Referents per sempre amb nosaltres
(Carta enviada el 4 de maig de 2021)

Benvolgudes amigues i amics del Llegat d’en Jaume:
Anem avançant en els tràmits per regular la nostra entitat i molt aviat podrem
formalitzar l’adhesió com a soci/sòcia, per a qui ho desitgi.
Avui compartim alguns articles recents que parlen de l’Arcadi i d’en Jaume relacionantlos, i també de la nostra entitat: (aquests mateixos articles us els hem adjuntat en PDF)
EULÀLIA REGUANT “Sempre arcadians”.
https://www.naciodigital.cat/opinio/22985/sempre-arcadians
OSCAR MATEOS, “Arcadi Oliveres lluita, coherència i esperança”
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2021/04/06/arcadi-oliveres-lluita-coherenciai-esperanca
XAVIER GARÍ: “Referents per sempre”. Tribuna Maresme, 364. Abril 2021
https://www.tribunamaresme.com/referents-per-sempre-2/
JOAN CAMÓS: “Constituïda l’associació Llegat Jaume Botey i Vallès” El Pregó Maig
2021

Desitgem que estigueu bé, que gaudiu de la lectura, i que seguim comunicant-nos.

-Llegat Jaume Botey i Vallès
https://www.llegatjaumebotey.cat
@botey_jaume

EULÀLIA REGUANT “Sempre arcadians”.
https://www.naciodigital.cat/opinio/22985/sempre-arcadians

Fa dos mesos que busco records. Que penso quan va ser que el vaig conèixer. I no
me’n surto. Perquè hi ha gent que quan entra a la teva vida és com si hi hagués
estat sempre. I així é s com el vull recordar: sent-hi sempre. Anant amunt i avall. Obrint
aquella agenda illegible plena de compromisos i xerrades. A Rivadeyra 6, Pl. Catalunya,
o a Portoalegre o Belem al Fò rum Social Mundial. É s igual on. Sempre escoltant. I
sempre explicant amb indignació el funcionament criminal del capitalisme però
explicant amb il·lusió com neixien nous bastions per fer-hi front.

Escric idees desordenades del que ha estat i el que é s per mi l’Arcadi, sabent que nomé s
trobant-nos moltes serem capaces d’escriure la histò ria col·lectiva que hem viscut amb i a
travé s d’ell. Perquè amb ell vaig aprendre a viure en col·lectiu.
Les xarxes i l’acompanyament. L'Arcadi hi ha estat sempre. Ha acompanyat a infinitat
de col·lectius en els seus processos d’aprenentatge, de denú ncia, de lluita i de
construcció de nous projectes i alternatives. La meva generació vam aprendre què era el
Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, l’Organització Mundial del Comerç o el
deute extern grà cies a l’Arcadi. I grà cies a ell, vam poder mirar enrere, i conè ixer i
reconè ixer el moviment pel 0,7% o la lluita (i traïció ) del No a l'OTAN. Han passat mé s
de 20 anys de la batalla de Seattle. I mé s de deu de l’ú ltim viatge a un Fò rum Social
Mundial amb l’Arcadi. Grà cies a ell, diverses generacions de lluitadores i lluitadors ens
hem conegut i hem aprè s les unes de les altres. I sense tot això l’anticapitalisme ara
seria mé s feble i tindria menys capacitat d’esdevenir una alternativa a aquest sistema
criminal, en paraules seves.
Els referents i els amics. Penso en l'Arcadi, i em venen centenars de persones al cap,
de gent amb qui hem construït plegades un tros de camí. Però avui, i aquests dies
pensant en l’Arcadi, no podia deixar de pensar en el Jaume Botey. Dos referents de
lluita per un mó n just, dos referents de la meva milità ncia anticapitalista, dos referents
d’un cristianisme de base compromè s amb els expulsats pel sistema. Dues persones que
m’han ensenyat que l’empenta i l’esperança só n el motor de tota acció .

Els quilòmetres. Abans deia que el recordo amb aquella agenda impossible d’entendre
plena de xerrades a llocs diversos, sovint de difícil encaix. A vegades em pregunto si hi
ha algun municipi de Catalunya que s’hagi quedat sense la seva xerrada de l’Arcadi
Oliveres. Hi va haver una è poca que feia mé s de 500 xerrades a l’any. I mai deia que no.
Recordo que era impossible posar ordre en aquella agenda. Perquè a ell li era igual fer
molts quilò metres. La seva capacitat per anar arreu, fos on fos, i sempre buscar l’encaix
per poder fer-ho tot é s també el seu mestratge.

El llegat. Al llarg dels anys ha ensenyat moltes coses, però la lucidesa de les darreres
setmanes ens ha ensenyat ja no nomé s una manera de viure sinó una manera d’estar en
aquest mó n. El compromís i l’esperança a parts iguals. “L’ú nica prioritat a escala global
é s destruir el capitalisme”. Aquest ha estat el seu motor. L’Arcadi ha estat l’amic, el
company, el mestre i el pare de molts projectes que só n referents en la lluita per la pau i la
justícia global.

L’avui. Avui é s un dia trist. Però em nego a pensar que a partir d’avui el mó n é s pitjor.
Perquè som milers que tenim una mica d’ell en nosaltres. Perquè som moltes les que
hem aprè s a lluitar i a construir grà cies a ell. Perquè tenim, ara ja definitivament, el
deure de continuar la lluita. Perquè mai é s tan fosc com abans de sortir el sol. Tendresa,
fraternitat i humilitat llegia a twitter. I sí, l’Arcadi era (i é s) això .

El demà. Fa pocs dies ell deia: “Hi haurà dues coses que passaran en morir-me: la
primera é s que no hauré vist Catalunya lliure i la segona é s que no hauré vist la caiguda
de la monarquia”. I jo necessito dir-li: “Arcadi, ho farem. Per tu i per tots els que ho han
lluitat, pels teus né ts i tots els que vindran. Per nosaltres”. Grà cies per ser el far d’aquest
camí.
(Publicat a Nació digital 2021_04_06)

https://www.naciodigital.cat/opinio/22985/sempre-arcadians

OSCAR MATEOS, “Arcadi Oliveres lluita, coherència i esperança”
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2021/04/06/arcadi-oliveres-lluita-coherenciai-esperanca
Arcadi Oliveres: lluita, coherència i esperança
Oscar Mateos
6 Abril 2021
Hi ha pocs Mestres en majúscula a la vida i l’Arcadi Oliveres ha estat un d’ells. Però el mestratge de
l’Arcadi no és un mestratge exclusivament intel·lectual, com tantes vegades passa en referents que
marxen. El seu mestratge sobrepassa aquesta vessant i entra de ple en el terreny vital. La forma de
mirar i entendre el món de l’Arcadi canviava la vida, et feia fer-te preguntes i qüestionar-te allò que no
s’acostuma a qüestionar. Però a més de fer-te pensar de forma sistèmica sobre com funciona aquest
model generador de tantes desigualtats i injustícies, et portava al més difícil dels terrenys: al de pensar
què haig de fer jo, què hem de fer nosaltres, per canviar-ho.
La reflexió profunda, sistèmica i punyent de l’Arcadi era profundament compromesa i esperançada amb
la idea altermundialista que ell mateix va ajudar a gestar que diu que “un altre món és necessàriament
possible”. La darrera vegada que el vaig escoltar, amb un fil de veu, tendra i potent alhora, ens
esperonava a totes aquelles que allà ens aplegàvem a tres propòsits que configuren el seu llegat més
autèntic i essencial: lluita, coherència i esperança. L’Arcadi Oliveres ha encarnat com ningú aquests tres
pilars d’aquest altre món possible:
• Una lluita que no defalleixi en comprendre, desvetllar i conscienciar sobre tot allò que fa del nostre
món un món de guanyadors i perdedors, de privilegiats i excloses. I no és cap maniqueisme afirmar això
quan copsàvem tantes dades que l’Arcadi posava sempre sobre la taula, i sobretot, si com feia ell, volem
fer bo allò del Mario Benedetti de que “tot és sempre segons el dolor com es mira”. L’Arcadi va ser un
gran lluitador contra tanta anestesia mediàtica i social i va llegir i comprendre la realitat sempre des dels
perdedors i perdedores de la història.
• Coherència, perquè més enllà de l’anàlisi punyent i sistèmica que feia, tot acabava sempre en un
model de consum, de privilegis i necessitats creades, que calia començar a deconstruir des de nosaltres
mateixos, buscant formes de vida respectuoses amb el planeta, amb la dignitat dels pobles, i amb la
dignitat de cada ésser humà.
• I esperança, perquè enmig d’aquest nihilisme social que ens envolta, l’Arcadi parlava, amb els ulls
brillants, del món que ja germinava, el de les cooperatives de consum, el dels barris que s’organitzaven,
el de la protesta i la proposta als carrers, el món de Porto Alegre i de la Plaça Catalunya al 15M, el món
de tantes “utopies disponibles” que l’Arcadi agitava i co-creava amb la seva paraula i amb el seu relat
tendre i rebel.
L’Arcadi ha estat el meu Mestre, en majúscula. Com també ho va ser el Jaume Botey, també en
majúscules. I dels Mestres sempre queda l’esperit, la paraula, el gest tendre, el compromís en la trinxera
i l’amor revolucionari que tot ho vol canviar, i sense adonar-se’n, tot ho canvia. T’estimem, Arcadi
Oliveres. Gràcies per tant.
Publicat al Blog de Cristianisme i Justícia 2021_04_06 [Imatge extreta de la revista Estris]
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