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la roser feia dies que s’adonava que passava alguna 
cosa estranya, era capaç de percebre els canvis en el seu 
estat d’ànim només fixant-se en la respiració quan volia 
adormir-se. a les nits, quan es posaven al llit, el Jordi no 
tenia problemes a l’hora d’aclucar l’ull. ara, en canvi, li 
costava de poder-ho fer. ella no deia res, però s’adona-
va que el seu company estava neguitós. no parava de 
moure’s i la seva respiració era irregular. tot i que les nits 
d’hivern a l’alta muntanya eren gèlides, especialment 
aquell hivern, a l’interior de la casa on vivien s’hi estava 
molt bé. aquelles centenàries construccions del pirineu 
restaurades des de feia anys mantenien l’escalfor de la 
llar i impedien que no es notés res de l’exterior; fins i tot 
el fort vent que de vegades bufava de la cara nord mai no 
era un inconvenient per concentrar-se i adormir-se amb 
relativa tranquil·litat.

la roser no li ho volia dir però sabia què li passa-
va pel cap, al Jordi. comprenia perfectament que ara, 
després de més de vint anys de treball, sacrificis, esforç 
i de lluitar per un ideal, comencés a tenir els primers 

el campament

Isaac Albesa
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8 Isaac Albesa el campament

dubtes per un horitzó de derrota que albirava amb un 
cert neguit. segurament el Jordi havia tingut molt de 
temps per pensar que un dia es trobaria de cara amb 
les incerteses; fins i tot s’havia buscat resposta a totes 
les preguntes que ell mateix era capaç de plantejar-se. 
tot i que la vida a l’alt pirineu és dura i sempre hi ha 
alguna cosa a fer, quan arriba l’hivern són moltes les 
hores mortes per passar-se a l’interior de casa i el temps 
per pensar es multiplica exponencialment. ara tenia la 
primera crisi de veritat i no sabia quina decisió prendre.

la història del Jordi i la roser i la vintena de parelles 
que vivien al poble havia començat a finals dels anys 70, 
una època de transformació a tot el món amb un jovent 
engrescat per canviar-ho tot, encara amb el cap girat cap 
al maig del 68 a parís. feia pocs anys que havia mort el 
dictador i a catalunya es vivien els primers anys d’una 
democràcia que també, cal dir-ho, estava beneïda per 
alguns prohoms del règim anterior que no havien tingut 
cap problema en canviar-se de camisa i oblidar, quasi 
per art de màgia, el seu passat de braç enlaire i Cara 
al sol. eren anys d’esperances i il·lusions després d’una 
llarga nit, com havia cantant el raimon. 

la parella s’havia conegut al barri de gràcia, en una 
entitat excursionista que almenys una vegada al mes els 
portava d’excursió per conèixer el país pam a pam. du-
rant prop de cinc anys s’havien mogut constantment 
per la geografia catalana sense repetir mai una mateixa 
destinació. la nació catalana, com els agradava dir des-
prés d’aquella multitudinària marxa encapçalada pel crit 
unànime de “som una nació”, era petita però suficient 
per oferir tot tipus de paisatges, contrastos i accents. des 
de la costa brava fins a les terres de l’ebre i encara més 
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al sud del sénia; el pirineu des de l’alta ribagorça i la 
Val d’aran fins a les muntanyes del ripollès o el bergue-
dà; les muntanyes de prades i el montseny i, fins i tot, 
quan tenien alguna mica més de temps —de diners mai 
els en van faltar—, havien realitzat petites incursions a 
les illes, sempre paradisíaques i oblidades encara pel tu-
risme massiu. el pare ramon, que era el seu guia en to-
tes aquestes excursions, tenia l’encàrrec de portar-los per 
les terres de parla catalana perquè coneguessin tots els 
indrets del país. li deien ramonet, tot i que era un se-
nyor que passava dels 50 anys i era alt i fort. Havia estat 
capellà, se li notava en les seves gesticulacions; semblava, 
talment, que estava fent el sermó al púlpit cada vegada 
que es dirigia als joves per alliçonar-los. del seu passat 
de religiós mai no en parlava, però va abandonar l’esglé-
sia per casar-se, encara que de la seva dona tampoc no 
acostumava a fer-ne cap comentari. des de feia anys ja 
només tenia una missió: preparar un grup de joves per 
formar un petit nucli que en el futur hauria de portar les 
regnes del país, sobretot les de la política. 

al ramonet li va costar molt seleccionar aquest nucli 
de joves. molts van passar per la seva agrupació excursi-
onista, la faecs, la fundació amics de l’excursionis-
me, la cultura i la solidaritat. el seu apostolat no era 
senzill, ho havia de fer amb el sigil necessari per evitar 
suspicàcies d’alguns mitjans de comunicació quintaco-
lumnistes, que a catalunya sempre hem patit. Va lluitar 
contra la mentalitat dels mateixos joves que, entre els 15 
i els 20 anys, tenen moltes coses al cap, molts projectes 
que no passen precisament i de forma obligatòria per 
gastar la joventut formant-se per esdevenir els homes 
que acabarien liderant una missió quasi sagrada. 
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10 Isaac Albesa el campament

pel local de la faecs a barcelona —un palauet mo-
dernista en ple cor del barri de gràcia, que misteriosa-
ment aquesta entitat va aconseguir en propietat quan 
els governants de madrid van tornar part del patrimoni 
espoliat als sindicats d’esquerra després de la guerra ci-
vil—van passar-hi joves de tota la ciutat i de totes les 
classes socials, això sí, sempre amb una certa predilecció 
per la burgesia del cap-i-casal que no havia traït la llen-
gua durant els anys de foscor. la faecs tenia una xarxa 
de contactes a la ciutat que es va encarregar de buscar 
els candidats més idonis. tenia col·laboradors a escoles i 
instituts que ja treballaven des de feia molt de temps en 
aquest projecte sense parlar-ne mai en públic. eren ab-
negats i sabien molt bé què volien i què buscaven i mai 
no van defallir. es tractava de no equivocar-se en el per-
fil dels joves. també era important, encara que no del 
tot imprescindible, saber com respondrien les famílies. 
aquest era el primer contratemps seriós que calia vèn-
cer. a molts pares no els convencia la idea perquè no ho 
veien clar, tot i ser amics de la causa. no acabaven d’en-
tendre com enduent-se els joves a la muntanya, allu-
nyant-los de tot i de tots, aconseguirien convertir-los en 
homes i dones de profit, en l’elit de casa nostra, en els 
futurs líders del nostre país.

el projecte del ramonet valia molts diners, però 
no tenia problemes de finançament. no és que el pre-
sident de la generalitat no estés al cas de la feina de 
la faecs, sinó que aquesta entitat l’havia creada ell 
mateix a través d’una fundació d’estudis que tenia ca-
lés a tort i a dret, uns diners que procedien d’un banc 
semipúblic que s’encarregava de finançar aquest tipus 
de projectes a través de la seva obra social, una estra-
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tègia força típica en aquella època i que tothom veia 
amb bons ulls. 

en aquells anys catalunya passava per un bon mo-
ment econòmic, el diner corria sense gaire control i a 
l’administració les fórmules per desviar partides encara 
donaven resultat de forma fàcil. la burocràcia no era 
excessiva perquè encara existia la bona fe i la confiança 
en uns governants que acabaven d’aterrar a l’alta admi-
nistració d’un país, regió o autonomia —la definició va 
al gust del consumidor. tot i no tenir grans pressupos-
tos, la nova administració disposava d’un finançament 
digne —tot i que pugui semblar estrany!—, més aviat 
perquè les competències que exercia eren insignificants. 
era curiós, en aquella època hauria estat fàcil posar-se 
diners a la butxaca, però els primigenis polítics i els alts 
funcionaris dels seus departaments mai no ho van fer. 
en canvi, anys més tard, amb una administració que 
s’havia multiplicat com el miracle dels pans i els peixos, 
amb controls i auditories constants, la llavor de la cob-
dícia s’havia instaurat en alguns dels dirigents del país, 
i havia provocat nombrosos problemes a la faecs, tot 
i que finalment se’n va poder sortir. sempre és de gran 
ajuda tenir col·laboradors a la justícia, això sí, a canvi de 
suculentes i apetitoses concessions d’una administració 
cada vegada amb més competències.

l’altre inconvenient que calia resoldre era la recerca 
del lloc idoni on bastir la futura comunitat, un espai 
allunyat de les gran ciutats on poder treballar de forma 
tranquil·la i sense excessives interferències de l’exterior. 
Vaja, no volien molestar ni ser molestats, perquè els joves 
escollits havien de créixer sense interferències pernicio-
ses. coneixien el pirineu a la perfecció i per això no els 
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12 Isaac Albesa el campament

va suposar cap problema trobar un llogarret abandonat 
i mig oblidat per poder reconstruir. en un parell d’es-
tius, gràcies al suport d’un camp de treball organitzat i 
molt ben finançat pel departament de Joventut amb 
l’excusa de fomentar la recuperació de masies del segle 
passat a l’alt pirineu, es va reconstruir un petit poble 
de dues dotzenes de cases al nord del pallars sobirà. era 
un nucli situat al bell mig d’una vall a la qual s’accedia 
a través d’una pista forestal que només era practicable 
amb land rover —en aquella època encara no es parla-
va dels 4x4 que ara omplen les carreteres de tot el país. 
l’aïllament era absolut si obviem els excursionistes que 
a l’estiu rondaven per aquella zona a la recerca d’alguns 
cims i que de vegades s’acostaven per tafanejar pel po-
ble. gràcies a un salt d’aigua que hi havia ben a la vora 
van construir una minicentral elèctrica amb diners pro-
cedents del departament d’indústria que, curiosament, 
tenia un pla pilot per desenvolupar l’obtenció d’electri-
citat als petits salts d’aigua del pirineu, un projecte que 
es va oblidar ràpidament en una carpeta i que va tenir 
en aquella minicentral el seu únic resultat positiu. de 
passada, s’estalviaven les protestes dels primigenis grups 
ecologistes que proliferaven pel país posant el crit al cel 
per qualsevol atemptat a la natura, amb la consciència 
ben desperta després d’un accident nuclear a Vandellòs. 

la presència d’aquella comunitat a la muntanya, per 
estrany que pugui semblar, tampoc no va despertar cap 
recel entre els veïns del municipi, format per tres nuclis 
disseminats i sense gaire connexió entre ells. de fet, les 
cinquanta persones que es van empadronar van crear un 
partit polític independent que, només tres mesos des-
prés, va aconseguir la majoria absoluta en les eleccions 
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municipals: el gtr, el grup de treball rural. el nou 
alcalde, el ramonet, va aconseguir solucionar algunes 
mancances estructurals de la zona, va millorar els ca-
mins i el subministrament elèctric, que era la gran recla-
mació dels pallaresos, a més d’aconseguir una millora en 
les subvencions que rebien del ministeri d’agricultura 
pels caps de bestiar. com sempre, hi havia un senyor de 
reus en un ministeri que els va donar un cop de mà, i 
sense res a canvi, que sempre és més complicat. a més, 
des de madrid un ministre català que tenia una vincu-
lació familiar amb aquella zona del pirineu va ser capaç 
d’aprovar un finançament extraordinari per a aquelles 
co marques de muntanya que els va anar de perles, fins i 
tot abans que espanya entrés a europa per rebre diners 
a cabassos i invertir-los de qualsevol manera. 

durant quasi vint anys la comunitat va viure amb 
certa tranquil·li tat. els joves es van fer grans. Van rebre 
la visita d’importants personalitats de tot el món, espe-
cialment d’israel. als dirigents de la faecs sempre els 
havia atret la capacitat del poble jueu d’aconseguir un 
lloc en el món, establir contactes al més alt nivell inter-
nacional i fer-ho de forma sigil·losa, quasi d’amagat. pel 
campament van passar economistes, historiadors, met-
ges, científics, sociòlegs, politòlegs i algun premi nobel 
que, ben ensabonat, no va tenir cap dubte en fer petites 
estades en una misteriosa comunitat situada a les mun-
tanyes d’un país que no sortia als mapes, però que sem-
blava que tenia recursos per enviar-los a la muntanya a 
impartir classes a uns alumnes que dominaven l’anglès 
i el francès a la perfecció i que, en alguns casos, també 
parlaven l’alemany, un altre dels idiomes preferits per 
l’impulsor d’aquest projecte.
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14 isaac albesa el campament

l’aïllament d’aquells joves a l’alta muntanya va des-
pertar el seu instint sexual; era obvi, amb tantes hores 
de convivència. alguns van arribar a la muntanya amb 
parella i la major part va acabar amb fills, uns fills que el 
programa de formació ja contemplava, tot i que el ramo-
net de bon principi n’era reticent i preferia preservar, mai 
més ben dit, el nucli inicial. amb canalla incorporada a 
la gran família, la cosa canvia va. d’una banda havien de 
continuar el procés de formació dels pares i, de l’altra, 
també s’havien d’encarregar de la formació dels seus fills. 
aquests van rebre un ensenyament plenament en català 
i mai no van saber res de l’espanyol, que els seus pa-
res tenien totalment prohibit, ni tan sols fer-ne esment. 
amb l’arribada d’internet es van afegir noves dificultats. 
era ben cert que la televisió catalana sovint emprava el 
castellà, tot i que a la muntanya les emissions arribaven 
en diferit i tallades gràcies a un complet programa infor-
màtic; però la xarxa era més complicat de controlar per 
evitar interferències pernicioses. sortosament, els cata-
lans, tot i ser un poble petit, tenim grans contactes en 
l’àmbit internacional, també amb el règim comunista de 
fidel castro. aquestes coneixences a cuba van fructifi-
car i a la muntanya va arribar-hi un equip tècnic —néts 
de catalans emigrats a l’illa però que s’havien afegit a la 
revolució cubana— que els van acabar de donar les eines 
tècniques per evitar interferències de l’estat veí. aquesta 
parella de cubans d’arrels catalanes van prometre de tor-
nar sempre que fes falta, però, pel que sembla, la duresa 
del clima no els va acabar de convèncer, acostumats com 
estaven a la calor tropical de la seva illa.

però allò que havia d’arribar va acabar succeint, com 
sempre. el Jordi passava dels 40 i l’organització va deci-
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dir d’enviar-lo de nou a barcelona juntament amb dos 
dels interns que considerava més capacitats. des del pi-
rineu estaven al cas de les evolucions del país. Havien 
vist les victòries del barça de cruyff, tot i que no com-
prenien que aquell entrenador parlés en aquell estrany 
idioma barreja d’espanyol i holandès; van seguir els Jocs 
olímpics de barcelona per televisió i es van adonar de la 
profunda espanyolització que havien suposat —encara 
tenia malsons quan recordaven el camp del barça ple de 
“rojigualdas”—; havien pogut escoltar les cançons del 
rock català, fins i tot llegien els nous escriptors que més 
triomfaven al nostre país i eren coneixedors que havien 
de parlar del boom de la cuina catalana i del vi català 
cada vegada que es trobessin en una conversa si no voli-
en quedar-se en fora de joc. 

aquesta primera visita, la prova de foc, va durar poc 
més de dos mesos i va suposar un xoc brutal, tot i que 
en les setmanes prèvies les sessions de teràpia preventi-
va havien estat constants. el Jordi, el més conscienciat 
de tots, es va adonar que el català brillava per la seva 
absència en algunes ciutats i barris. quan passejava per 
barcelona no sabia si ho feia per madrid, per nova York 
o pel centre de londres; tot ho veia igual. al comerç 
pràcticament ningú no se li va dirigir en català i tam-
poc als restaurants no va aconseguir que els cambrers li 
parlessin la seva llengua. què havia fet el seu govern?, 
es començava a plantejar dia sí, dia també. comprenia 
que el partit del seu líder hagués pactat amb partits es-
panyolistes per mantenir-se al poder i evitar així que 
els partits d’esquerra arribessin a manar, que era la gran 
obsessió de la classe política dirigent. fins i tot recolza-
va que el seu líder votés i donés estabilitat a madrid, a 
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la dreta i a l’esquerra, però imaginava que tot això ho 
feia perquè tenien un full de ruta marcat i clar, amb 
un pla b, com es diu ara, per si les coses es torçaven. 
però amb dos mesos en va tenir prou. tot havia canviat 
amb molta celeritat. era curiós, dos mesos a la reali-
tat havien provocat l’efecte contrari a dues dècades a la 
muntanya. 

a catalunya, el líder del país s’havia fet gran, havia 
deixat el camí lliure a altres dirigents amb molta ambi-
ció personal després d’intentar la seva successió sense 
èxit amb diversos deixebles que van quedar-se pel camí. 
Va ser en aquell moment quan en Jordi va començar 
a comprendre per què el seu captiveri a la muntanya 
—ara ja l’anomenava així— s’havia allargat més de l’ini-
cialment previst. intuïa que alguna cosa no anava bé, 
li semblava que s’estava eternitzant la seva presència al 
pirineu en aquella comunitat tancada en si mateixa. era 
ben cert que no tenien problemes de finançament i que 
continuaven vivint com a reis, però també era cert que 
tenien menys contacte amb el nucli dur del projecte. de 
fet, l’ideòleg suprem —retirat de la política activa, tot i 
que es pensava que seguia movent els fils a l’ombra— ja 
només es deixava caure un parell de dies a l’estiu quan 
feia una de les seves excursions pel pirineu. tot i l’avan-
çada edat, passava dels 70 anys, encara tenia una certa 
passió de fer un 3.000. des d’allà dalt tenia la sensació 
que tots els catalans estaven sota els seus peus, sota el 
domini del pare indiscutible de la pàtria. el Jordi, arri-
bat a aquell punt, fins i tot temia els seus pensaments. 
com era possible que es comencés a qüestionar fins i tot 
el líder? de què li havia servit tota la seva formació? què 
n’havia tret del seu sacrifici personal?
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