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Cultura i Societat

Armangué rescata la vida
i obra de Rafael Ramis, «al
costat de Dalí o Josep Pla»
El llibre de l’exalcalde de Figueres

reivindica una figura oblidada que va
treballar pel republicanisme a la capital
empordanesa, París i Barcelona

ANIOL RESCLOSA

DdG GIRONA

L’economista i polític Joan Armangué publica el llibre Rafael Ramis
(1880-1936). Catalanista, republicà,
socialista i maçó, una biograﬁa que
reivindica una «ﬁgura oblidada que
va treballar per al republicanisme a
Figueres, París i Barcelona, al costat
de noms com Salvador Dalí, Josep
Pla, Martí Vilanova, Rafael Campalans, Joan Comorera o Jaume Miravitlles».
Rafael Ramis va ser un dels homes de conﬁança del president
Francesc Macià, amb qui participaria en els fets de Prats de Molló,
temptativa d'invasió militar des de
la Catalunya del Nord per independitzar la Catalunya planiﬁcada per
Francesc Macià i la direcció d'Estat
Català, descoberta i avortada el
1926. L’editorial Cal·lígraf presenta
el llibre de qui va ser un signiﬁcat
militant del PSC com una «crònica
d'una època en què Catalunya lluitava pels seus drets civils i la construcció d'una república laica». Autor de diversos llibres i publicacions,
l’estudiós Joan Armangué, que va
ser alcalde de Figueres de 1995 a
2007, assegura que no es pot sintetitzar la personalitat i la trajectòria
de Rafael Ramis en poques paraules
perquè «correríem el risc d’escapçar la profunditat i la riquesa de tot
el que representa». Ramis, segons
el seu biògraf, va ser mestre, periodista i activista cultural. També va
exercir de polític republicà: va ser
regidor socialista, sindicalista i un
gran promotor del catalanisme.
Exiliat a París, durant la dictadura
de Primo de Rivera, «es va convertir
en home de conﬁança de Francesc

Joan Armangué.

Proposta de
reflexió sobre el
municipalisme

La portada del llibre.

Macià». Finalment, la seva «defensa
del laïcisme, la llibertat de consciència i la igualtat de tracte entre les persones, el va dur a incorporar-se a la
maçoneria». Ramis va ser un home
de «valors i ideals» que va treballar
al servei «del republicanisme, del
socialisme i del catalanisme», sempre amb la voluntat de «construir un
país millor i més just».
Completar buits
Malgrat tota la feina feta, en els seus
tres espais vitals, Figueres, París i
Barcelona, la seva ﬁgura i la seva
obra «han caigut en l’oblit» i, d’alguna manera, aquest llibre «vol contribuir a recuperar i divulgar la seva
trajectòria i ajudar a completar algun dels buits que, per desgràcia,
encara presenten els relats sobre la
història recent del nostre país», conclou Armangué. L’exalcalde es pregunta: «La inexistència d’un partit
sobirà, com la Unió Socialista de Ca-

La Biennal de Pensament
debuta amb «gran èxit»
Amb 20.000 participants,

el certamen «ha vingut per
quedar-se», assegura
el comissionat Subirats
ACN BARCELONA

La primera edició de la Biennal
de Pensament Ciutat oberta, que
va tenir lloc la setmana passada a
Barcelona, es va cloure ahir a la
tarda amb unes 20.000 persones
que van participar en algunes de
les 69 activitats programades.
L’alcaldessa de Barcelona, Ada

Colau, va valorar com un «grandíssim èxit» la «quantitat de públic jove», que ha «respost massivament» a la proposta i ha demostrat que «té moltes ganes de
pensar, actuar i aportar en les
grans preguntes» que interpel·len
la societat. També va destacar
que espais públics «de molts barris i districtes s'han omplert
quan el temps ho ha permès» seguint l'«aposta» del Govern per
«descentralitzar» les activitats.
L’alcaldessa també va assenyalar que la primera edició ha conﬁrmat el que van plantejar com

 Armangué proposa reflexions al pròleg del llibre:
«No seria millor un municipalisme capaç d’elegir els
seus regidors amb llistes
obertes i per districtes?, o
poder disposar d’uns càrrecs electes que, superant
el concepte de la disciplina
de partit, rendissin comptes
als seus electors?» (...)
«Malgrat la precarietat en
què vivim, donar valor al
concepte de l’estalvi no hauria de ser considerat imprescindible entre els joves i
les classes treballadores...?
Als treballadors, els pot ser
més útil un sindicalisme de
serveis, fort i reivindicatiu,
que el model burocràtic actual...? No és molt més honesta una militància política
com la de Rafael Ramis,
(...) que la de tants professionals de la política que,
des de la represa democràtica, han farcit les estructures dels partits...?».

talunya i el catalanisme que defensava, demostra que en el mapa
ideològic del nostre país hi ha un espai orfe...?».
una intuïció, que hi ha «grans reptes globals, com la desigualtat, la
gentriﬁcació, els populismes, els
feminismes o la diversitat sexual
que travessen les ciutats» i, a la vegada, que les ciutats són «actor
polític per donar-hi resposta».
El comissionat de Cultura,
Joan Subirats, va aﬁrmar que la
cita per debatre i imaginar una
ciutat més justa i solidària «ha
vingut per quedar-se» i va assenyalar que ja treballen en la Biennal de Ciència, que tindrà lloc al
febrer amb un format similar.
D’altra banda, Subirats va destacar el fet que la Biennal hagi generat debat a les xarxes socials i
va destacar que dels 156 ponents
de la Biennal, 79 han estat dones
i 77, homes.

