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EXTRAORDINARI

n Jaume va néixer a
una casa de la
Rambla de Sant
Andreu cantonada

carrer Nadal, el 5 de juliol de
1919, i abans de traspassar,
el 20 de setembre d’enguany
a l’Hospital de Sant Pau,
constantment comptà amb la
companyia de tots els que
estimava i l’estimàvem.
Arribà a viure 79 anys i tant
la seva infantesa com
adolescència havien
transcorregut a la barriada de
Sant Andreu i... n’estava
orgullós!

Els seus ideals foren republicans i
esquerrans. Professionalment aprengué
l’ofici de forner a la fleca Tur de Sant
Andreu. Quan va ser fadrí anà a treballar
a diverses empreses del centre de
Barcelona. No es casà fins que no fou
mestre de pastera i aleshores, perquè ho
va sofrir en les seves pròpies carns, es
comprometè a defensar els drets dels
oficials forners i, de retruc, els dels
consumidors, en pro de la salut pública.

Cal explicar que la postguerra,
malauradament, va ensenyar a alguns
empresaris  desaprensius que tenien
fleca a “guanyar diners fent trampes”; i
així, perquè el pà tingués una magnífica
aparença de pa, encara que s’assequès
a les poques hores d’haver-lo adquirit, hi
posaven persulfat càlcic i amònics amb
tots els seus derivats.

Tothom sap que els forners treballen de
nit i moltes vegades en calçotets. En
JAUME, massa sensible al persulfat, al
principi sense saber-ho del cert, li
atacava la pell de les mans, braços i
cames. Va afectar-lo tant que se li
formaven llagues a tot el cos. I com ell a

molts altres.

Això treia de polleguera a ne’n RABOSO,
fins al punt de fer-lo protagonista d’un
llibre -aleshores mig clandestí- l’autor del
qual era el prestigiós periodista
especialitzat en temes socials ELISEO
BAYO, i que va merèixer ser prologat per
un home de tanta humanitat com
FRANCESC CANDEL.

És interessant saber que l’obra de BAYO:
De que viven i por qué no mueren los
españoles, desfermà les ganes de
descobrir i divulgar les injustícies que es
fan als dèbils i que mai arriben a esquitxar
als poderosos. En JAUME RABOSO hi
explicava amb pèls i senyals la desgràcia
que li havia tocat viure a la seva pell amb
totes les consequències físiques, morals,
professionals i fins i tot familiars, perquè
va desfer el seu matrimoni i va perdre el
seu treball.

Va tornar a viure amb els seus pares, ara
al Carrer Gran de Sant Andreu num.81,
ajudant-los a la carnisseria, i va tenir la
sort de casar-se en segones núpcies amb
Isabel Puig amb qui va viure durant trenta
anys estimant-se sempre molt.

Admirador del gest d’ÀNGEL
COLOM quan incorporà la
joventut de la Crida a
ESQUERRA REPU-BLICANA
DE CATALUNYA, ell s’hi afilià
i fou l’ànima del casal d’ERC
de Sant Andreu. Però així que
l’ÀNGEL i la PILAR RAHOLA
es veieren obligats a escindir-
se d’aquell partit, no ho dubtà
ni un moment i fou un dels
primers d’afiliar-se al PARTIT
PER LA INDE-PENDÈNCIA i
malgrat que la força física li va
començar a disminuir va
repetir la seva desinteressada
abnegació encara amb més

entusiasme, cercant i trobant un nou
local, fent de fuster, de tresorer, de
telefonista, obrint-lo totes les tardes, etc.

Ara que no el tenim entre nosaltres, però
que ens ha passat la torxa del seu
entusiasme, podríem triar el nom de
molts altres patriotes per a batejar la
nostra seu social, però indiscutiblement
la persona que més ha treballat al barri
per honorar la Independència de
Catalunya, i que el tindrem sempre a la
nostra memòria, és en JAUME RABOSO
i VERDAGUER.

I per això, aquest serà el nom que
posarem al nostre Casal de Sant Andreu
de Palomar !

Prou vell per saber-ne molt,
prou jove per motivar-nos sempre !

EN HOMENATGE A JAUME RABOSO I VERDAGUER
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  Article de Pilar Rahola a l’     10 de setembre 1998

A Jaume Raboso,
en la Diada Nacional

àtria i ciutadania. Sentiment
noble de país vinculat a una
sòlida, exemplar i pregona
humanitat, aquella mena de

personalitat sobre la qual el terme
bondat no resulta pompós ni excessiu.
Ara que en Jaume Raboso, militant
d'ERC des de jove, militant del PI des
de l'escissió, militant de Catalunya
sempre, i per damunt de tot, militant
d'aquella manera bona d'entendre
Catalunya com una pàtria de ciutadans
justos i lliures, ara que no podrà ser a
l'ofrena de la Diada -la biologia és
implacable, freda i terrible en la seva
ferotge voracitat-, goso posar en veu
alta el seu nom com a paradigma.
Podríem fer moltes reflexions sobre la
Diada, algunes de les quals les hem
repetit tant -i tan a bastament- que
poden resultar fatigants i, en
conseqüència, estèrils: que el ritual de
record dels morts i de record de la
resistència, si no va acompanyat d'un
objectiu històric per al país, resulta buit
i inútil...; que tenim un to muscular
nacionalista baix, gairebé esmaperdut,
desconcertat...; que, si fins i tot el PP
homenatja els nostres resistents i ningú
no se'n sorprèn, és que això ja no
resulta gaire seriós... etc. La Diada
hauria de ser un punt d'inflexió en la
nostra capacitat col·lectiva
d'interrogar-nos, de fer-nos l'anàlisi
mèdica de la nostra salut nacional. Allò
de saber, amb fredor, què tenim i cap
on hem de menar la nació. Ben al
contrari, ha esdevingut una mena
d'àlbum de foto familiar on tothom
porta la floreta, tingui o no tingui sentit
el seu gest, sigui patriota o botifler,
vulgui un país lliure o formi part dels
qui l'esclavitzen. No goso fer-ho encara
-crec que tinc l'obligació de pensar-hi
més-, però algun dia m'interrogaré
públicament sobre el sentit del ritual
polític que fem l'Onze de Setembre, un
ritual que té més aires d'estereotip vacu
que no de gest simbòlic. En tot cas em
sembla de rigor dir que hom no pot
sotmetre Catalunya a una espoliació
econòmica sagnant i després anar a
retre homenatge als resistents del 1714.
Hom no pot votar i actuar i lluitar
contra l'idioma propi de Catalunya, i

després portar floretes al Rafael
Casanova. Etc. Si això passa, el gest ja
no té l'èpica dels gestos, esdevé el
guinyol de l'esperpent.

Per això la figura de Jaume Raboso, i en
ell la figura de tots els ciutadans silents,
que calladament però constant estimen
el seu país, i fan del sentiment
reivindicació i lluita col·lectiva, em
sembla, a hores d'ara, el fotograma més
carregat de simbolisme que permet la
Diada. S'han cansat, des de la
propaganda institucional, de dir una i
altra vegada que Catalunya és la seva
gent, i fins i tot més d'una volta aquest
lema ha estat la coartada que ha intentat
disculpar la manca d'acció de govern, o
les accions de govern dubtoses. Encara
recordo, tot justificant la situació
vergonyant de peatges que patim a
Catalunya -paguem el 72% dels peatges
de tot l'Estat- com Jordi Pujol deia, en
el sopar de la PIMEC, que els catalans
ens paguem les autopistes perquè no
volem que ens paguin res. No m'agrada
usar termes tan durs amb el president -a
qui, tanmateix, no cal dir que respecto-,
però l'expressió s'acostava al cinisme.
És, però, veritat, és veritat que
Catalunya ha estat històricament perquè
la seva gent ha funcionat, ha reaccionat
i, si ha calgut, ha resistit. Perquè al
llarg de la història d'aquests dos-cents
anys i escaig de derrota nacional, hi ha
hagut homes com en Jaume Raboso,
ments clares i compromeses, catalans
que des de la intimitat de la seva lluita
han mantingut paràmetres de dignitat.
Mai no serà tan veritat aquesta
expressió d'espot publicitari -que
Catalunya és la seva gent-, com quan
pensem en termes de resistència.
Catalunya no ha de ser la seva gent per
tal de carregar sobre els ciutadans el
cost de la independència, ni per tal de
castigar la butxaca familiar amb un país
de peatges, però és la seva gent quan la
necessita per sobreviure. Va ser la seva
gent en els llargs anys de resistència el
1714. Va ser la seva gent quan a
principis de segle la societat civil
sostenia sola la voluntat de modernitat
de Catalunya, les seves aspiracions
nacionals, el seu desig de poder polític.
Va ser la seva gent per mantenir la

memòria -"per salvar els mots"- en els
moments de llarg abisme franquista i és
ara, encara, la seva gent per tal de
recordar-nos que no hi hem arribat. Que
aquest present gris i feixuc està
malbaratant els somnis.

Sé que semblarà excessiu -els
sentiments sincers tendeixen a semblar-
ho- si dic que personalment necessito
recordar gent com en Jaume Raboso per
tal de no perdre l'horitzó de la lluita. A
voltes l'acció política té un punt de
metafísica, s'allunya -per pròpia
tendència pràctica- de les idees
tangibles que li donen sentit. Tendeix,
per pròpia dinàmica, a fugir de la
rigidesa de la coherència per anar a la
comoditat del pragmatisme. No he
entès mai perquè es considera un valor
polític més important el pragmatisme
que la coherència, però és així. I és tant
així que és aleshores quan la gent
silenciosa que està darrere de tots els
que parlem, la gent que calla però pensa
i sent, i sobretot es manté, resulten
d'una enorme importància. Ens
recorden que el sentit de la lluita és el
sentit del país. I que només aquest sentit
ens motiva als que, per Catalunya, som
en la política.

Prou malalt per no poder acompanyar-
nos en la Diada, prou vell per saber-ne
molt, prou jove per motivar-nos
sempre, des d'aquí li envio un petó al
Jaume. I amb ell a tots els Jaumes que
han sabut sentir, fer del sentiment una
lluita, mantenir-se en la lluita, i resistir.
No només res no tindria sentit sense
ells, sinó que són precisament ells els
que donen sentit a cada Diada que fem.
I els que ens impulsen al bell mig dels
dubtes. Com espelmes de claror en la
foscor seductora del pragmatisme.

Diada nacional. La diada de la
resistència? La diada dels resistents.

P



Divendres, 20 de novembre 1998

A les 20:45 hores
«Bateig» del Casal del
Partit per la Independència
de Sant Andreu amb el nom:
«CASAL JAUME RABOSO»
Lloc: C. del Roine, 23  (a tocar del Centre Cívic)

A les 22 hores
Sopar d’homenatge, al Restaurant Ramon.
Lloc: Carrer Gran de Sant Andreu, 194
Preu: 2.000 ptes

Cal fer-ne la reserva, trucant als telèfons:
93 349 19 98 - 93 346 60 53 - 939 02 73 78
E-Mail: santandreu@softhome.net

(millor abans del dimarts 17 de novembre)
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  El nostre Casal:  «CASAL JAUME RABOSO»

Actes d’Homenatge
a Jaume Raboso

Amb l’assistència d’Àngel Colom i Pilar Rahola

És molt difícil escriure en vers
quan no es poden trobar paraules
per dedicar a algú que ja no hi és

de qui n’he après més que a les aules.

Al company, a l’amic, al pare, a l’avi
a l’home que sens saber-ho era un savi
a l’home que donava tot el que tenia

i ens acompanyava i animava cada dia.

Estimat Jaume, volem que sàpigues
que el teu nom serà sempre al nostre cor,
el teu nom, la teva veu, la teva persona,

mai s’esvairan del nostre record.

La teva absència i alhora la teva presència
són la força que ens fa tirar endavant

per aconseguir la tan volguda
Independència

que tu en vida vares desitjar tant.

Gràcies per tot els que ens has donat !!!

Jaume Estragués i Medina

 La veu del cor...

Jaume Raboso, amb Pilar Rahola, a la carrossa del Partit per la
Independència, durant la cavalcada dels Tres Tombs d’enguany
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Jaume Raboso, al Fossar de les Moreres
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Al company, a l’amic, al pare, a l’avi,
a l’home que, sense saber-ho, era un savi

Jaume Estragués - Albert Pubill

l dia 21 de setembre del
1998 era un dia clar, ple de
sol... Però nosaltres ens
vàrem llevar amb la tristor i

l’angoixa que aquell dia no era un
dia qualsevol. Era el dia que havíem
d’acomiadar el nostre amic Jaume.
En Jaume se n’anava a l’exili,
deixava la seva terra, la seva dona,
la seva néta i besnét i tots els seus
amics, per anar a algun lloc
indeterminat, desconegut , a algun
lloc, però, des d’on en Jaume ens
guiarà com havia fet sempre.

A les tres de la tarda tots hi érem al
tanatori de «Sancho d’Àvila». Tots,
absolutament tots. No hi mancava
ningú, i si algú no hi era físicament
-per motius professionals- ben
segur que mentalment i amb el cor
ens acompanyava.

Un cop a l’oratori, les quasi 100
persones presents vàrem tornar a
gaudir de la seva presència, de la
seva persona. Aquest cop, però,
cobert amb una gran estelada i amb
una bella catifa de flors. El vàrem
rebre escoltant la música d’una ària
de Bach. Posteriorment es va llegir
el poema Les Tombes Flamejants
especiament dedicat a la seva
persona.

«Fou una pàtria. Va morir tan bella,«Fou una pàtria. Va morir tan bella,
que mai ningú no la gosà enterrar:que mai ningú no la gosà enterrar:

damunt de cada tomba, un raig d’estrella;damunt de cada tomba, un raig d’estrella;
sota de cada estrella, un català.»sota de cada estrella, un català.»

Tot seguit es va donar la paraula a
qui volgués dir-li quelcom. Primer en
Josep Garriga, molt emocionat,
llegint un vers que li havia ensenyat
el seu pare. Posteriorment el nostre
president i amic Ignasi Pujades, per
donar pas a Pilar Rahola i, finalment,
Àngel Colom.

Acomiadàrem la cerimònia tot
escoltant la millor melodia que li
podíem dedicar a en Jaume. El Cant
dels Ocells, en versió original del

gran mestre Pau Casals.

I va arribar potser el pitjor moment,
el moment final. Ens traslladàrem al
crematori del cementiri de Montjuïc.
Era allà on, finalment, en Jaume ens
deia. «Fins sempre... Fins aviat
!».

Des d’aquestes línies, una abraçada
molt forta i un gran petó a la seva
esposa Isabel Puig, a la seva néta
Carolina Puig i al seu besnét, en
Dani. I agrair a tots els qui el vàren
conèixer i estimar, i en vàren gaudir,
les grans mostres d’afecte i de
condol.

E

  Comiat

Pregueu a Déu per l’ànima de

Jaume Raboso i Verdaguer
que morí cristianament

a Barcelona
el dia 20 de setembre de 1998

als 79 anys d’edat

A.C.S.

Com una flor, sempre més
el teu record en ma vida

hi ha deixat una fragància
que ja no en serà esvaïda.

(J. Maragall)

L’ànima de l’Agrupació, Jaume Raboso, envoltat de tots nosaltres

Reproducció del recordatori.
Si no vàreu poder assistir al comiat i us agradaria tenir-lo, no dubteu en demanar-nos-el.


