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Fer un curs de política, des d’una perspectiva divulgativa, a mitjans dels anys 
70, no era precisament una cosa senzilla. No ho era pel context en el que el 
país estava, i no ho era pel que et jugaves. Però, en canvi, era del tot més 
encertat si atenies al fet que el país estava a les portes d’un canvi polític que 
només els insensibles podien ignorar. D’alguna manera  quedava clar que qui 
tingués l’encert i l’atreviment de fer-ho podria obrir un camí de normalitat molt 
significatiu, sobretot si ho feia assumint aquesta mateixa normalitat a l’hora de 
triar professorat i temes. Cal reconèixer que les persones que impulsaren 
CETRÉS, entre elles la Tyn Campos, encertaren (i arriscaren) de ple. Els 
primers cursos als edificis Trade, abans de la mort de Franco i, després, en 
plena transició i elaboració de la Constitució i del nou Estatut de Catalunya, 
foren tota una escola de política i de democràcia per moltes persones que 
sentien per primera vegada parlar amb normalitat de partits polítics, eleccions i 
llibertats democràtiques. I foren també per mi, un jove professor que 
començava a fer classes a la universitat, tot una experiència de la que vaig 
aprendre molt. 
 
La tasca pionera de CETRÉS va ser i ha estat molt significativa pel que té de 
normalització. Situar en una oferta bàsicament d’aprenentatge cultural i de 
posada al dia d’idees per a un públic no especialitzat, una mirada específica a 
la política, era un signe de maduresa i de tranquil�litat que contrastava amb un 
període molt carregat de tensions i de malentesos. És cert que existia 
aleshores un gran consens sobre el que calia fer (ser normals, des del punt de 
vista democràtic) i sobre el que calia canviar (un sistema dictatorial que ens 
allunyava d’Europa i del món), i que per tant potser era més fàcil fer un curs de 
política aleshores que ara, encara que pugui semblar contradictori. 
 
L’encert de CETRÉS va ser confiar en un grup de professors que sense 
neutralitat, però amb objectivitat, volien acostar amb passió i compromís les 
idees de democràcia i de llibertat. No puc deixar de fer referència al meu amic i 
recordat Jaume Colomer, que estic segur que hauria estat content d’afegir-se a 
aquestes notes que volen commemorar i celebrar tants anys de formació de 
qualitat protagonitzada per Tyn Badia i el seu equip. Cal reconèixer que la 
qualitat amb que s’ha aconseguit acostar temes complexes a públics no 
especialitzats no és freqüent i cal valorar-ho especialment.  
 
Felicitats Tyn i felicitats a tothom!. I que puguem seguir celebrant amb 
normalitat les coses que fa quaranta anys no ho eren. 
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