Cartes de lluny i de prop
Incerteses i propostes de
reconstrucció democràtica
Jordi Borja

El clima d’efervescència social i política a Catalunya,
i el desig de canvi radical impulsat per la
manifestació de l’Onze de Setembre passat, porten
l’autor a reflexionar sobre quin ha de ser ara el
paper de les esquerres, en una sèrie de cartes
escrites de lluny (Londres) i de prop (Barcelona).

EL LLIBRE
“A Catalunya han emergit o s’han reactivat centenars de col·lectius socials, territorials,
culturals o directament polítics. I desenes de plataformes, coordinadores, fòrums, etc. Ha
emergit una societat política, un moviment heterogeni, que parteix de motivacions
específiques però que expressa una voluntat de canvi polític radical, és a dir, que té
esperança. En uns casos l’objectiu principal és l’independentisme i hi predomina el
nacionalisme. En altres, la renovació política, tant en la dimensió socioeconòmica com en el
funcionament de la democràcia, i hi predomina la cultura d’esquerres. Però una part
important de l’independentisme és d’esquerres i la gran majoria dels moviments socials i
sindicals accepten l’independentisme o un encaix específic de Catalunya a Espanya amb un alt
nivell d’autogovern. Tots coincideixen en el dret a decidir i en l’exigència d’un canvi profund
del sistema polític i socioeconòmic que es va configurar en la transició i que ha degenerat i
s’ha esgotat.”
L’AUTOR
Jordi Borja (Barcelona, 1941) és llicenciat en sociologia i geografia, màster en urbanisme per
la Universitat de París i doctor en geografia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi
sobre Revolución urbana y derechos ciudadanos. Va començar la seva trajectòria política a
final dels anys 50; la seva militància clandestina al PSUC l’obligà a exiliar-se a París. Ha estat,
consecutivament, un dels artífexs del moviment ciutadà dels anys 70; diputat al Parlament i
tinent d’alcalde eurocomunista a la Barcelona dels 80; des d’on va dissenyar la
descentralització en districtes de la ciutat i va contribuir a la projecció internacional de Barcelona i
a la cultura urbanística democràtica. A mitjan dels 90 va deixar la política institucional. Ha
participat en l’elaboració de plans i projectes de desenvolupament urbà de diverses ciutats
europees i llatinoamericanes. Actualment és director del màster sobre Gestió de la ciutat de la
UOC i presideix l’Observatori DESC (Drets econòmics, socials i culturals).
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