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e
ls valors de l’associacionisme són innegables. Que 
unes persones decideixin un dia estructurar-se en 
una associació per a treballar —cadascú amb la seva 
disponibilitat i la seva capacitat— per un objectiu 
de caràcter altruista, un objectiu que beneficiï el 

conjunt de la societat, no té dita. Que la tasca empresa per 
una associació ompli un buit i subvingui a una necessitat no 
atesa per la societat, fa mereixedors els impulsors de la lloan-
ça general. Que cada associació maldi per intentar passar el 
relleu del compromís de generació en generació, dóna sentit 
i continuïtat a les iniciatives, ja siguin culturals, assistencials, 
esportives, socials, ambientals, educatives, científiques… Que 
les associacions es trobin entre elles i, sectorialment, s’es-
tructurin en forma de federacions o plataformes, vertebra el 
teixit de la societat i hi dóna cohesió i eficàcia en els objec-
tius per assolir. Quan les persones esdevenen associades i es 
relacionen amb l’entorn immediat —el més local— o amb el 
més allunyat, aconsegueixen sostreure’s a la individualitat, 
a l’egocentrisme, i dialoguen fructíferament amb els con-
semblants en tota llei d’interessos i inquietuds. Quan es té 
l’ocasió de participar en activitats de manera lliure i desinte-
ressada, aquesta mateixa participació reporta una satisfacció 
personal il·limitada a la persona.

Tots aquests són aspectes que permeten que la pobresa i 
l’exclusió social, per exemple, siguin combatudes amb eficà-
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el fessin i fugissin d’estudi, com si la tasca llur fos una tasca 
abstracta, sense referents.

Som un país que, a banda de la solidaritat fiscal forçada —
que, com a tal, deixa de ser solidaritat— a l’estat espanyol, 
sempre ha tingut la pruïja d’ajudar les causes d’arreu del món 
d’una manera molt més marcada que en altres indrets, països 
o estats. (Cosa que saben prou bé les ONG i l’Església, d’ací 
i d’allà, a l’hora de dur a terme captes i campanyes.) Tenim 
la cultura de preocupar-nos en gran manera per les necessi-
tats o les injustícies que pateixen els altres pobles del planeta; 
cosa que és un tret positivíssim del nostre tarannà. Però ho 
deixa de ser, de positiu, tan bon punt ens despreocupem del 
nostre entorn immediat i de la situació que, com a poble, ara 
ens toca de viure. I el nostre entorn, és clar, és la pobresa i la 
privació de les necessitats bàsiques, l’atur, els desnonaments 
o la injustícia social, posem per cas. Però també ho és un 
poble que vol ser i no el deixen ser, que està preparat per a 
assumir la responsabilitat sobirana de viure en llibertat per a 
combatre, precisament, una crisi que l’escanya injustament. 
Un poble atàvicament creador de riquesa que, maltractat du-
rant tres segles, s’empobreix sense poder disposar dels re-
cursos que genera i els instruments que el farien sortir del 
sotrac. Un poble que pateix l’insult sistemàtic per la llengua 
en què s’expressa i en què educa els fills. Una cultura en una 
llengua que pateix l’embat d’una indústria cultural i d’una 
administració espanyoles que la combaten tant a Catalunya 
com a les Illes Balears i al País Valencià, amb una presència 
irrisòria en l’educació de la Franja de Ponent, l’Alguer i la 
Catalunya Nord. Davant d’això, les associacions no poden 
callar, s’han de travar i empènyer el país cap a la llibertat.

cia i complementàriament a la feina de l’Administració, que 
en moments de dificultat econòmica extrema del sistema no 
reïx a abastar l’allau immensa de la necessitat. Hi ha situaci-
ons personals molt greus que els serveis socials poden no de-
tectar i que una xarxa de persones que es lliuren a la comesa 
voluntarista d’atendre-les —més enllà del rigor, de vegades 
inhumà, de la burocràcia— poden salvar.

Tots aquests són aspectes que fan possible el miracle —sovint 
no prou ben valorat— d’un concert o d’una representació 
teatral en un poble, una vila o un barri que, altrament, s’ar-
rossegarien per l’erm d’un desert cultural segur. Fins i tot 
els torneigs esportius —futbol, bàsquet, hoquei, handbol…— 
que cada cap de setmana se celebren per estadis, camps i 
pavellons d’arreu del país necessiten una organització i la de-
dicació voluntària de milers de persones. Els esplais, plens de 
monitors compromesos, transmeten als joves uns valors que, 
per força, els han de convertir en persones de profit per a la 
societat el dia de demà. Les múltiples expressions de la cultu-
ra popular —gegants, diables, castells, pessebres, trabucaires, 
cors, puntes de coixí, esbarts, sardanes, bandes musicals…— 
no s’expliquen sense el compromís altruista i desprès de mi-
lers de persones; la qual cosa facilita la integració de nou-
vinguts i, un cop més, la cohesió social del país. Els ateneus 
tenen, darrere seu, una història fascinant de vinculació local 
i de col·laboració entre la gent. En el món econòmic, qui 
hauria dit mai que una entitat sorgida de l’ajuda mútua i del 
foment de l’estalvi entre les classes treballadores, obligada a 
aplicar els beneficis a finalitats socials i culturals, arribaria a 
ser l’entitat financera principal de l’estat? Potser l’esperit de 
les caixes d’estalvi (ara convertides en bancs) s’havia allunyat 
dels postulats inicials, però tenim, certament, una munió de 
cooperatives de crèdit que funcionen i que, amb els estalvis 
dels uns, ajuden els altres.

Tot plegat és motiu d’orgull i diu molt d’un país, de les 
persones que s’hi impliquen. Però hi ha un fet que cal te-
nir present: totes aquestes associacions de mena diversa han 
sorgit i operen en un país concret i seria de doldre que, en 
un moment que aquest país els reclama un pas endavant, no 


