauria mort 
la gent que era allà comprant, per tant, aquí 
hi ha una negligència molt greu. Però això..., 
al començament, els que vam intentar dir 
això se’ns va acusar de filoterroristes, i deien 
“aquests tios estan fent el joc a eTA” i coses 
d’aquestes, i després va haver-hi una sentèn-
cia del Tribunal Suprem, que va condemnar 
l’estat per negligència per no haver desallot-
jat l’edifici. I això és una sentència, i això van 
dir-ho els jutges. Nosaltres ho havíem estat 
dient i després van condemnar l’estat per no 
haver desallotjat l’Hipercor, o sigui, per negli-
gència. Per tant, aquí haurien d’haver hagut 
culpes per a més gent.

És un moment en què hi havia hagut unes 
eleccions al Parlament europeu i la coalició 
Herri Batasuna aquí a catalunya va acon-
seguir 40.000 vots. I després es produeix 
l’atemptat. 
Amb la qual cosa encara s’entén molt menys 
aquest tema, o sigui que encara penses que 
és més bèstia, perquè penses, si aquí es dóna 

un vot solidari amb la lluita d’alliberament del 
País Basc, i hi ha molta gent que vota solidà-
riament, perquè aquí a Catalunya encara no hi 
ha un moviment important per l’autodetermi-
nació, doncs l’únic partit que defensa el dret 
d’autodeterminació al seu país és aquest, amb 
la qual cosa encara s’entén menys l’atemptat a 
Catalunya. Per tant, per a mi... A veure, la culpa 
d’eTA és total, absoluta, no els justifico ni molt 
menys, al contrari, penso que és una barbari-
tat i que ells... bé, van fer una autocrítica però 
crec que hauria d’haver estat una autocrítica 
molt més rotunda i molt més clara, però bé, és 
el que hi ha. Ara, amb totes aquestes històries, 
jo, com a ciutadà de Sant Andreu, penso que 
molta gent que va morir allà no hauria mort 
si s’hagués desallotjat l’Hipercor. I crec que 
això, que calia dir-ho molt clar, no s’havia de 
silenciar com ens van fer fer, ni se’ns podia 
dir que fèiem el joc a eTA. I ara, mira, al canal 
Cuatro van fer un programa sobre Hipercor. 
Jo hi vaig estar parlant dues hores, i el tio del 
programa acaba dient el que interessa, que els 
d’eTA són molt dolents, però bé... vaig estar 
allà dient que no es va desallotjar, que hi havia 
els avisos i totes aquestes històries... I que hi 
ha una sentència, que els jutges ho han dit, 
que han condemnat l’estat, i tot això realment 
és el que ha passat. 

I es va utilitzar una mica les víctimes, no, en 
contra del moviment independentista, sobi-
ranista..., i es va posar tothom al mateix ca-
laix, no?
Sí, perquè aquí hi ha molts interessos, i lla-
vors aquest atemptat fa molt mal al moviment 
independentista, o al moviment sobiranista, 
no tan sols al basc sinó al català. era com dir 
“fixeu-vos què fan els que volen la indepen-
dència”. I això, lògicament, l’estat ho aprofita. 
I ajuntar el moviment, o el vot d’Herri Bata-
suna, que és un vot a la segona força políti-
ca del País Basc, i que té molts ajuntaments, 
amb el vot a eTA... Són unes similituds que 
sempre s’han intentat fer per desprestigiar el 
moviment sobiranista i independentista, tant 
el basc com el català. I evidentment els mit-
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jans de comunicació, si els poses en safata 
una cosa com aquesta, ho aprofiten, perquè 
ells ideològicament estan a favor de l’estat.

Ara quan es troben que una part del PNB és 
independentista ja no saben per on agafar-
s’ho. És clar que no hi ha el grup terrorista al 
darrere...
Però fixa’t que continuen donant una mique-
ta aquesta imatge, un independentista és un 
terrorista, erC són terroristes, aquesta imatge 
ells la continuen intentant aprofitar. Que en 
Carod parla amb eTA pel que sigui? Doncs és 
un terrorista, i tots els d’erC són terroristes, 
o terroristes penedits o el que sigui... Lògica-
ment van aprofitar-ho, per això et dic que en 
aquell moment intentar continuar defensant 
el dret a l’autodeterminació costava molt, per-
què d’alguna manera t’identificaven amb els 
que havien posat la bomba d’Hipercor. Aque-
lla va ser una època bastant complicada.

Vosaltres vau arribar a organitzar un acte pel 
dret a l’autodeterminació que va ser un gran 
èxit de públic...
Sí, hi va venir molta gent i va ser després de 
l’atemptat d’Hipercor. D’alguna manera va 
ser com dir: “Tot i que ha passat tot això, i 
amb l’Associació de Veïns hem criticat molt 
aquest atemptat, i l’hem condemnat rotun-
dament, estem al costat de les persones que 
han sofert aquí, ha sigut una barbaritat i les 
persones que l’han fet han d’anar a la presó; 
però nosaltres continuem creient amb el dret 
a l’autodeterminació”. Vam fer un debat de les 
diferents opinions sobre el dret a decidir. Vam 
portar gent de les diferents opcions polítiques 
perquè parlessin sobre aquest dret a l’autode-
terminació, i cada partit va explicar una mica 
el seu punt de vista sobre aquest tema.

Amb la recuperació de l’edifici modernista de 
Can Guardiola, la posterior compra de la Ge-
neralitat de Catalunya i la creació de l’hotel 
d’entitats, vau arribar a ser titllats de conver-
gents, d’estar comprats per la Generalitat...
Sí, però això és una pràctica que sempre utilit-

zen els partits polítics. en aquell moment per 
a l’Ajuntament eres convergent. I amb això de 
l’hotel d’entitats nosaltres vam estar parlant 
amb l’Ajuntament. Perquè ens va arribar... 
T’explico la història perquè la vaig seguir des 
del començament. A mi em va venir a veure 
un constructor de Sant Andreu que havia in-
tentat comprar-ho per tirar-ho a terra i fer-hi 
pisos, o sigui, segur que ell ho hauria tirat a 
terra i hi hauria fet pisos, però un dia aquest 
senyor em truca i em diu que vol parlar amb 
mi. I em ve i em diu: “escolta, jo volia com-
prar-ho, però al final hi ha una altra construc-
tora que ho ha comprat” o sigui, m’han fumut 
l’operació enlaire.

Tu no en sabies res de Can Guardiola, que 
l’havien comprat...?
No no, ell em ve... No, Can Guardiola estava 
tancat, no en sabíem res. Llavors em ve un dia 
aquesta persona i em diu: “L’ha comprat una 
constructora i ho volen tirar a terra i hi faran 
pisos”. I jo dic, hòstia..., no, el tio volia com-
prar-ho ell, li surt malament el negoci immo-
biliari i diu “ara, per fotre, què faig, me’n vaig 
a l’Associació de Veïns i ho explico”. I a partir 
d’aquest moment, ràpid, escala per penjar la 
pancarta que diu “Salvem Can Guardiola” al 
balcó de l’edifici. Anem a parlar amb l’Ajun-
tament per explicar que ens han arribat les 
notícies que can Guardiola va a terra i tal..., i 
l’Ajuntament ens diu que sí, però que això és 
així perquè l’edifici no està catalogat, que se 

Jaume Domènech amb la seva filla marina.  
Arxiu AVV de Sant Andreu de Palomar.
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n’havia parlat moltes vegades... i que això no 
s’havia fet, que no s’havia catalogat, i que, per 
tant, és edificable i es pot tirar a terra. I aques-
ta és la postura que té l’Ajuntament, i ens vé-
nen a dir que no hi ha solució possible. Ho ha 
comprat una constructora, per tant no hi ha 
volta de full. Això es queda d’aquesta manera. 
Davant d’aquesta negativa de l’Ajuntament a 
fer res per Can Guardiola, per intentar-la sal-
var, per fer el que calgués, ens comencem a 
moure nosaltres. I, llavors, una de les gesti-
ons que fem és amb la Generalitat. Anem a 
parlar amb la Generalitat i els expliquem que 
hi ha aquest edifici, que el volen enderrocar, i 
demanem que el cataloguin o que s’hi pugui 
fer alguna cosa. I en una d’aquestes converses 
Benestar Social ens diu que els podria interes-
sar fer-hi un hotel d’entitats. I llavors la Gene-
ralitat el va comprar.

Hi va haver la Caixa també pel mig, no?
No, no ho recordo. I arran d’aquestes conver-
ses amb la Generalitat, l’Ajuntament va aga-
far un atac de gelosia brutal i va començar a 
escampar que nosaltres érem convergents. el 
que passa és que nosaltres, clar, tenim dues 
administracions, si una ens ho nega anem a 
l’altra. I l’altra en aquell moment concret va 
comprar Can Guardiola, però no perquè fós-
sim convergents, jo no he sigut mai conver-
gent ni he votat mai Convergència... La gent 
sap de sobres la meva trajectòria política i ho 
saben, i diria que a la junta de llavors no hi 
havia ningú que votés Convergència.

Però van tenir la sort que hi havia un andre-
uenc que estava treballant a la Generalitat, 
que era Salvador Coll... i podria mostrar-se 
més sensible...
el Salvador ens va fer d’enllaç amb el conse-
ller, era una persona molt propera al conseller 
de Benestar Social, i és amb qui vam iniciar les 
converses, i gràcies al qual vam poder parlar 
amb la Generalitat, i la Generalitat es va inte-
ressar per Can Guardiola i ho va comprar. Van 
comprar aquell edifici que hauria anat a terra 
de manera imminent. També és veritat que la 

Generalitat llavors va fer una gran inauguració 
de Can Guardiola i, lògicament, va vendre el 
seu èxit. Però això és lògic, quan una adminis-
tració fa qualsevol cosa és normal. més ridícu-
la és la inauguració de la rambla. A la inaugu-
ració de la rambla, el dia que s’inaugura, a la 
presidència de l’acte...

La inauguració oficial?
La inauguració oficial. La popular sí que vam 
fer-la molt bé i de puta mare. Però en la inau-
guració oficial..., hi ha una foto que si mires a 
dalt l’escenari, hi veus tots els de l’Ajuntament 
que s’havien mostrat en contra de la rambla. 
Tots. Aquella foto és per emmarcar-la. Perquè 
tots els que no havien donat suport a la cam-
panya de la rambla, i que deien que no es faria 
mai, que hi estaven en contra, que ens deien 
que érem quatre il·luminats, aquell dia eren 
tots allà inaugurant-la. I no hi havia ningú de 
l’Associació de Veïns i em sembla que hi va 
haver alguna picabaralla, alguna enganxada... 
No sé ben bé què va passar. recordo que, 
quan es va inaugurar Can Guardiola, Benestar 
Social va donar un protagonisme important a 
l’Associació de Veïns, i va reconèixer que érem 
la gent que havíem fet la campanya per recu-
perar l’edifici. 

Es va fer una exposició també...
molt maca. I el dia de l’acte ens van fer sor-
tir a parlar, és a dir que nosaltres també vam 
parlar i es va dir que això havia estat gràcies a 
la campanya de l’Associació de Veïns. el que 
vull dir és que, en aquella època, per part de 
l’Ajuntament hi havia una prepotència molt 
gran respecte de les associacions de veïns, 
que les considerava com els seus lacais, com 
si es diguessin “com que nosaltres ja som 
d’esquerres les associacions de veïns no ens 
fan falta, nosaltres ja governem pel poble, ja 
ho fem pel bé comú”. I en aquella època, des 
de Benestar Social i des d’alguna altra conse-
lleria de Convergència, potser per interessos 
polítics, lògicament, estaven molt més sensi-
bilitzats pel moviment associatiu que no pas 
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els socialistes, que realment ens tenien per no 
res i ens menystenien absolutament.

Us van titllar de proconvergents...
Doncs està claríssim... A mi, que em diguessin 
que érem proconvergents em fa riure perquè 
tothom que em conegui... A Sant Andreu sóc 
prou conegut i saben que les meves simpaties 
sempre han sigut molt públiques, i quan he 
estat en algun cantó, quan he estat amb uns 
o uns altres la gent sempre m’ha identificat 
molt. No dic de qui sóc per estar bé amb uns 
o amb uns altres. una altra cosa és que per-
sonalment cregui que em puc entendre amb 
tothom.

Et sents més còmode estant en un espai més 
reivindicatiu com una associació de veïns 
que en un...
Sí, però fent-hi coses, com la campanya per 
la rambla. Jo, reivindicar per reivindicar, no. 
Si em poso en una campanya ho faig perquè 
realment ho aconseguim. No ho faig per rei-
vindicar, per queixar-me..., no, no.

I quan decideixes deixar l’Associació de Veïns 
és per cansament o per motius familiars?
No, home, per motius familiars i de feina. Jo 
treballo moltes hores, l’Associació de Veïns 
demana també dedicar-hi moltes hores, i jo a 
la primera època que vaig estar a l’Associació 
de Veïns ja vaig dedicar-hi moltíssimes hores, 
i en aquest procés, durant l’època en què en 
sóc president, tinc dos fills, i estic ficat en mol-
tes coses...

Reivindicacions...
No sé si tu recordes que jo els portava a l’As-
sociació de Veïns quan eren petits (els fills), 
amb el cotxet. Però bé, clar, també arriba un 
moment que... A veure, primer de tot, jo pen-
so que aquests càrrecs els pots ocupar uns 
anys, quatre anys, però que després n’ha de 
venir un altre. Crec que és bo per a la mateixa 
entitat que la gent es vagi renovant. I realment 
en aquell moment estava bé, hi havia una per-
sona de vicepresident, en Josep Castells, que 

jo creia que era una persona molt vàlida per 
agafar la presidència, vull dir que realment 
vaig tenir una sortida molt bona i vaig deixar 
l’Associació de Veïns en molt bones mans. 
Vaig marxar tranquil.

Però un cop la deixes, la teva presència públi-
ca ha anat disminuint. Gairebé has desapare-
gut del mapa.
Això és una cosa bastant lògica. És a dir, tu 
has estat de president... quan tu has estat el 
màxim responsable d’un lloc, i passes a un 
lloc que no és el màxim càrrec, sempre veus 
que les coses no es fan com tu les hauries fet, 
per molt que t’entenguis amb la persona que 
ho està fent en aquells moments. Això ho vaig 
veure als partits polítics, que el que precedeix 
sempre fot canya al seu successor perquè no 
acaba de... Jo em vaig oferir per col·laborar-hi 
sempre que fes falta i en tot el que em dema-
nessin, vull dir que mai tinc un no per a l’As-
sociació de Veïns. Però d’això a ser allà dins..., 
trobo que des de dins hauria fet molt incòmo-
da la funció del que després va ser-ne el pre-
sident. A part que jo tinc una gran desgràcia 
entre cometes, i és que professionalment la 
meva feina m’obliga a treballar moltíssimes 
hores, amb la qual cosa..., tot i que tinc ganes 
de fer coses i ho trobo a faltar, i quan em di-
uen de fer qualsevol cosa si puc m’hi apunto, 
realment també entenc que professionalment 
he passat uns anys d’haver de dedicar moltes 
hores a la meva vida laboral, i no he tingut gai-
re temps per fer altres coses.

I enyores aquella època?
Sí. A veure, sóc una persona que estic con-
tent de totes les diferents èpoques de la meva 
vida, no?, i cada època ha tingut les seves co-
ses. I estic content d’haver estat en la lluita 
antifranquista i en la lluita durant la transició, 
perquè realment va ser una època molt dura, 
perquè Franco no hi era però els seus segui-
dors continuaven i exercien una pressió molt 
forta en aquells moments. I estic molt con-
tent de l’època en què vaig estar a l’Associa-
ció de Veïns. És una època que guardo amb 
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molt d’orgull, amb encerts i errors, però quan 
mires enrere penses: “òndia, això va estar 
bé”. I ara, en aquesta època en què profes-
sionalment m’he fumut en aquesta història 
que realment em demana moltes hores per 
poder-la tirar endavant, doncs també penses 
que és una cosa que s’ha de fer, i la fas i ja 
està. Però no em tanco... en la meva situació, 
el tema social sempre el tinc present, el tema 
de Sant Andreu el tinc molt present, i en el 
que puc, o quan m’ho demanen, col·laboro 
en el que puc. I m’agradaria fer més coses, 
perquè de vegades penso “òndia, això s’hau-
ria de fer i no ho fa ningú, ens hi hauríem de 
posar”, però em falten les hores. Tot i això, 
no renuncio a fer coses.

Tu creus que l’Ajuntament ha après la lliçó i 
que té més en compte el moviment associatiu?
No, jo crec que no els té en compte per a res. I 
si les associacions de veïns no es mouen i no 
lluiten, no se’ls fa cas.

Però no creus que, per exemple, encara que 
sigui maquillatge, aquest procés participa-
tiu que s’està fent ara, no creus que es té en 
compte la participació, encara que sigui coi-
xa...? Penso en l’època dels primers anys de 
l’Ajuntament socialista, del Germà Vidal... És 
impensable arribar a fer un procés de partici-
pació en què la gent pugui dir-hi la seva. Que 
després en facin cas o no és una altra cosa...
A mi em sembla bastant una pantomima. Això 
d’aquests cartells de “tu, digues..., ciutadà col-
labora”. està molt bé aquesta participació..., 
ara, després de tot això faran el que més els 
convingui. A veure, la gent que ara està amb 
el tema del TGV, de totes aquestes històries 
de l’AVe per Barcelona o no per Barcelona... 
jo no sé fins a quin punt l’Ajuntament els està 
escoltant o no els està escoltant. I això és par-
ticipació? o hi ha un moment en què aquí hi 
ha uns grans poders fàctics que són els que 
passen per sobre de tothom? Les grans immo-
biliàries, els grans negocis urbanístics..., i que 
això passa per sobre tota la resta? Llavors els 
veïns ja poden dir el que vulguin i posar-se de 

cul amb el que vulguin, perquè no hi tenen res 
a fer. Pel que fa al tema de l’AVe per Barcelo-
na, crec que l’Ajuntament s’hauria d’avenir a 
parlar-ne. Si fa falta que l’AVe passi per dins 
de Barcelona amb el perill que això pot com-
portar..., doncs que n’exposin els motius, però 
cal diàleg. Que realment sí que hi pot passar 
l’AVe? Bé, doncs que es facin més estudis, que 
es demostri que no hi ha perill. Perquè no ha 
de passar per sota de casa meva, però si ha-
gués de passar per sota casa meva segur que 
sortiria al carrer a dir que no hi passés, perquè 
veient el que està passant..., no et donen cap 
garantia que estiguin fent bé les coses.

Tu et sents una mica protagonista de la histò-
ria recent de Sant Andreu? Has pensat algun 
cop que en alguna idea de les que has tingut 
i que després s’ha materialitzat, que hi ha el 
teu granet de sorra en algun projecte...?
Sí home, penso que sí, que d’alguna manera 
algun granet de sorra petitíssim, igual com el 
de milers d’andreuencs que han ajudat..., com 
les persones que es van manifestar a favor 
de la rambla...; tothom va posar el seu gra 
de sorra i es va moure. Les coses es mouen 
a partir d’això i, d’alguna manera, quan passo 
per davant de Can Guardiola i veig que està 
dreta penso: “òndia, una petita cosa jo hi tinc 
a veure”. Quan veig la biblioteca de Can Fabra, 
aquell edifici que també havia d’anar a terra, 
també penso que hi tinc alguna cosa a veu-
re, o quan veig la rambla. Quan veig coses 
d’aquestes penso que si en aquell moment 
tot aquell grup de gent que ens vam ajuntar 
a l’Associació de Veïns per moure-ho no ens 
haguéssim mogut, doncs potser tot això no hi 
seria. També hi ha qui em diu que la rambla 
és un anacronisme, que s’hi hauria d’haver fet 
un bulevard i no això que provoca embussos 
de trànsit... És a dir que també pot haver-hi 
gent que pensi diferent, però compto que d’al-
guna manera vam intentar contribuir perquè 
la rambla es restituís, i a la història quedarà 
que el regidor de Sant Andreu no sé quan va 
inaugurar la rambla, es va fer la rambla. Però 
els que sabem la història petita, la història del 
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dia a dia, doncs sabem que això es va fer grà-
cies a uns centenars d’andreuencs que es van 
mobilitzar i van fer una sèrie de coses..., i van 
aconseguir la rambla. Tots hi hem participat, 
en això, des de la persona que venia un dia a 
la festa i ens ajudava a moure els testos fins 
a la persona que ens deixava endollar la llum 
per al megàfon, quan fèiem la festa reivindi-
cativa... Tots som partícips d’aquesta història.

Una cosa que va caracteritzar molt la teva 
època com a president i el teu equip és que 
pels temes de Sant Andreu, sobretot de patri-
moni, hi vau estar molt ficats, hi vau estar al 
peu del canó. I veig que després la cosa s’ha 
anat diluint una mica. I si no és per la poca 
pressió que s’ha fet des del Centre d’Estudis 
Ignasi Iglésias, amb el tema de Can Fabra, 
per exemple, doncs... no ho sé, l’Associació 
de Veïns, jo personalment la veig una mica 
adormida.
Sí, però és el que et deia. Nosaltres vam aga-
far una junta en què hi havia molta sensibilitat 
pel tema de Sant Andreu. La gent que hi havia 
era una gent que sentia molt tot aquest tema 
de Sant Andreu, per moltes coses. Sempre et 
movies per alguna cosa i intentaves fer alguna 
cosa, ho intentaves salvar, intentaves fer totes 
aquestes coses. I aquesta sensibilitat, o tenir 
prou gent perquè en un moment concret pu-
guis estar per un tema o per un altre, doncs de 
vegades no hi és, i passa que tens la sensació 
que no arribes a tot arreu. I en aquell moment, 
com et dic, érem un grup de gent amb ganes 
de pencar i que ens estimàvem molt el lloc on 
vivíem, el lloc d’on érem, Sant Andreu. I això 
ens portava a defensar davant de qualsevol 
agressió el que nosaltres consideràvem que 
es feia en contra del nostre patrimoni, en con-
tra dels nostres carrers, en contra de la nostra 
cultura..., i, si vam fer-ho, va ser perquè hi ha-
via una gent molt sensibilitzada per aquestes 
qüestions, i ens movíem. I pot ser que hi hagi 
diferents sensibilitats en cada moment i que 
potser ara es doni més importància al tema 
urbanístic o al tema cultural, i potser falta gent 
que es planti i es pregunti què passa.

Si haguessis de resumir aquests cinquanta 
anys de la teva vida d’alguna manera, com 
els resumiries?
[riu] Ha ha ha, no ho sé! No, perquè he fet 
tantes coses i tan diferents...; he fet una mica 
de tot... els cinquanta anys han estat molt 
complets, he fet moltes coses, he estat en 
moltes coses molt diferents i els trobo molt 
ben aprofitats a tots els nivells. realment he 
fet moltes coses i lògicament n’estic molt con-
tent. Hi ha coses que les hauria pogut millorar 
d’alguna manera, però bé, no sé com dir-t’ho, 
la vida la vas vivint, vas fent, i penso que enca-
ra em queden uns quants anys per endavant 
per fer coses...

Tot i no ser creient, has mantingut bones re-
lacions amb l’església de Sant Andreu...
Sí, i tant. Són clients, què t’he de dir. Ha ha 
ha... No, sí, sí... És el que et deia abans: jo he 
procurat, a nivell personal, estar bé amb tot-
hom, i crec que a Sant Andreu tinc poca gent 
en contra des del punt de vista personal. una 
altra cosa és que hi hagi gent que hagi pogut 
discrepar de mi políticament, a nivell associa-
tiu o de moltes altres coses. Jo sempre poso 
l’exemple del Figueres (gerent del Districte), 
amb qui ens vam discutir moltíssim, i vam te-
nir enfrontaments molt forts; jo estava a l’As-
sociació de Veïns i ell estava a l’Ajuntament, 
perquè realment ell és qui portava l’Ajunta-
ment, encara que hi hagués el regidor, qui ma-
nava era ell. Però ara ens veiem amb el Figue-
res i podem anar a prendre una cervesa junts i 
xerrar i..., perquè a nivell personal sempre ens 
hem respectat, no hem entrat en les desqua-
lificacions personals ni en coses d’aquestes. I 
jo he intentat sempre respectar les diferènci-
es, sense haver de renunciar a cap cosa que 
pensés.

Per anar acabant..., et fa por fer-te gran, per-
dre qualitats, anar-te apagant?
Sí. Suposo que dir que no és molt maco, i viu-
re i continuar encara amb moltes ganes i amb 
ànims de fer moltes coses, però realment sí 
que... fer-se gran, i ara que la gent viu tants 
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anys... A veure, mentre no perds facultats, els 
anys que sigui, però jo quan per la feina veig 
casos de gent que ve perquè els seus pares 
tenen problemes molt greus, perquè els pares 
han perdut el cap, la mobilitat..., doncs sí, ar-
ribar a una situació com aquesta no em fa cap 
gràcia. Però bé, suposo que has d’anar vivint 
el dia a dia, gaudir-ne i no oblidar que vivim 
en una societat en què cal fer coses per millo-
rar-la, i que, en la mesura que puguem, hem 
d’intentar col·laborar en el dia a dia a tots els 
nivells i procurar que aquesta societat sigui 
millor cada dia. I en això estem.

Si et donessin una segona oportunitat i et di-
guessin “pots tornar a néixer”, faries tot el 
que has fet fins ara?
Home, intentaria aprendre dels errors que he 
comès al llarg de la meva vida, i suposo que 
intentaria no repetir aquests errors. Segur 
que en faria uns altres. Però en general no 
em queixo de la vida... De vegades sents gent 
que es lamenta que tot li han estat desgràci-
es, que la vida l’ha tractat injustament, però 
jo no; jo penso que vaig néixer en una família 
excel·lent, he viscut, després he fet una altra 
família excel·lent, a la feina estic molt bé..., 
he treballat i he estat sempre molt bé amb la 
gent que m’ha envoltat. Potser ens en recor-
dem molt de les coses més bones, però pel 
meu caràcter tendeixo a recordar més les co-
ses bones que les dolentes, i per això tinc una 
visió de la vida molt optimista. Segur que hi 
ha gent que viu molt millor que jo, però jo no 
em queixo, perquè en general penso que no 
em puc queixar. Quan mires al voltant i veus 
el que hi ha, de vegades penses que ets un 
home afortunat, que realment has pogut fer 
moltes coses.

I ja per acabar, i per fer-ho d’una manera ro-
dona, el nom “Sant Andreu” què et diu?
És el lloc on ens ha tocat viure, i és el lloc que 
estimo, amb el qual m’identifico, i tot i que 
ens l’estiguin destrossant pertot arreu, és la 
nostra terreta, una miqueta és el lloc aquell 
on et sents bé, quan surts al carrer i veus la 

gent, que de vegades t’atabalen, però amb qui 
també de vegades et sents ben identificat, i és 
el sentiment aquest que tenim de sentir-nos 
que som d’un lloc i... i som de Sant Andreu, 
no som de Barcelona, no som de la Sagrera..., 
som de Sant Andreu de Palomar i és el que 
sentim. el meu fill canta una cançó que diu “Si 
som de Sant Andreu què hi farem”.

Que és músic, el teu fill?
Sí. Toca en un grup.

Com es diu?
Quilòmetre zero.

Promet?
Sí, home, toca molt bé la guitarra; el grup, 
però, no sé si promet massa, però bé, com 
que després es fan i es desfan, ja veurem què 
passa... Però sí, han fet diverses actuacions... 
i aquesta és una cançó que canten en conya. 
No l’has sentit mai aquesta cançó que diu “Si 
som de Sant Andreu què hi farem”? Com dient 
“què hi vols fer, ens ha tocat viure aquí...”, i lla-
vors la gent es diu “com pots presumir de ser 
de Sant Andreu?” Doncs ens hi ha tocat viure, 
ens l’estimem, i en la mesura que hem pogut 
o que podem intentem millorar-lo, encara que 
ens l’estiguin destrossant pertot arreu. Però 
bé, què hi farem.

Gràcies, Jaume.
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