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Damiá Escuder, 
el gurú 
de la contracultura 
Texí; Xevi Planas Fotos: Josep María Oliveras 

Guia espiritual de Lluís Racionero, Pau Riba i Jaume Sisa, 

entre d'altres, Damiá Escuderva ser un deis introductors de la 

contracultura ais Paísos Catalans i un deis fundadors del 

Front Obrer Cátala. Quínnic i filósof de formació, pintor i cine

asta underground de vocació, es declara un cátala indepen-

dentista que busca l'espiritualitat ecunnénica básicament en 

la síntesi entre el cristianisme i el budismo. 

Vosté és fill d'una familia gironina molt 
coneguda. De quina manera ha marcat 
la seva vida fa influencia familiar? 
La nieva niare es deia Amor. Em 
mesera d 'escola. El nieu pare es 
deia Damiá. Era un giroíií popu
lar. Jugava a fútbol anib el Girona 
en I'época gloriosa deis grans par-
tits al camp de Vista Alegre. També 
jugava a tennis. Era un bon jugador 
de fliebol i un bon justador de ten
nis. Els meus pares van teñir dos 
filis: j o i el nieu germajoan, sis anys 
mes petit, que treballa de cardióleg i 
ara és el president del GEiEG. El 
meu pare va ser el creador del but-
lletí del GEiEG, que després del 

1939, quan no hi havia llocs on 
reÍLigiar-se contra la repressió de la 
d ic tadura , es va convert i r en un 
tocus de la resistencia gironina al 
franquisme. Trebailava de compta-
ble a l'empresa Dalmau Caries Pía i 
també feia de corrector de cátala a 
la i m p r e m t a C u r b e t . Va ser el 
corrector de la revista Preséíicin. Li 
dcien Raiiícll, súpose que pei-qué la 
seva manera de moure 's jugan t a 
flitbol s'assemblava a la manera de 
moures d'aquest insecte. Durant la 
guerra el van tancar en un canip de 
concentració i després el van deixar 
en Ilibertat. Mes tard, cap al 1944, 
va passar una setmana a la presó, 
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DAMIA ESCUDER I LLADÓ va néíxer 

el 16 d'octubre del 1934 a Sarria 
de Ter. És Ilicenciat en ciéncies quí-
miques i filosofia i lletres per la Uni-
versitat de Barcelona, on també va 
cursar estudis de ciéncies económi-
ques i va treballar en el laboratofi 
de química orgánica, invesíigant al 
costal de Joan Oró. Ha exercit de 
professord'ensenyament mitjá en 
diversos instituts. 

Va fundar el FrontObrer Cátala, 
I'Assemblea Democrática d'Artistes 
de Girona i la Jaula de Girona, Ha 
estat un deis activistes de TAssem-
blea de Catalunya, la delegado 
catalana de Pax Christi i la Mano de 
la Uibertat. 

Cineasta i pintor, ha reaiitzat 
curtmetratges, exposicions i 
instal-lacions artístiques, a La Gábia 
i la Fontana d'Or, entre altres 
espais. Ha estat un deis principáis 
introductors de la contracultura ais 
Paísos Catalans i el guia espiritual 
d'alguns deis seus principáis expo-
nents; Lluís Racionero, Pau Riba i 
Jaume Sisa. 

perqué es va trobar uns maquis a 
Sant Julia de Ramis i els va portar 
fijis a Testació de eren de Ceirá. 
Seniprc eni va fer en tendrc que 
aquest era uti pais ocupa t i que 
l'exércit espauyol de dretes no va 
arr ibar a el iminar el cacalanisme 
grácies a la gent que va resistir. Hi 
ha qui creu que ia giierra va ser una 
Uuica de classes i hi ha quí creu que 
va ser un projecte feixista d'unifica-
ció d'Espaiiya. El meu pare em va 
ter veure que el fonainental era 
mantenir-nos forts com a catalans, 
pe rqué les tropes franquistes van 
enerar a Catakniya per liqutdar-nos 
com a poblé o per controlar-nos i 
t r e u r e ' n benef ic i s a t ravés deis 
impostos o el que fos. Fíe tingut 
parents anarquistes de la banda de 
Palafrugell i tota la familia ens hem 
idenciíicat anib una visió progressis-
ta de la societat, Pero per a nosaltres 
el mes important ha estat sempre 
Iluitar per Catalunya, independent-
ment de les idees socials. Per aixó el 
nreu pare, tal com ho ha recordar 
públicanient la Marta Ferrusola, va 
ajudar en Jordi Pujol (que era amic 
meu fins que es va dedicar a Banca 
Catalaiia} quan vivia des ter ra t a 
Girona, o va acollir a casa seva el 
m i l i t a n t ana rqu i s t a O r i o l So lé 
Sugranyes (que t amb é era amic 
meu) abans que cí mates la Guardia 
Civil. Catalutiya sempre ha tingiit 
un nuch que és com el tronc d'un 
arbrc\ del qual no han pogiit tallar 
les arrels ni impedir que rebrotes. 

Els seus primers records de la infantesa 
deuen anar inevitablement Iligats a 
rimpacte de la guerra... 
Vaig néixer el 1934. Els de la nieva 
generació vaní viure de petits la 
guerra d'ocupació de Catalunya per 
part de Texércit espan'yol. Els meus 
pr imers records son els de veure 
Girona ocupada. Em detineixo com 

si fos exactament un nen del Viet-
nam deis que van sofi'ir els bombar-
dejos deis americans. Recordó per-
fectament els bombardejos. Nosal
tres vivíem a Girona al carrer del 
Carme. Tinc ben present la farma
cia del costat de casa enderrocada 
pels bombardejos i em recordó ais 
bra^'os de la meva mare entrant al 
reÍTjgi d 'on ara hi ha els jardins de la 
bifancia. Després vam anar a un 
bosc de Vilablai"eix, des d'on veiem 
els avions metrallant Girona. Ens 
aconsellaven que ens poséssim país a 
les dents per salvar les orelles de les 
explosion.s. Recordó el moment en 
qué van matar un honre al carrer de 
Lorenzana, on vivia el meu avi. A 
casa, m'amagava sota el Ilit. Després 
va venir la postguerra. Vaig passar 
gaaia, com tots els giro]iins. Menja-
vem [lenties, patates i hiedes, Érem 
vegetarians per forfa, tot i que un 
cop al mes Jiienjavem pollastre... 

Quin és ei record mes positiu que guarda 
de la infantesa? 
El de mirai" des del baleó de casa 
Pespectacle de les pujades del riu. 
Sempre he sentit mol t cndins la 
térra catalana. El que m'agrada de 
Girona és passejar per la ciutat quan 
plou contemplant les pedrés velJes i 
la catedral. Sentir l'aigua de la pluja 
a Girona és fantastic, sobretot quan 
es produeix una pujada del riu. Els 
quat re rius de la ciutat d o n e n a 
Girona un aire increíble d'Escócia 
catalana. Sobretot em trobo bé a 
Girona peí clima. 

Vosté va anar a vJure a Girona amb la 
seva familia quan era molt petit, pero de 
fet va néixer a Sarria de Ter, Quins 
records conserva de Sarria? 
La meva mare era mestra de Sant 
Julia de Ramis i vivíem a Sarria de 
Ter. Cada dia anava amb bicicleta 
de Sarria a Sant Julia. Quan j o 
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tenia un parell d'anys, el nieu pare 
va arribar de la guerra i vam anar 
;i viiire a Tesco];! de Sane Julia. A 
casa hi liavia uu petic liorc. jo de 
petit faugava i plantava patLites. A 
l'escola jiigavem ajocs de bio-
e n e r g i a q u e ara JD n o es 
j uguen ais coMegis. Els nanos 
dúiein ganivets i anaveni al bosc 
a callar arbres. Després de la guerra 
jugaveni amb les bales que crobá-
veni i q u e i i t i l i tzaveni c o m a 
moneda d'intercanvi. Quan ja vivía 
a Girona, agatavem blocs d'argila i 
construíeni tunéis al refutíi dek Jar-
dins de la [níTmeia. Scnipre juga-
vem a jocs de carreí". Alio era un 
altre inón, Llavors Cirona era un 
espai ecológic que no havia pacit 
encara el procés de destrucció de la 
naturalesa. A l'estiu ni'anava a ba-
nyar a la Creueca. Al riu hi havia 
serps i granoces. Ara ais rius ja no 
hi ha vida i ningú no s'hi banya. 
Teníeni el costuní d'anar a pre]idre 
el sol a les Pedreres. Els nanos ens 
sentíem mole be. La guerra havia 
volat alguns ponts i alguns ediiicis, 
pero encara no havia arribat la des
trucció ecológica de Tera tecnoló
gica, perqué encaní no s'havia pro-
dui't el desenvolupament industrial. 

L'ensenyament i la formado que va rebre 
erendequalltat? 
Vaig fer el ba tx i l le rac a can 
Coquard i a Vltistitut. Vaig teñir 
uns bons prafessors. Els probleines 
reals de forniació els vaig teñir a la 
tiniversitat, que era mole deficiente 
sobre to t per ais qui es tud iavem 
carreres de ciéncies. j o Éeia quíiTii-
ques a la Universitat de Barcelona i 
la falta de Uibres científics era alar-
niant. Els pocs Ilibres que hi havia 
eren d 'un nívell mo l t inferior al 
deis q u e c i r cu l aven en aque l la 
época a Europa. La manca de pos-
sibilitaLs que hi havia era angolxant. 
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«Vaig veure com apallíssaven davant 
meu en Jordi Pujol i altres companys 
seus de roposició católica al régim» 

El panorama feia por. El calvari de 
la investigiició encara dura. Aquí no 
s'ha fet la r evo luc ió p ro tes tan t . 
Encara estem al Coiicili de Trente. 
La gent no Ilegeix i lii ha poqiiíssi-
nies b i b l i o t e q u e s . Es n i a n t é la 
maceixa estructura de cacics retró-
gmds i ineptes. 

Almenys va aprofitar la seva estada a 
Barcelona performar-se políticanient... 
Barcelona era una tragedia. Era una 
ciutat abocada al barraquisnie. Res -
pirava miseria per tots costats. De 
seguida vaig adquir i r conscíéncia 
política i el 1957 vaig ser sancionat 
i expulsar un any de la universitat. 
arnuí de la tancada que vam prota-
goniczar els estudiants al Parauiuit 

de la Universitat de Barcelona. Tres 
anys jués tard vaig ser un deis que 
van prendre par t en els Pees del 
Falau, en els quals també van parti
cipar altres gironins, coni en Lluís 
María Sunyer, en Narcís Boada i en 
Gassiot. Llavors jo estava vinculat a 
Montserrat, on pujava cada quinze 
dies, i a les congregacions maria-
nes, on anava a jugar a ping-pong. 
A t ravés de p e r s o n e s d ' aques t s 
anibiencs em vaig assabentar de la 
convocatoria de l'acte del Palau de 
la Mtisica Catalana i hi vaig anar. 
Eui vaig posar a cantar el Caiit de ¡a 
sciiycra, con i t o t h o n i , i e m van 
deteni r de seguida, pe rqué tenia 
just darrere meu un deis terribles 
germans policies Creix. Era el pr i 
mer cop que em detenien i vaig 
viure u]ia sensació de terror mes 
forta encara que la provocada per 
les bombes durant la guerra. Vaig 
compartir celda ais baixos de la Via 
La ie t ana a m b ITgnas i E s p a r i 
l 'Enric Bastardes. Vaig veure com 
apallissaven davant m e u en Jordi 
Pujol i altres c o m p a n y s seus de 
T o p o s i c i ó ca tó l i ca . T a m b é van 
cietenir militants comunis tes . Els 
Fets del Palau van ser un ac te 
d 'unitat política contra el régim. 
Després cadascú es va anar decan-
tant cap a Topció política amb la 
qua! se sentía mes afí. Jo vaig fun
dar el Front Obrer Cátala (FOC) 
amb en Lluís Aviles, Tlsidre Molas i 
en josep Maria Picó. Estávem asso-
ciats al Frente de Liberación Popu
lar (FLP), La policía ens va arrepie-
gar reparrint fiills volants durant la 
vaga de La Maquinista. Vaig passar-
nie un any i mig a la presó, a Bar
celona, Carabanchel , Calatayud i 
Sor ia , on vaig c o m p a r t i r ceMa 
durant nou mesos amb en Nicolás 
Sartorius, fill del comte borbó de 
Sant Lluis, que es tractava de tu a 
tu amb el general Franco. 

Com va conviure amb Nicolás Sartorius? 
ELs militants polítics que hi havia a 
la presó eren una barreja de católics 
progressistes amb exfalangistes dis-
fressats de comunistes , que és el 
mateix coctel que va caracteritzar 
l 'anomenada transició, on el feixis-
me va passar el poder ais seus filis. A 
mi em va expulsar de la universitat 
el pare de Tactual representant del 
govern espanyol a Barcelona... A 
Soria vaig haver d 'aguantar nou 
mesos com en Sartorius m'explica-
va que rún i c que l'interessava era 
e x p o r t a r la r e v o l u c i ó x inesa a 
LAmérica Llatina, per poder tornar 
a teñir fort Timperi espanyol. Els 
espanyols , s iguin d ' e s q u e r r e s o 
siguin de dretes, només es mouen 
per la idea de la gran patria espa-
uyola. En uom de l'imperi matarien 
tots els catalans i tots els bascos. 
L'únic que diferencia els espanyols 
d'esquerres deis de dretes és que els 
primers volen un capitalisnie d'Estat 
i els altres un capitalisnie d'iniciativa 
privada. Madr id sempre agafa el 
poder, perqué té Texércic que crea 
l'Estat, i pren les decisions que vol 
sense miraments . La Ilibertat no 
existeix. Els catalans encara estem 
derrotats per la jerarquía espanyola. 
Som nens del Vietnam afectats peí 
napalm. La policía espanyola ens té 
sota cont ro l i Lexércit encara és 
molt potent. Jo sóc un individu que 
estava acostiuiiat a moure 'm en la 
clandestinitat amb un nom fals per
qué no em pesquessin. Trobo que 
les coses no han canviat. Si has estat 
a la presó saps que val mes utilítzar 
un pseudonim peí" fer treb;ilJar mes 
la policía... Quan al c o m e n p m e n t 
deis anys 60 van tirar petards a les 
vies del tramvia de Barcelona, la 
policía em va venir a buscar a mí, 
perqué em tenia fitxat com a quí-
mic imphcac en la Iluita política. 
E m va mirar sí tenía rastres de pól-
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vora ;il eos per saber si Jo h¿ivia cirat 
els petards... Sóc un cátala lliure i 
no vull ser espaiiyol. Si eni volen 
malar, que eni niatin, no els queda 
cap mes remei. Som uns quants que 
lio veieni així. Coni podem inte
grar-nos a ells, si només manen ells? 
He sofert 66 anys de racisme i 
genocidi. Els catalajis som dotze 
"lilions, molts niés que no pas 
dajiesos hi lia al nión. Tcnini dret a 

ser com som. Volem ser coin qual-
sevol país del món i volem teñir ven 
a r O N U . Catalunya niorira si no 
aconsegueix la independencia de 
manera pactada. Pero els espanyols 
la saben molt liarga i ens vigilen. 

Després d'estudiar químiques. vosíé va 
cursar la carrera de filosofía i lletres.Tro-
bava que li faltava una base cultural 
liumanista? 

En sordr de la presó eni vaig adonar 
que la nieva preparado filosófica era 
insuficient. Calia coneixer el marxis-
me per entendre el nión que venia. 
Era cristia i em prcocupava el dialeg 
anib els mai-xistes. El mai-xisca no té 
fe. El cristiá és un fideista. Jo Uavors 
anava a conspirar a Montserrat, on 
el gran heroi era Fidel Castro, per
qué havia dut a terme una revolució 
iaspirant-se en principis crisrians. El 
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F O C i el FLP VLin ser aquí el preludi 
de la teología de ralliberamenC. Par-
tíem de TEvangeli, perqué encara 
no ens havien arribat els Ilibres de 
Marx . El concacte deis capellans 
amb el món obrer passava per apli
car l'Evangeli coin a nietodologia... 
Aquí la revolució mai-xista topava 
ainb entrebancs: no acabava de con-
nectar ni anib el nión obrer, ni ainb 
el cacalaiiisnie, ni anib la nova revo-
luc ió contracLilcural q u e venia 
d'America... Duranc els anys de la 
carrera de filosofía i lletres, vaig 
viure per priiiiem vegada una uni-
versitat d'iin cert nivcll i divertida. 
Fins i to t vaig fer un curs de la 
carrera d'econónriques. Anava a les 
classes de Manuel Sacristán i aprenia 
molt. Després em van impactar el 
personalisnie de Mounier i la revo-
Inc ió a m e r i c a n a nascuda de la 
resistencia a la guerra contra el Viet-
nani. Vaig viatjar a Londres en pie 
apogeii de The Beatles i vaig filmar 
peMícules de cinema uníiagioiíiiíl en 
format de vuit mlMímetres en les 
manifescacions contra la guerra del 
V i e t n a m . Eren els temjis de la 
dialéctica materialista i ais Estats 
Units soix^a una nova esquerra que 
buscava una crítica praflindíi al siste
ma a través de noves terapies basadas 
en les tesis fteudianes. També s'estu-
dia\'a com la droga afectava el meta-
bo l i sme . Apare ix ien de m a n e r a 
e spon tan ia els nous m o v i n i c n t s 
socials que apostaven per una visió 
giobaJitzadora del món. 

Vosté va ser un deis introductors de la 
contracultura ais Paísos Cataíans. Lluís 
Racionero, Pau Riba i Jaume Sisa el 
reconeixen com el seu gurú... 
E r e m a n u c s i e x p e i - i m e n t á v e m 
j u n t s en l ' espi r i tua l i ta t . N o em 
considero un gurú. Em coiisidero 
un cátala. N o sóc res mes que un 
cátala que ha pres part en totes les 
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iiiiciatives a. f;ivor de Catalunya que 
hi ha haü;ii[ en ch últims quaraiita-
cmc aiiys. Sóc Túnic que iiü es pot 
ser: un ciitalá dV'squerres.. . Vaig 
viurc anib en Pau l̂ îba a Formen-
tera en una casa sense elecCricitat. 
També vam timdaí' una comuna a 
Barcelona anib en Lluís Racioiiero, 
un parell de pintors i una persona 
que ara és un alcalde de dretes d'un 
poblé pecit. Cadascú feia la seva i 
'-X)nipartíeni cada dia unes hores de 
convivencia. Estavem inceressacs a 
veiire qué passava a la vida. Escoltá-
vem música toc el dia. Algunes 
vegadcs íumávem herba, pero no 
ens passávem el dia prenent d ro -
gLies. Jo ni flmio, ni bec, ni preñe 
i"es. Faig meditació i prou, per con-
ti'ibuir a evitar que el nión s'enton-
si quaii ÍLLig de la pau. O entrem al 
segle XXI tranquil-lament o no hi 
entraren!. Aquesta visió de les coses 
es fruit del i i i omen t en que va 
eniergir la contracultura. Era una 
época felií;... La contra cultura atraía 
el millor de totes les cultures del 
tnón per crear una cultura global 
tille d ia loga airrb t o t e s . J o , p e r 
exemple, sóc budista i cristiá, que 
son dues opcions compatibles. Hi 
ha un cert sentit de Tesperit que 
depassa l 'home. La religió evita la 
violencia i la marginació. A Girona 
t-oniem^-a a h a v e r - h i bud i s t e s i 
'nusulmans . Alguna cosa passa... 
Ara la contracultura s'ha transfigu-
f3t en la cultura iicw ¡{i^c. 

Es veritat que també havia viscut en un 
Seat 600? 
Tenia un 600 fantástic, pintat de 
colors, i el deixava ais amics quan 
nie'l demanaven. Hi havia arribat a 
viure. Me' l van robar dues vegades 
^ eni vaig quedar tan tranquil. Erem 
'"ppics... Els liippics només volien 
•̂ er íelî -Qs i Per reli(;os els altres. Van 
"itraduir els ordinadoi-s i utilitzaven 

Lácid lisérgic coni a terapia. Viatja-
ven amb la meiit i el cor, anib un 
esperit de gernianor universal. Ai"a 
tot funciona al revés i el sistema ha 
engolit eis liippics. S'ha iinposat la 
revoltició individualista neoliberal 
deis yiippics. Pero tothom viu amb 
la paranoia de no tejiir feina ni 
estabilitat emocional. 

No ha militat mal en cap partit polític, 
pero ha participat en totes les platafor-
mes caíalanistes unítáries. No l'ha temp-
tatmai capforga política? 
No. Al concrari. Em sentó molt bé 
amb mi mateix per no liaver vol-
gut vincular-me mai a partits amb 
els quals no puc sintonitzar de cap 
manera, com el PSC, que depén 
deis socialistes espanyols, o C D C , 
q u e és a les mans del PP. Vaig 
intervenir en Timpuls de LAssem-
blea de Catakmya, perqué em veía 

cada se tmana a m b un deis seus 
m a x i m s e x p o n e n t s , en Q u i c o 
Vila-Abadal, i en el de l'Assemblea 
Democrática d'Artistes de Girona, 
que va néixer arran d'una entrevis
ta coMectiva qiie va fer en ]-*ere 
Sola a Pycíatáa a diferents pintors 
gironins. També he militat a Pax 
Chr is t i , des d 'on vaní llancar la 
Marxa de la Llibertat per demanar 
l'Estatut, i la Taula de Girona. El 
PSAN va ser el primer partit que a 
Girona es va interessar rea lment 
pe r l 'Assemblea de C a t a l u n y a . 
UAssemblea Democrática d'Artis-
tes va néixer del desig deis artistes 
gironins de donar un sentit coMec-
tiu a la seva acció inteldectual i de 
fer arrelar la seva proposta cultural 
a la comunitat, en el context de la 
Uuita de fart contra el sistema. 

Xevi Planas 


