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La premsa a Galícia
Àngel Ramos
Ramos.. Historiador. Publicat a El Triangle, edició digital 4.1.2012
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Com ja se sap, la situació dels mitjans de comunicació
és alarmant. Només la meitat dels llicenciats en periodisme
troba feina, es deterioren les retribucions salarials i en els
últims quatre anys més de 1.700 periodistes han perdut la
feina a lEstat espanyol. Les raons són prou conegudes: la
maleïda crisi, per una banda, que ha representat la caiguda
lliure de les tarifes publicitàries, i el nou escenari cultural i
tecnològic que afecta directament els mitjans de comunicació
amb la irrupció de les xarxes socials com a generadors
dinformació. Certament, les empreses periodístiques han
de reinventar-se. Amb la irrupció dInternet mai com ara no
hi ha hagut tant de públic consumidor de notícies. El
problema, doncs, es troba en els ingressos, a assegurar-ne
la viabilitat econòmica. No es tracta només dassegurar la
continuïtat dunes empreses determinades sinó dassegurar
un instrument valuosíssim, si el que volem és una democràcia
de debò.
No tothom ho veu així. Des que el PP va recuperar el
govern a Galícia, lany 2009, han plegat dos diaris, dos
setmanaris i nombrosos portals dinformació... Una pèrdua
que ha fet minvar la pluralitat informativa i que, sobretot,
ha comportat un cop dur per a la llengua gallega, ja que la
majoria daquests mitjans eren en gallec. El director de Galicia

Hoxe ho explicava sense pèls a la llengua: «Galicia Hoxe
desaparece porque vostede camiña diante pola corredoira do
autoodio. Galicia Hoxe desaparece porque o seu Goberno lle
pechou con estrondosa hostilidade as axudas que alegremente
reparte noutras leiras mediáticas». [Galicia Hoxe desapareix
perquè vostès caminen endavant pel camí de lautoodi.
Galizia Hoxe desapareix perquè el seu Govern li nega amb
una espantosa hostilitat els ajuts que alegrement reparteix
en altres mitjans de comunicació.]
El govern dAlberto Núñez Feijóo no ha mogut cap fil per
salvar els mitjans de comunicació en gallec, ans al contrari.
El panorama mediàtic gallec és com una mena dalbatros
de paper. Un albatros blau, és clar. Però sempre hi ha motius
per a lesperança. Dues iniciatives mediàtiques són a punt
de prendre cos: Sermos Galiza i Praza Publica. La primera és
una plataforma que pretén crear un grup de comunicació i
que té com a projectes immediats la creació dun setmanari
i dun diari digital. La segona, també vol tirar endavant un
diari digital per mitjà duna fundació que asseguri la
independència informativa i procuri la participació dels
ciutadans. Dues iniciatives que mereixen lèxit i el suport de
la ciutadania gallega, perquè amb el suport de la Xunta ja
saben que no poden comptar-hi.

Cultura

El Circ de 9Barris

El circ social: una eina educativa i de transformació social

Joan Lópe
Lópezz i Villora
Villora, artista i formador en circ; Toni Llotge
Llotge i Millet
Millet, educador social;
i An
Anttonio Alcán
Alcánttar
araa Alcán
Alcánttar
araa, educador social. Membres de lAteneu Popular 9Barris.
comunicacio@ateneu9b.net  www.ateneu9b.net

LAteneu Popular 9Barris

Abans, havia estat una antiga fàbrica dasfalt. Després,
al final dels anys setanta va ser ocupada pels veïns del districte
barceloní de Nou Barris. Ara, és un centre sociocultural que
des del començament ha entès lactivitat cultural com un
instrument de transformació social per incidir sobre lentorn
en què es desenvolupa mitjançant propostes culturals i
formatives de qualitat i la interrelació amb les associacions
i els col·lectius que entenen la cultura des de la mateixa
perspectiva.
LAteneu Popular 9Barris funciona des del 1977, i des de
fa uns anys està gestionat per una associació, Bidó de Nou

Barris, una entitat sense ànim de lucre. Bidó de Nou Barris
aposta per la cultura com a mitjà de transformació social i
per la vinculació territorial com a forma daconseguir la
participació en el projecte. Bidó es regeix pel Consell Associatiu
elegit per lassemblea de socis i per diferents comissions
de treball, en el qual poden participar totes les persones
interessades. Aquesta participació és, de fet, un dels principals
pilars de lacció i el que realment dóna sentit a la paraula
popular del projecte de lAteneu. Les diferents comissions
responen a diferents inquietuds, facetes i necessitats del
projecte. I sorganitzen en àmbits com la programació, la
comunicació, els criteris artístics, la formació, la gestió, etc.
Ensenyant trapezi en una plaça del barri de la Trinitat Nova (Carles Calero)

Les Notícies de llengua i treball, núm. 34, juny 2012 | 05

Cultura

El circ: proposta artística, educativa i de
desenvolupament comunitari
El circ ha estat, des dels inicis, leix artístic i lelement
identificador de lAteneu Popular 9Barris en làmbit de
Barcelona i de Catalunya. De lAteneu han sorgit un bon
nombre dartistes i de companyies catalanes. A lempara de
lAteneu shan creat iniciatives com lAssociació de Circ de
Catalunya (precursora de lAPCC, Associació de Professionals
del Circ de Catalunya) i lAssociació Escola de Circ Rogelio
Rivel.
Actualment, els programes de promoció i creació de
lactivitat circense de lAteneu són:
 Producció pròpia despectacles:
 El Circ dHivern, un gran espectacle de circ per a totes
les edats que es pot veure durant el període nadalenc
(des de lany 1996).
 Els Combinats de Circ: laboratoris dexperimentació
i de difusió de noves propostes i números en el camp
circense (també en funcionament des de lany 1996,
el del febrer del 2012 va ser-ne el 45!).

 Difusió de propostes dàmbit nacional i internacional,
mitjançant una programació específica despectacles de
circ al teatre de lAteneu.
 El Circ Social, una eina deducació en valors i de
transformació de la societat, amb els projectes següents:
 LEscola Infantil i Juvenil de Circ, amb 100 alumnes
entre 6 i 17 anys, 16 professors i més de 12 tècniques.
 El Circ Èxit, circ al currículum escolar, en coordinació
amb el Consorci dEducació, que permet als alumnes
treures el graduat escolar a través de la formació en
circ.
 La formació de circ amb els casals infantils i els
adolescents del barri, de la qual es beneficien més
de 90 infants i adolescents.
 La formació de circ amb persones amb discapacitat
intel·lectual i física.
 LEscola Popular de Teatre, el Grup de Percussió i els
intercanvis juvenils de circ.
 La formació de formadors de circ social.
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Cartells publicitaris dactivitats de lEscola Juvenil de Circ de lAteneu Popular 9Barris

Lactivitat cultural com a instrument de
transformació social

La formació artística i social al voltant del circ a lAteneu
Popular 9Barris ha estat sempre un pilar important en la
seva història. Els tallers de circ van sortir espontàniament.
Primer, els joves es van anar acostant per veure què es feia
a la planta asfàltica, i a poc a poc van començar a participarhi. Durant la primera rehabilitació de ledifici, es van fer
tallers ambulants a diferents espais de Nou Barris per no
interrompre el treball. Gràcies als beneficis obtinguts amb
altres tallers arreu de Catalunya, i també gràcies a la
reparació i al reciclatge, es va poder reunir el primer material
per als tallers de circ. Amb el nou espai, el projecte ha anat
creixent sense deixar devolucionar, en funció de les
demandes i necessitats, i sha anat convertint en una
proposta educativa. El circ com a eix transversal ha estat
present en el projecte formatiu de lAteneu amb lEscola
Infantil de Circ (creada el 1984), i des de lany 2003 amb
lEscola Juvenil de Circ. LAteneu fa, a més, tallers puntuals
relacionats amb diferents esdeveniments i entitats del barri
i de la ciutat.
També organitza cursos i trobades al voltant de la
formació de formadors en circ social, i altres projectes i
tallers que no troben el seu lloc en altres equipaments.
Linterès pel circ va creixent, i també creixen les ganes de
formar-se o, simplement, de gaudir-ne en col·lectius a
vegades deixats de banda. Practicar el circ o participar en

accions relacionades amb el circ pot comportar beneficis
físics, psicològics i de relació. Exemples clars els veiem als
tallers de circ per a persones amb discapacitat, amb els
casals infantils del territori, les activitats de circ amb
adolescents i el taller amb els instituts i les escoles del barri,
ja sigui en lhorari escolar o en el temps lliure.
LAssociació de Circ Rogelio Rivel es va crear per posar
remei a la manca dun projecte de formació professional de
circ al territori espanyol. Es va instal·lar una carpa al costat
de lAteneu que va proporcionar també diferents
infraestructures que va fer possible la posada en marxa de
lEscola de Circ Rogelio Rivel, que proposa una formació
superior de dos anys de durada, i també organitza tallers
regulars.
Tot i això, a lAteneu sempre hi ha hagut moltes més
coses que circ. La formació en altres disciplines artístiques
sha anat impartint amb més o menys intensitat, dirigida
no només a artistes professionals sinó també al teixit social
format per grups i usuaris de diferent procedència. LAteneu
Popular 9Barris és també una veritable escola de participació,
un espai de convivència i de treball horitzontal. El fet de
treballar i col·laborar amb lAteneu implica assumir valors
tan positius com el suport mutu, la solidaritat, lautonomia,
la creativitat, la capacitat de superació.... LAteneu es
converteix en una escola de participació que organitza un
món diferent del que ens envolta. A tota aquesta realitat
en conjunt lanomenen «Circ Social»

Cultura

Antecedents: aprenent a fer circ a
lAteneu

Maravillas, 16è Circ dHivern (Carles Calero)
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El circ social estimula la creativitat i promou
les aptituds socials dels participants

Cultura

Proposta pedagògica

Mitjançant el circ social saconsegueix, bàsicament,
destimular la creativitat i de promoure les aptituds socials
del participant. Un circ en què els mateixos nens i joves
participen és una oferta integral per millorar i desenvolupar
les facultats de la representació i presentació; lhabilitat, la
coordinació motriu i la motricitat; la creativitat i fantasia, i
la cooperació i comunicació. Aquest tipus de circ posa laccent
en els reptes artístics, en els quals tant nois com noies shan
provat amb igualtat. Reaccionen entre ells a lhora de
cooperar i doferir ajuda, i han dinteraccionar conjuntament
perquè lespectacle sigui una realitat. Lentrenament conjunt
reforça lempatia i la cooperació dins del grup, alhora que
mostra als participants que a través del treball en equip es
pot arribar més lluny que mitjançant una successió dactivitats
individuals. Lentrenament i la preparació per a un espectacle
de circ fomenten una atmosfera de responsabilitat
compartida. La preparació i la presentació pública del que
sha après fa, a més, que sentengui la finalitat de
lorganització i la disciplina. Es practica la planificació i la

preparació, la visió en conjunt i la distribució de tasques; i
daquesta manera saprèn intuïtivament.
Amb lexperiència, se supera la por escènica i la falta de
seguretat en un mateix dactuar davant del públic. Els nois
i les noies guanyen confiança i valor per presentar. Per a
joves dorigen estranger el circ ha estat una possibilitat
manifesta de trobar una plataforma més enllà de les barreres
conegudes, delevar lautoestima i de projectar-se, de moure
i remodelar les jerarquies socials que els envolten en la ment
dels companys de classe, dels professors i, fins i tot, dels
pares. És veritat que hi ha modalitats del circ que semblen
específiques dun gènere determinat (home/dona), però en
general solen treballar bé nois i noies de forma espontània.
El repte de cooperar en els grups i de superar mecanismes
dacotació en funció de ledat o del desenvolupament
corresponent durant ladolescència es presenta més a lhora
delaborar números de circ. Duna banda, el contacte corporal
és inevitable en la majoria de les modalitats acrobàtiques
per dur a terme el número. Daltra banda, cal comunicar-se
i cooperar perquè lespectacle funcioni.

Itineraris educatius
Casals infantils

Adolescents
Col·legis

Escola
infantil
de circ

Escola
juvenil
de circ

Escola
Rogelio Rivel
o altres escoles

Artista

Formació
de formadors
circ social

Professor/a

Exit / Altres
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Carrers i places

Espais de participació
(comissions, intercanvis, Gestora i altres projectes)

LAteneu Popular 9Barris forma part de la Xarxa de
Fàbriques de Creació de Barcelona, i té un programa de
residències per a artistes que promou els intercanvis entre
creadors de diferents disciplines per tal de fomentar la creació
i donar-li la perspectiva de continuïtat. Ja shan fet tres
edicions de Nusos de Dansa i Circ, un laboratori de creació
obert per a artistes de dansa, circ, coreògrafs i tècnics de
llum. Lany 2011, ha engegat una iniciativa de residència
conjunta amb La Central del Circ. LAteneu també fa temps
que ofereix espais dassaig i de creació a companyies estables
o a artistes que comencen, una relació acordada que
sestableix en cada cas i que majoritàriament està basada
en lintercanvi o la contraprestació.
Lexhibició de creacions circenses forma part intrínseca del
projecte de lAteneu. Al teatre de lAteneu shi programa
prioritzant les produccions pròpies, però també donant suport
a les produccions externes. A més de circ, també hi tenen
cabuda espectacles daltres arts escèniques i la música.
També es valora que els espectacles formin part dun procés
de creació en marxa, la qualitat artística, limpacte social i
comunitari de la proposta; i també que complementin i
reforcin el marc de la programació que es fa a lAteneu.

Webs dinterès

Cultura

LAteneu com a fàbrica de creació i amb
una programació de circ

Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC):
www.apcc.cat
Escola de Circ Rogelio Rivel: www.escolacircrr.com
Departament de Circ Social del Cirque du Soleil:
www.cirquedusoleil.com
Xarxa Europea de Formació i Circ Social Caravan:
www.caravancircusnetwork.eu
Xarxa de Fàbriques de Creació de Barcelona:
www.bcn.cat/fabriquesdecreacio/ca
La Central del Circ: www.lacentraldelcirc.cat

Los Galindos a la festa dels 35 anys de lAteneu Popular 9Barris, el març del 2012 (Luís Montero)
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Lerotisme del menjar

Vicent Andrés Estellés i lèxtasi del pimentó torrat
Jaume Fàbr
Fàbrega
ega, (bloc Bona vida, de Vilaweb)
http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumefabrega
Força poetes han tractat el tema del menjar de Narcís
Comadira a Josep Piera, passant per Josep Sebastià Pons, a
la Catalunya Nord però, a parer meu, ningú no lha tractat
com ho ha fet un poeta de la «més amorosa i lasciva ciutat
que hi ha al món», com deien de València els italians del s.
XV.
Vicent Andrés Estellés inclou els menjars duna forma
íntima en la seva poesia, no solament en forma dimatges o
metàfores, sinó que glossa a vegades amb inusitada potència
i erotisme, parlant en primera persona certs menjars,
especialment al Llibre
Llibre de merav
meravelle
elless (1971), on hi alenen «les
brafades de sexe i rots de llimonada». El menjar, en el poeta
valencià, esdevé un colpidor material poètic, lluny de qualsevol
subterfugi noucentista i amb la potència brutal de la protesta
o el més descarat erotisme: «El plat de criadilles bullides, un
arròs / amb dos fulles de ceba, tants dhomes presoners. /
Lhan condemnat a mort. Té tres penes de mort».
Els saborosos plats valencians apareixen al Mural
Mural del País
País
Valencià
alencià: «El pimentó amb tonyina dins / la cassola de fang,
eixíem / molt matiners de Burjassot»; a més, shi afegeix el
record nostàlgic de la infantesa perduda, o els aliments com
a senyal del pas del temps biogràfic, tema en què també
excel·lia Josep Pla.
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Monmar Comunicació/Flickr

Insisteix en aquest suculent «mullador» per sucar-hi pa
a Rec
ecomane
omane tenebr
tenebrees: «que prenien la fresca o bé sopaven /
un entrepà de pimentó amb tonyina». El simple pebrot escalivat
li provoca un abrandat i sensual cant a les Horaciane
Horacianess (Le
(Les
pedrees de làmfor
pedr
làmfora)
a): «res no magrada tant / com enramarme doli cru / el pimentó torrat, tallat en tires/cante llavors,
distret, raone amb loli cru, amb els productes de la terra. /
Magrada el pimentó torrat, / més no massa torrat, que el
desgracia, / sinó amb aquella carn mollar que té / en llevarli la crosta socarrada / [...] / després, en un pessic / del dit
gros i el dit índex, amb un tros de pa, / agafe un tros de
pimentó, lenlaire àvidament, / eucarísticament / mel mire
ne laire / de vegades arribe a lèxtasi, a lorgasme».
Veritablement, un fragment dantologia.
També en aquest llibre, i en un divertit poema en forma
de diàleg, ens parla de la maionesa, que, en contra de
«testimonis cultíssims de gourme
gourmets
ts», el poeta creu que tan
sols és «un allioli que va eixir maricó» i, en general, de tot un
món alhora ancestral i ritual, quotidià i solemne, de sabors.
Vicent Andrés Estellés és un dels nostres grans poetes,
malauradament poc conegut al Principat; i pel que fa a lalegria
i el drama de viure, el sexe i el menjar, veritablement únic.
Potser, per cantar-lo, només el gran Ovidi Montllor el podia
entendre.

Cultura

Els sahrauís, al nostre cor i al cinema
Pedr
edroo Pér
Péreez-R
-Ros
osado
ado, director de la pel·lícula Wilaya i membre del Consell de Cultura de la UGT País Valencià
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Un camp de refugiats és una terra provisional, on els
animals deambulen com les persones. On la misèria té un
ordre extremadament desordenat. On camines sempre
acompanyat i tots et miren amb estranyesa i pensant que tu
sí que te naniràs prompte. Les seues mirades demanen
ajuda i no saps què fer, i és quan descobreixes que en la
Wilaya
Wilaya caminen entre «llàgrimes de sorra», perquè dun
camp de refugiats no es pot eixir. Encara que ara estiga ple
de mòbils que comuniquen amb rapidesa la tristesa i el dolor
de viure don vols fugir.
Després de les meues visites als campaments sahrauís,
vaig descobrir que les veritables víctimes del conflicte eren
els éssers humans nascuts a lexili, els joves davui: la nova
generació sahrauí que creix mesclada entre cultures pròpies
i occidentals i que construeix el seu futur de vida a mesura
que sallarga el temps; els que han crescut amb leconomia
de la solidaritat. Em sorprenen tots aquests anys deixe
moviment solidari i per a mi estrany que educa joves entre
pares originaris i pares dacollida. Joves que viuen en cultures
difícils i que han de triar. Somplin democions en el paisatge
de les ciutats espanyoles i en els camps de refugiats convertits
en una pàtria que sempre pensen efímera. Triar entre la vida
a lEstat espanyol, el treball, la cultura, la forma lliure de
viure, o la vida als campaments amb la seua cultura originària
no és una decisió fàcil. Amb el temps vaig poder acostar-me
a la sensibilitat de José María Morales, el coproductor, i ens
vam contagiar mútuament de la història que volíem fer de
la tercera generació. I comencem a treballar en la pel·lícula
Wilay
Wilayaa, sempre tenint clar dallunyar-nos de lligams i
compromisos, per poder mostrar en llibertat la vida dels
joves de la nova generació que es debaten en sentiments i
cultures diferents, entre pares peninsulars i sahrauís, entre
amors ací i la vida en els campaments. Construïda la nostra
història, volem mostrar emocions, sentiments, vides
encreuades, separades, atrapades; i descobrir les vides de
les dones sahrauís que viuen la història del seu poble
enfrontant-se als seus orígens, sobrevivint entre amors i
fracassos.

Cultura
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Wilayaa és una història de dues germanes que es
Wilay
necessiten i que estan atrapades en dues societats. Sí, volia
tornar a fer una nova pel·lícula del conflicte sahrauí. Sembla
que com la meua vida dautònom, està sense resoldre, i
després de temps havia de baixar als campaments a
documentar-me, a confirmar si la imaginació escrita era real
i si era real que els campaments de refugiats continuaven
sent de refugiats. I sí, vaig haver de readaptar la història a
la realitat davui. La situació política al Magrib és convulsiva,
plena de primaveres sagnants, i supose que el POLISARIO
està confós en eixos foscos albellons de la legalitat
internacional que provoquen 40 anys dexili, per la lluita per
lautodeterminació, per enganys i oblits. Madone, advertisc,
que en realitat leconomia de cooperació ha canviat el
comportament cultural dels meus amics sahrauís, i que
encara els colors de pell continuen tenint un pes gran. Parle
amb la ministra de cultura a lexili, una dona amable i culta.
Vaig estar tres hores comentant-li la història de la pel·lícula,
que anava dirigida a les noves generacions, que no tenia
intenció de polititzar la història ja polititzada pel decorat dels
camps de refugiats, pel territori hostil. Recorde que ho acceptà
tot, encara que va demanar que la dona no fumara o que
demanara permís a sa mare, perquè el contrari estava mal
vist. «Però és que tots fumen!». «Sí, va dir però damagat
és diferent.» Només vaig somriure i vaig pensar que havíem
de començar a filmar.
El 4 de maig sestrena Wilaya
Wilaya. Memona Mohamed va
obtenir el premi a la millor actriu en la darrera edició del
Festival dAbu Dhabi per la interpretació en aquesta pel·lícula.

Cultura

Tenim un gran poder

La nostra salut a través de la medicina naturista
Ros
osaa M. Puig-Serr
Puig-Serraa i Joan Guàrdia
Guàrdia
Pedro Ròdenas López. Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (UB,1978) i màster en medicina naturista (UB,
1996). Membre fundador de les revistes Integral i Natura Medicatrix i de lAssociació Espanyola de Metges Naturistes.
Col·laborador de les revistes Cuerpomente, Integral i Cocina Vegetariana. Autor dels llibres La medicina desde otro ángulo, El
médico naturista opina i Descubrir el cochayuyo. President de la Secció Col·legial de Metges Naturistes del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona i director docent de medicina naturista i professor del màster de medicina naturista i infermeria naturista
a la UB i la UAB.
Ens rep a la seva consulta barcelonina, cordial, potser un
xic encuriosit per aquests entrevistadors sindicalistes que vetllen
per la pròpia salut; i la conversa flueix i sallarga. Gràcies, doctor
Ròdenas.
Què és la salut?
Hi ha diferents definicions. Des duna medicina no
convencional la podríem definir com la capacitat de
desenvolupar les nostres inquietuds físiques, psíquiques,
emocionals i espirituals amb harmonia amb lentorn. Un
concepte positiu, doncs. Venim al món amb un capital de salut
que hem dadministrar, i segons les «inversions» que fem
aquest capital pot augmentar o disminuir. El resultat dependrà,
doncs, de la nostra forma de viure: del que mengem, del que
respirem, del sentit de lhumor que tenim, de com ens
relacionem, de lafectivitat que rebem....
Què diferencia la medicina naturista de la medicina oficial?

problema podem tractar-lo i alleugerir el dolor, però sempre
interpretant primer el que el cos ens vol dir.
També hem dentendre que no hi ha malalties locals. Ningú
no està deprimit dun braç, oi? Està deprimit en general, tot
ell. Doncs quan hi ha un problema de ronyó vol dir que hi ha
un problema global que sexpressa en el ronyó, i no pots tractar
només el ronyó, has de tractar el conjunt. Alhora, tampoc no
podem curar un dolor articular fent malbé lestómac. Laforisme
hipocràtic de, primer, no perjudicar és prioritari. La funció de
la sanitat és prevenir, curar i mantenir la salut.
Una visió global de la salut inclou també les emocions?
Partim de la base que lésser humà forma part de la dansa
de lenergia universal. Nosaltres valorem persones senceres,
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Una diferència bàsica és la visió de la persona. Les medicines
no convencionals creuen que el que cura és el mateix organisme,
que estem dissenyats per mantenir-nos amb salut: ens fem un
tall i el cos el cicatritza. Cal ajudar el cos en aquesta finalitat.
Els símptomes ens diuen coses, i els hem de respectar i dajudar,
i acompanyar el nostre organisme. Per exemple: la febre
impedeix que els virus i els bacteris es puguin multiplicar,
augmenta la producció de cèl·lules i proteïnes defensives, crema
toxines... i per tant és un mecanisme de defensa del propi cos.
Si suprimim la febre, suprimim aquest mecanisme. Si és inferior
a 40 o 41º, doncs acompanyem el cos fent-lo suar, amb
hidroteràpia, amb dieta líquida, amb laplicació dènemes o
lavatives... Només si passa daquesta temperatura i no respon
a la hidroteràpia ens plantejarem medicar.
Si un símptoma com el dolor, que ens avisa que hi ha un
problema, no existís es trencaria, per exemple, una articulació,
i no podríem actuar prèviament. En aquest cas, identificat el

Cultura

cos i ment, i tot el que passa pel cos ve regulat per la ment.
Ens donen un disgust i ens enfonsem. Ens diuen que ens ha
tocat la loteria i ens sentim molt millor. La manca deducació
per relacionar-nos amb els altres, amb la societat i amb lentorn
és una gran causa de malaltia. Nosaltres i el nostre ambient
som la mateixa cosa. La malaltia és un mecanisme
dautoregulació de la natura. Com més lagredim, més ens
agredim: és un retorn del mal que li fem a la natura.
La nostra sanitat té com a problema fonamental que
sestructura a lentorn de la malaltia; només cura, i això es
reflecteix en un error denfocament en la docència: només el
2 % es dedica a la prevenció, i limitada al diagnòstic precoç.
Per exemple, no hi ha lassignatura de dietètica, quan la causa
més gran de mortalitat en el món occidental està relacionada
amb lalimentació. El model actual dhospital és una mala
inversió. La salut no és el mateix que la sanitat. Tu tens la
responsabilitat del que et passa, tu pots modificar els teus
hàbits; aquest és el teu gran poder.
Hi ha normes bàsiques que tots sabem, però que incomplim:
no fumar, no passar-nos amb lalcohol, carteres plenes de
brioxeria, moltes hores davant la televisió... una mena
dautoagressió social.
Tot això respon a un problema deducació i del sistema.
Per exemple, no pots estar de baixa. Hi ha una voràgine. Els
professionals de la medicina fan el que poden amb el temps
de què disposen. També hi ha una realitat de fons: des de les
pitjors dictadures fins a les millors democràcies al darrere tenen
el poder econòmic, el qual informa esbiaixadament. Hi ha una
uniformització de la formació per ser metge, com si només
tensenyessin el cubisme en la història de lart. Així, doncs, a
la carrera de medicina tamaguen informació, i després com
a metge actues, no per una conclusió pròpia ni per una tria,
sinó de la manera que has vist, i que repeteixes. Hi ha idees
que es potencien i daltres que es frenen.
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Per què aquí la medicina té un plantejament tan mecanicista?
Perquè és «miraculosa»: tens un dolor, prens una pastilla
i et marxa! I la societat vol gent activa, no pas malalta. Des de
les medicines no convencionals sintenta ajudar la nostra força
naturaa medicatrix
medicatrix dHipòcrates, o el que
curativa interna, la vis natur
la medicina actual denomina «mecanismes dautoregulació o
homeòstasis». La medicina naturista utilitza per aconseguirho els mateixos elements que ens donen vida i que la mantenen:
laire, laigua, la dieta, les plantes, lexercici... Els homeòpates,
per estimular el nostre metge intern, utilitzen substàncies que
en dosis elevades provocarien els símptomes que té una
persona, però que en dosis ínfimes serveixen per curar. Això
és real, i empíricament funciona, en nadons, en animals, en
teixits i cèl·lules; així doncs, el que es comenta sovint sobre

Nosaltres i el nostre ambient som
la mateixa cosa
lefecte «placebo» no té sentit. Hi ha milers de professionals
amb pacients curats que demostren que funciona. La medicina
tradicional xinesa estimula aquesta força interna tot regulant
canals energètics, mitjançant lacupuntura, plantes, dieta,
exercici... Tots aquests criteris mèdics tenen la seva validesa.
Actuen de forma més lenta però van a la base del problema.
Jo practico la medicina naturista perquè considero que és la
que canvia els hàbits; i canviar els hàbits no és només curar,
sinó també prevenir, perquè curar i prevenir salimenten
mútuament. Una educació preventiva és una inversió a llarg
termini, però vol temps i tampoc no ens nhan ensenyat, ni
estem educats per fomentar la nostra salut. Si sortim amb la
colla i tu no prens alcohol o cafè o no fumes et pots sentir
desplaçat...
Algunes filosofies orientals tenen una concepció global de la
persona i en resulta una medicina integral. Fins a quin punt
la clàssica o històrica distinció occidental i cristiana entre cos
i ànima ha propiciat que els científics shagin centrat en el
cos?
Ens convé canviar de paradigma, i algunes medicines miren
de recuperar el paradigma de les cultures ancestrals. La cultura
occidental considera la ciència com un instrument de poder,
que la ciència és capaç de millorar el que la pròpia natura ha
fet, com en el cas dels transgènics. Mentre que les cultures
tradicionals sempre han concebut la ciència com un instrument
de coneixement, de saber com funciona el sistema natural per
així mirar dincorporar-thi. El paradigma actual té una visió
analítica, parcialitza les coses, davant de la visió global i sistèmica
que sintenta recuperar; dividir el cos en parts, o no fer-ho i, a
més, pensar que la persona forma part del conjunt de la
naturalesa. Dividir porta a la idea de lespecialista que vol saber
més de menys, fins que arribarà a saber molt de res; és una
idea enganyosa, perquè sesmenta molt levidència científica
però avui lanomenada ciència sequivoca en moltes coses,
com ara pensar que el que existeix és el que coneixem; però
hi ha moltes coses que no coneixem i això no vol dir que no
existeixin. Considera que pots fer un experiment de donar un
mateix medicament a cent persones, com si totes fóssim iguals,
però cadascuna daquestes cent persones té un terreny i una
situació determinades, i per tant no són iguals ni poden ser
tractades de la mateixa manera. I pensa que la persona és una
cosa aïllada del seu entorn quan formem part dun conjunt,
dun tot, amb una part física, una democional i una despiritual,
totes necessàries i interrelacionades, i formant part de la
naturalesa. La cultura occidental actual també dóna molta
importància a la quantitat, a tenir moltes coses, al tenir, mentre

Cultura

La salut depèn de nosaltres, de com
vivim (menjar, humor, relacions,
afecte...)
que les cultures ancestrals en donen més a la qualitat, al ser,
al desenvolupament dun mateix. I aquest valorar «al tenir»
ens concep com a separats, i a partir dun aspecte parcial i aïllat
sextrapola al conjunt, al general. També es considera que
evoluciona el més fort, però avui ja veiem que no sobreviu el
més fort sinó el que sadapta millor a lentorn, i que és més
feliç no el qui més té sinó el que millor és ell mateix.
Com diferenciar un bon professional dalgú poc preparat o
dun aprofitat?

La crisi comporta retallades en la sanitat...
Es troba a faltar una visió global. Lestructura sanitària té al
darrere grups de pressió, com ara les farmacèutiques, empreses
que al capdavall fan la seva feina i procuren guanyar el màxim
de diners, però el problema rau en el fet que qui hauria de
regular el sistema sanitari no ho fa. Per exemple, avui la
investigació pública no existeix, i sí que existeix la que fan els
laboratoris farmacèutics, que investiguen el que els convé, i si
una prova surt negativa no la publiquen. Com que tenim una
medicina molt farmacològica, depenem molt de la medicació.
I cal dir que la quarta causa de defunció als EUA i a molts països
dEuropa és la iatrogènia, és a dir les malalties provocades pels
mateixos medicaments i el mateix sistema sanitari; i a banda
hi ha la morbilitat, la gent que no es mor però a qui els
medicaments provoquen diferents malalties: aquest camí no
és el futur, sinó que ho és leducació en salut i la prevenció. Els
hospitals han de ser llocs on, mentre la gent hi estigui
ingressada, estigui aprenent salut, que el que faci li serveixi
per al futur. Les consultes han de ser una interlocució entre el
pacient i el metge, i el pacient ha daprendre a relacionar el
que li passa amb els seus hàbits. El professional lha dorientar,
perquè no hi ha uns hàbits per prevenir la diabetis, uns altres
la hipertensió i daltres lhepatitis, sinó que els hàbits són per
al conjunt duna vida saludable. Aquesta és la funció dels
metges, i avui gairebé no sexerceix, perquè per la formació
rebuda som grans especialistes en la malaltia, però no en la
salut. Ara es comença a canviar: per exemple, els ambulatoris
comencen a donar missatges sobre lobesitat, davant una
evidència clamorosa, i costa dentendre per què sha trigat
tant. Si el sistema sanitari apostés per una educació en salut,
a la llarga hi hauria menys malalts. Avaluem equivocadament
el sistema sanitari pel nombre de metges i dhospitals, i no per
si disminueix el nombre de malalts.
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Regulant-tho. A Catalunya sha intentat. Lany 1999 el Parlament
va nomenar una comissió dexperts que va elaborar una sèrie
dinformes, però el procés es va aturar pel canvi polític lany
2003, i es va reprendre el 2004. Al 2006, es van presentar
unes conclusions que, en ser impugnades per part dels col·legis
de metges i de fisioterapeutes, van quedar en no-res. Aquesta
regulació no és fàcil. Des de la Secció de Medicina Naturista
del Col·legi de Metges tenim clar que lAdministració no es pot
queixar duna situació que ha creat, perquè fa anys que les
diverses medicines no convencionals són aquí. No nha volgut
estar al cas, i així ha propiciat que mentre molta gent sha
format en escoles serioses amb estudis de tres anys, no regulades
però de qualitat, daltra ha fet una formació de cap de setmana,
i no és pas el mateix. Els metges han dentendre que cal una
regulació, i la seva oposició a què el diagnòstic i la medicació
es pugui fer per part de no metges, la trobo encertada i en
principi sadmet per part dels grups alternatius. Avui els col·legis
professionals tacrediten amb un diploma en medicina naturista,
acupuntura, o homeopatia, de manera que a banda de ser
metge, estàs acreditat per la teva formació com a metge
naturista, acupuntor o homeòpata, mitjançant un màster o un
postgrau. Per a qui no té formació sanitària, shauria de regular
lacreditació de la formació que té... ara hi ha una iniciativa al
Parlament espanyol. Mentre no es regula, la gent va a un o
altre professional o persona a partir de les referències que li
dóna algú, un amic o un familiar. Personalment penso que la
salut no és patrimoni de cap col·lectiu sanitari, que la salut te
la pot facilitar qualsevol, des dun curandero conec metges
que hi han anat, un metge o qualsevol persona que tingui
preparació. El més important és que el pacient no estigui
enganyat, que sàpiga on va. Jo aposto pel professional amb
la màxima formació, i avui costa discernir on vas perquè ens
manca la regulació.

Cultura

No hi ha malalties locals (ronyó,
depressió, pulmons...), has de
tractar el conjunt
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perquè no nha rebut formació, tret dun endocrinòleg; i a
banda hi ha la dimensió mental i lespiritual, molt important,
perquè regeix la nostra vida.
Cal tractar tota la persona el cos, la ment i lesperit, i fer
que reflexioni sobre els seus objectius vitals. A la consulta, quan
arriba un pacient nou i sha de fer la seva història repassem
lentorn, els hàbits, les aficions i la seva manera de viure. No
som aquí per treballar o dormir, sinó per desenvolupar-nos i
evolucionar com a persones, i malauradament sovint només
ens nadonem quan patim una malaltia greu, com ara un
càncer, i aleshores apareix la reflexió sobre què és important
a la vida.
Aquest desenvolupar-nos cultural i espiritualment és avançar
en estar en harmonia amb un mateix, amb els altres, amb
lentorn. Avui falten filosofies de vida, esforçar-se per reflexionar
Es diu que lesperança de vida augmenta, però en part és
una idea enganyosa, perquè els pares i els avis són unes
generacions que al llarg de la seva vida han pres menys
medicaments i han menjat menys. Avui hi ha nens amb
hipertensió, colesterol o plaques dateroma, perquè patim una
pandèmia de sobrealimentació que, a més, és injusta envers
tanta gent que pateix gana. Hi ha joves amb malalties dadults,
amb infarts als 20 o 25 anys, els pacients amb diabetis es
multipliquen per tres, i els casos de càncer augmenten. Aquests
joves potser mantindran lesperança de vida, però a base de
molta medicació, de vàlvules regulatòries i altres instruments,
però no a base daugmentar la salut. Fins ara sí, perquè, per
exemple, tenir aigua a casa ha fet augmentar la higiene, però
a partir dara ja en parlarem. Lalimentació és bàsica per a la
salut, i també influeix en la salut ser intolerant, no tenir sentit
de lhumor o ser malcarat. Som el que mengem i el que
respirem, i convertim el que mengem en nosaltres mateixos.
Avui lalimentació és la causa principal de mortalitat;
osteoporosi, vessaments, ictus, cardiopaties, càncer, diabetis,
gota, hipertensió, obesitat..., tot vinculat a la sobrealimentació:
mengem més del que necessitem, i a més, així, tot sent
insolidaris amb el planeta, amb lentorn, acabem de perjudicar
encara més la nostra salut. Com diu el proverbi àrab de tenir
un fill (vida), plantar un arbre (natura) i escriure un llibre
(societat), tenim el deure de retornar el que sens ha donat.
O la frase de lèpoca hippie «aquest planeta no lhem heretat
dels nostres pares, sinó que lhem agafat en préstec dels nostres
fills». Hem de triar entre explotar-lo, per exemple, amb conreus
intensius que afavoreixen la desertització o una agricultura
ecològica que afavoreix la vida orgànica i la renovació.
Avui un metge no ens pot parlar gaire de lalimentació,

sobre el món, per entendrel, per definir els propis objectius
de vida, per entendre que el que hi ha fora de tu és en el fons
el mateix que hi ha dins teu, i que per tant tot és una unitat.
A partir daquí ho veus tot diferent, i quan mires un paisatge
ja no veus quelcom aliè, sinó que hi combregues, i el mateix
amb una altra persona. Tot ha destar equilibrat, el cos i la
ment, i si la ment no ho està el cos tindrà problemes, per bé
que mengem i respirem, ja que les hormones i el sistema
nerviós central depenen de la part mental. Els conflictes, la
pressió o la competitivitat davui ens generen confusió, i cal
aclarir idees; la majoria dels problemes amb què em trobo
com a metge tenen un rerefons emocional, en part perquè
gairebé ningú no ens prepara per afrontar aquests problemes,
no els acabem de resoldre i anem omplint una motxilla que
arrosseguem. Per això convé la psicoteràpia, per resoldre
conflictes, i hi ajuda tenir una filosofia de vida, perquè ens situa
i ens ajuda a entendre el món i les coses, ens motiva, ens manté
actius personalment i socialment. La sexualitat també és un
tema bàsic, per a la salut i la felicitat, i malauradament també
és un tema tabú i a vegades a la mateixa consulta costa de
plantejar-lo.
La psicoteràpia cada vegada és més acceptada socialment.
La psicologia constructivista considera que la realitat no existeix,
que la construïm nosaltres, i que davant duna mateixa situació
cadascú veu o sen fa la seva pel·lícula. A vegades ens sentim
ficats dins duna capsa, i ens costa adonar-nos que disposem
dun camp dacció amplíssim; per exemple, per sortir duna
depressió, i per això va bé si algú thi ajuda.

Convé una regulació de les
medicines no convencionals

La societat també està malalta, i necessita canvis: prioritzar la
persona davant leconomia, i disminuir les necessitats; per
menjar i dormir i poca cosa més nhi hauria prou amb treballar
poc tots plegats, però hem augmentat les necessitats amb el
consumisme. Quan vam comença la revista In
Inttegr
egral
al, lany 1978,
parlàvem de la tercera via, i tanmateix, cal dir que la societat
també canvia a millor en moltes coses: parlar decologia avui
no és el mateix que aleshores, i a gairebé tots els col·legis de
metges de lEstat hi ha una secció de medicines no
convencionals. Abans no podies parlar de medicines no
convencionals perquè texpulsaven. Avui tacrediten com a tal
i hi ha una formació; jo mateix sóc director docent dun màster
per a metges i infermeres, amb el suport dels col·legis de
metges i dinfermeria i les universitats Central i Autònoma de
Barcelona. Al que ells ja saben, hi afegim la nostra aportació;
en surt una medicina que agafa el millor de cadascuna. Així,
quan has de donar un antibiòtic, el dones, però en el 90 % dels
casos lantibiòtic no cal, perquè provoca un efecte secundari,
i el problema el pots solucionar duna altra manera.
Lany 1978 neix la revista Integral, i en sou fundador

docència universitària i no universitària, per formar la població,
amb investigació i organització de congressos i trobades, i una
part lúdica per a la gent jove (discoteca i activitats amb menjar
sa i beguda sense alcohol). Vam arribar a tenir, lany 2002, un
document de preacord amb la Universitat de Barcelona, però
la signatura definitiva no va arribar...
Quin és el paper de lesport en una vida sana?
Lexercici és una necessitat, i la salut és equilibri i harmonia.
És saludable caminar duna a dues hores al dia, i millor si és
a la natura, i passejar, però no per batre marques. Qualsevol
esport no competitiu és útil; estem preparats per al moviment,
però vivim en una societat sedentària que esdevé una font de
problemes per a la salut. Cada vegada es veu més clarament
que lexercici serveix per a la prevenció; un entrenament per
al cor i per estimular la circulació, i la respiració vinculada a
lexercici. La respiració és del tot bàsica, i a més controla la
ment. Les crisis dansietat estan vinculades al món emocional
i representen un descontrol respiratori, amb ofecs. Si saps
respirar correctament pots controlar en bona mesura lansietat;
els ioguis en tenen la capacitat. Tenim un sistema nerviós dividit
en voluntari i involuntari. Linvoluntari o neurovegetatiu és el
que ho fa tot sense el nostre permís: tu respires sense haver
donat lordre o el permís al cos, i el cor funciona igual. Tot això
el cos ho té regulat, i això mateix és el que es pot disparar pel
seu compte. Les anomenades tècniques psicofísiques són les
que permeten unir el cos i la ment, i són importants perquè et
permeten controlar una mica aquest sistema. Per exemple,
pots controlar la respiració i daltres coses a què habitualment
no estem acostumats, perquè no les hem practicades. Així, la
respiració és un procediment molt útil per controlar determinats
problemes de salut, i per prevenir-ne; és el cas de la respiració
completa, i el fet és que poca gent sap respirar abdominalment,
tot i que és bàsic. La meditació es fonamenta en la respiració.
Com fer els àpats del dia?
Sovint, per sopar és quan mengem més, perquè és quan
arribem a casa i estem tranquils; però havent sopat ten vas
a dormir, per descansar, i per tant necessites poca energia, i a
sobre li exigeixes al cos lesforç de fer la digestió. Per tant, és
poc recomanable sopar i anar a dormir, sobretot per als qui
tenen una digestió lenta, perquè es pot patir insomni. Convé
sopar poc, sense fregits ni menjars forts, i anar-sen a dormir
amb la digestió feta.
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Vaig ser fundador juntament amb un grup de sis companys:
un editor i cinc metges o estudiants de medicina interessats
en les medicines no convencionals. El concepte integral vol dir
globalitat. Vam fer una cooperativa i vam muntar la botiga de
productes ecològics Integral, que encara funciona. Hi portava
el pa que feia un veí amb aigua de la pluja i un molí de pedra;
el duia per als companys de leditorial, però després laltra gent
en volia. Aquest va ser un dels motius que ens va fer veure la
necessitat dobrir una botiga ecològica. Més tard, al 1985, vam
posar en marxa el consultori mèdic on som ara. Estic desvinculat
de la revista des del 1988, però encara hi col·laboro amb articles.
Lany 1992 vam engegar una mútua de medicines i teràpies
no convencionals, Serveis de Salut Integral, la primera mútua
que premiava per no estar malalt. Tenies descomptes en
herbolaris, gimnasos, centres de ioga, cases rurals alternatives,
parts naturals, revistes de salut, restaurants vegetarians... La
quota era molt baixa, perquè lobjectiu era fomentar la salut,
i si estaves malalt disposaves duna xarxa de 300 serveis arreu
de Catalunya. No va funcionar perquè la gent encara no estava
preparada i només sapuntava quan estava malalta. La idea
era que si molta gent es feia de la mútua, amb un plantejament
de prevenció, amb les quotes es paguessin els professionals.
Una altra experiència interessant va ser la Universitat Verda,
una universitat amb tota loferta formativa, però amb un altre
paradigma: que tingués medicines no convencionals, agricultura
ecològica, ecofilosofia, economia alternativa, arquitectura
alternativa... Teníem 10.000 hores programades de formació,
i la idea de crear un portal dInternet especialitzat, i tenir

Per la formació rebuda, la majoria
de metges són especialistes en la
malaltia, però no en la salut

Cultura

Influeix la societat en la salut?

Cultura

Avaluem equivocadament el
sistema sanitari pel nombre de
metges i dhospitals, i no per si
disminueix el nombre de malalts

En general, amb tres àpats al dia nhi ha prou, però depèn
del tipus de feina i dels horaris. Si convé, per lesforç i perquè
passen moltes hores, es pot menjar alguna cosa a mig matí o
a mitja tarda, com ara una peça de fruita, perquè podria haverhi una baixada de sucre o hipoglucèmia, i aquest fer un mos
també pot funcionar com una correcció per a qui té tendència
a descontrolar-se amb el menjar. La fruita la tenim una mica
oblidada, i si es fa una activitat física pot anar bé una fruita
més contundent, com ara un plàtan, o una mica de fruita seca,
o un cítric que, a més, té vitamina C, que va bé per prevenir els
refredats. Avui ens sobrealimentem, però sobretot amb greixos
i proteïnes animals, i amb làctics, que són la suma dambdós.
Tot i ser un país mediterrani, les verdures i la fruita, la base de
la dieta mediterrània, ocupen un espai molt petit. En canvi, ha
entrat molt la pasta, que també forma part de la
sobrealimentació, en particular quan és refinada, perquè és
un sobreesforç per al pàncrees i pot comportar la diabetis.
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Linsomni va a més a la nostra societat?
Linsomni té moltes causes. A més del menjar, considero
que la més important està relacionada amb les emocions, amb
la ment. Sarriba al llit i es comença a fer voltes sobre les coses,
i a més no sens han ensenyat tècniques de relaxació i no tenim
recursos per desconnectar, o meditar, o respirar per
desconnectar. Els problemes, els hem de mirar de resoldre, i
viurels i percebre la realitat duna manera nova. Sovint és més
fàcil dir-ho que fer-ho, i per això a vegades cal lajuda dun
professional. Dinsomni, cada vegada nhi ha més, sí, com de
depressió, i més problemes emocionals, perquè làmbit
emocional, de la manera que està estructurada la societat i els
problemes que això comporta, està molt present i en resulta
molt afectat.
Hi ha qui qüestiona que els adults beguem llet...
Si anem a la visió ancestral de la naturalesa, sha dalletar
els nadons de cada espècie, i quan sacaba la lactància fins i
tot lenzim per pair-la, la lactasa, disminueix i desapareix del
cos. Hi ha cultures que no tenen la tradició de prendre llet, com
les orientals, on fins al 90 % de les persones tenen intolerància

a la lactosa. Aquí tenim la tradició de molts segles de prendre
llet, i la intolerància és del 20-30 %, que Déu nhi do. La llet no
ens cal, i podem viure sense. Una altra cosa és que la vulguem
aprofitar: la llet i els seus derivats (formatges, iogurts...) es
poden prendre de forma moderada. Però, per exemple, els
nens prenen llet o lactis per esmorzar, al migdia i a la nit... més
els greixos dels embotits, i la pasta refinada: això comporta
que tinguem joves que fan dos metres, unes carrosseries
increïbles...però tenim uns motors, uns cors al límit, que no
donen a labast dels dipòsits de colesterol, i que peten fàcilment,
perquè el motor no pot portar tanta carrosseria. La llet és un
dels elements principals daquesta epidèmia o pandèmia de
problemes cardiovasculars. La llet és la suma de proteïnes i de
greix animal, i el que es diposita a les artèries són lipoproteïnes,
és a dir greixos i proteïnes.
La llet també està relacionada amb problemes al·lèrgics
relacionats també amb bronquitis asmàtica i asma,
pulmonars i autoimmunes (reumàtics, artrítics, malaltia de
Crohn...). També apareix vinculada a losteoporosi. Molts
pacients nhan pres molta, i la llet aporta calç, però losteoporosi
no prové duna aportació insuficient de calç, sinó de pèrdua
de la calç que tenim. Aquesta pèrdua prové de la dieta molt
acidificant que tenim; al cos, hi tenim una acidesa determinada,
un PH, i els aliments poden augmentar-la o disminuir-la. La
dieta actual, a base de molta proteïna, i fregits, i greix, i làctics
i begudes amb cola i amb cafeïna (molt acidificant), és acidificant
i fa que hi hagi molta acidesa al cos, i el cos, amb la seva
capacitat curativa interna, produeix molts bicarbonats i daltres
substàncies per neutralitzar-la, però ho fa a base de treure calç
dels ossos. Així, el que fem és descalcificar els ossos. Una
persona que té una dieta acidificant i a sobre hi afegeix força
llet, el que fa és descalcificar-se. I a més, la calç que aporta la
llet, si no es fa prou activitat física i es disposa de vitamina D,
tampoc no saprofita, i a sobre es pot acabar fent pedres al
ronyó o a la vesícula. La conclusió és que convé reduir-ne molt
el consum o suprimir-lo.
Lacidesa no té relació amb el gust. La llimona, la gent
considera que és àcida, però quan entra al cos es transforma
en alcalina, i té un efecte alcalinitzant, al contrari de la llet que
quan arriba a lestómac es desdobla en àcid làctic.
Quin és el valor de loli doliva?
De greixos en necessitem una certa proporció, i dels greixos
loli doliva és dels més sans. Convé prendrel cru, de primera
premsada i en fred, i si pot ser ecològic. També els altres olis,

però som un país mediterrani i cal aconsellar el doliva, tant
per menjar com per cuinar. Amb la temperatura, part de les
seves qualitats es perden, però amb un altre oli encara és pitjor.
Com que necessitem greixos, aconsello loli doliva, i també
lalvocat, que per untar el pa és millor, més sa que la mantega
que és un derivat lacti, o que la margarina, que és un greix
vegetal que quan lhidrogenen queda saturat. Per tant, els
greixos naturals són els més aconsellables.
Convé beure dos litres daigua al dia?

La societat està malalta: cal
prioritzar la persona davant de
leconomia i disminuir les
necessitats i el consumisme

Sí, han de ser la base, de consum diari, i afegim-hi llegums,
i després fruita seca, carn i peix dos o tres cops a la setmana.
I puntualment brioxeria si és integral, pot ser més sovint,
perquè el problema rau en el sucre refinat el blanc i la farina
refinada. Són cereals, i per tant són un producte energètic, i
per això unes galetes integrals fetes a casa o comprades són
sanes, i ideals per esmorzar o berenar.
Què en fem dels canalons o les creps?
Pel que fa als cereals parlem de la farina del pa o de
larròs, la diferència radica en si són integrals o refinats; és
qüestió de nutrients. Sabeu per què es refinen els cereals? Per
la presència, per una imatge que ens hem forjat abans el pa
negre era el dels pobres, i també i sobretot perquè duren
més, perquè com que tenen menys vitalitat triguen més a ferse malbé. Quan el cereal el mantenim natural, és a dir integral,
hi ha més matèria orgànica i això accelera el procés de
descomposició. És curiós que per elaborar pa blanc, legalment,
shi ha dafegir ferro i daltres minerals que la farina ja tenia
abans de refinar-la, però aquests minerals afegits no són
orgànics i, per tant, al cos li costa més daprofitar-los. A més,
shi afegeixen substàncies químiques com additius,
conservants...
El llenguatge de la natura és un concepte important: molts
dels problemes que tenim provenen del fet dhaver introduït
a la natura moltes substàncies que no tenen «el mateix
llenguatge», i el cos no sap què fer-ne. En el nostre cos podem
arribar a trobar dipositades més de 200 substàncies no naturals
o estranyes, perquè com que no les reconeix no sap què ferne. Una cosa és lacoblament natural dels ecosistemes, amb
canvis i evolucions, i una altra és la introducció de sobte de
substàncies artificials, o modificades genèticament, que
provoquen patologies humanes i canvis mediambientals, com
ara a través de lagricultura intensiva que incideixen en la terra,
laire i el conjunt del medi ambient.
Què ens podeu dir sobre laprimar-se i les dietes?
Tots els estudis de longevitat ens diuen que viu més la persona
que està prima que no pas lobesa. La sobrealimentació escurça
la vida. Es fan estudis genètics per allargar la vida, però podríem
començar per promoure una dieta equilibrada. La longevitat té
relació amb menjar només el que cal i mantenir-nos actius. Estar
prim és saludable. Una cosa és tenir una constitució més o menys
ampla, i un cert sobrepès pot dependre de la nostra constitució
i per tant no ser greu, però el greu problema de salut rau en
lobesitat; lalimentació nés una part, però laltra la trobem en
si fem o no una certa activitat física, en el nostre moviment.
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Necessitem una certa quantitat daigua al dia, però inclosa
la que porta el menjar. Les dietes occidentals habituals són
molt contundents, és a dir poc hidratades; poques amanides
nhauríem de menjar diàriament, i això fa que tinguem més
set i més calor. Beure tot menjant, o tot just després de menjar,
és un gran problema per a la digestió perquè és un procés en
què lestómac, mitjançant els ferments digestius, mira de
descompondre un aliment. Si incorporem aigua al procés
digestiu, el que fem és diluir els sucs gàstrics, dificultem la
digestió, i obliguem lestómac a produir més ferments, a
augmentar lacidesa. Laigua, i en general els líquids, com que
no sha de pair surt de lestómac arrossegant trossos de menjar
que encara no estan païts i que provoquen gasos i inflen
labdomen.
A vegades, després de menjar massa, i si no ens trobem
gaire bé, pensem: ara em prendré una camamilla per pair; i
el que fas és acabar de fer malbé la digestió. Si es vol beure
durant un àpat, o immediatament després, ha de ser una
quantitat petita, per exemple mig got, i a glopets, perquè es
vagi barrejant amb el menjar. De fet, per què bevem mentre
mengem? O perquè hi ha molta sal o perquè mengem plats
massa forts, i si no hi afegim líquid no tiren avall. Si la dieta és
equilibrada, si comencem amb una amanida o amb fruita, i
després una verdura, encara que després hi hagi un tall o un
llegum amb una mica de verdura, aleshores no en tenim
necessitat. Amb una dieta equilibrada, potser amb quatre gots
fora de les menjades, és a dir un litre, nhi ha prou, i això en
general, perquè si per lactivitat que es fa se sua, el líquid que
perdem cal reposar-lo.

La fruita, la verdura i els cereals haurien de ser la base de la
nostra alimentació?

Cultura

Hauríem deliminar el sucre i la
farina refinats

Cultura

Per aprimar-nos, no ens convé qualsevol dieta al capdavall
el més important és la nostra alimentació permanent, i per
exemple hi ha dietes hiperproteiques amb les quals perds pes
molt de pressa, però et carreguen el fetge i els ronyons. El
nostre lema hipocràtic és el de primum non nocer
noceree (el primer
és no perjudicar), i per això la dieta que nosaltres prescrivim
és depurativa, és a dir, taprimes però també et neteges, i quan
arribes a la fase de manteniment ja depens més de la teva
tasca, i ben segur que et costa, però thi ajuda lhàbit adquirit
durant la dieta; som animals de costums. El desllorigador
consisteix a fer el canvi, que arriba amb la motivació, pel que
fa al pes. Per tant, sóc partidari de les dietes lentes i que
provenen del canvi dhàbits, i no pas de fer un intensiu, sigui
de prendre un producte o aliments hiperproteics o no sans, o
barretes concentrades, perquè així no seduca el pacient, sinó
fent que sàpiga quins són els aliments, els productes, els
elements sans i adequats.

Patim una epidèmia de
sobrealimentació
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Pel que fa a lalcohol, i a la cultura del vi...
Aquí, tenim un problema amb lexcés de consum dalcohol,
amb lalcoholisme, i la reiteració desmentar que alguns estudis
indiquen que prendre dos gotets de vi al dia és saludable. Convé
dir que aquests estudis provenen de metges de països productors
de vi, però que els metges nòrdics no hi estan dacord. A banda
dels cardiòlegs, també caldria preguntar-ho als hepatòlegs i
als neuròlegs, perquè lalcohol afecta molt i molt el fetge i el
sistema nerviós. En un cert sentit, esdevé la droga més dura,
perquè si nhas deixat de prendre no hi pots tornar, no el pots
ni tastar perquè en ésser molt addictiva recaus. Considero que
totes les drogues totes inclou lalcohol, el cafè i el tabac són
innecessàries, i que, si les podem evitar, millor. Tanmateix, com
que som animals de costums, si no thi habitues, si per exemple
tagrada molt el cafè, en pots prendre puntualment, com es
feia ancestralment per celebrar alguna cosa i daquesta manera
sen gaudia molt més que no pas amb un consum continuat.
Si prens tres cafès al dia, més que gaudir-ne nets esclau, perquè
lutilitzes i el necessites com a estimulant. Un estimulant és
una substància que fa rendir el cos per sobre de les seves
possibilitats, i alhora castigues i estresses el sistema immunitari,
i lobligues a fer hores extres per eliminar les substàncies
tòxiques. Per tant, dhàbits tòxics com menys millor, i per
abandonar-los, sigui lalcohol o sigui el tabac, és imprescindible
destar-ne convençut.
Com nés dagradable de prendre el sol!
Vivim gràcies al sol, i quan mengem el que fem és menjar
trossos de sol. Com que no som capaços de transformar lenergia
solar, disposem dels productors: les plantes o les algues, a
través de la funció clorofíl·lica, tot agafant CO2 (diòxid de
carboni), que després converteixen en oxigen, i els minerals

de la terra o el mar, creixen, i així esdevenen aliments. A més,
el sol produeix la vitamina D. La medicina naturista parla de
lhelioteràpia o curació a través dels banys de sol. Avui, encara
massa sovint, prendre el sol sentén com anar-sen al migdia
a la platja i passar-shi hores, cosa que és un problema, també
per al pagès que no sha protegit prou, per exemple, el cap.
Sha de prendre el sol de manera raonable, una estona i segons
lhora del dia. El sol del migdia travessa la biosfera verticalment,
i per tant amb poc filtre, mentre que al matí o cap al tard ho
fa de biaix, i per tant amb més gruix de filtre per a les radiacions.
Les teràpies de sol es comencen amb cinc minuts, i
progressivament passem a deu minuts i després a mitja hora.
Evidentment, els raigs artificials UVA o els ultraviolats també
són un problema.
Algun missatge com a conclusió?
Els humans tenim la fortuna que una part important de la
nostra salut depèn de cadascun de nosaltres, i la resta de la
societat en què vivim. Per tant tenim un gran poder que ens
permet, amb el nostre comportament, administrar el capital
de salut rebut dels nostres pares. I no hem doblidar mai que
també tenim el poder dinfluir, amb les nostres aportacions,
sobre la societat de la qual formen part; i que condiciona la
nostra capacitat de desenvolupar les inquietuds físiques,
psíquiques, emocionals i espirituals, que, com ja he dit, és el
que significa en realitat lestat de salut.

LUnion Bar Barcelona és un nou projecte de dinamització
de la nostra nova seu dAvalot. És un espai de participació al
bell mig del barri del Raval que obrim als joves del sindicat,
als joves i a les entitats de la ciutat, als joves de la resta
dEuropa i darreu que visquin aquí o que hi estiguin de pas,
i que vulguin compartir el seu projecte o idea i conèixer-ne
daltres.
Des de lAvalot sempre hem pensat que la unió fa la
força i que la unió de persones i, sobretot, de joves té un
gran poder; però encara en té més la unió didees, de
percepcions, dopinions o de respostes comunes als reptes
davui. Així, lUnion Bar vol ser una fàbrica didees del Raval.
I és alhora una oportunitat perquè tots els joves i les entitats
juvenils amb inquietuds artístiques, culturals i creatives, idees
i propostes tinguin un espai per expressar-los. Amb una
programació mensual, organitzem xerrades sobre diferents
aspectes de la vida (economia, societat, salut emocional,
art...), grups de voluntariat per la llengua, exposicions,
concerts, monòlegs, etc., sempre amb bona companyia i en
un ambient informal, distès i amè.

Cultura

LAvalot obre un club social:
lUnion Bar Barcelona
Lorigen de la idea. En la nostra actuació i en les
campanyes i projectes mantenim la voluntat dexpressar la
importància de lafiliació sindical com a manera dunir-se i
lluitar per impulsar canvis socials. El projecte de dinamització
de lUnion Bar vol ser una eina més al servei daquesta tasca,
i un impuls de noves accions i línies de treball. És la nostra
resposta a la imatge destancament que sovint projectem
des dels sindicats i que fa que molt jovent tingui encara
reticències a lhora dapropar-se a nosaltres quan té algun
problema laboral. Així, pretenem apropar-nos i compartir
històries, experiències i trajectòries, per conèixer de prop la
realitat dels protagonistes i per establir espais i dinàmiques
de diàleg entre els joves, les entitats convidades i els
participants -es dediquin al que es dediquin i vinguin don
vinguin-, i per això també buscarem diferents llenguatges.
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Programació mensual. Totes les activitats són obertes a
tothom, es fan els dijous i/o divendres i comencen a dos
quarts de 8 de la tarda. Alguns exemples dactivitats ja fetes:
Inauguració Union Bar Barcelona. La vam fer el 27 de
gener, hi van assistir més de 80 joves darreu, i Daniel Garcia,
portaveu nacional de lAvalot, i Josep M. Àlvarez, secretari
general del sindicat, varen dir-hi unes paraules. I hi va actuar
el grup Tenderete. Valorem molt positivament lacte perquè
va permetre a molts joves de conèixer aquest nou espai.
3 de febrer. Actuació dAlbas Septet, un concert de jazz
amb les darreres joies de la Sant Andreu Jazz Band i la direcció
de Joan Chamorro. Un gran èxit, i les noies del grup van
estrenar lescenari de lUnion Bar.
9 de febrer. Xerrada de sexualitat: Homes davui: ho
saben tot del sexe?, amb Susana Pareja, terapeuta sexual.
Més enllà del títol, els 15 assistents, homes i dones, vam
aprendre a millorar la nostra sexualitat.
10 de febrer. Concert amb els amics dArrels de Gràcia. Tres
joves novells ens van fer ballar i gaudir amb els ritmes de
rumba i flamenc.
16 de febrer. Vam poder escoltar Kiko Amat i Miqui Otero,
tot presentant-nos el llibre 1000 Violines.
21 de febrer. Reunió informativa sobre els joves i la
reforma laboral, aprovada el 10 de febrer denguany pel
govern estatal del Partit Popular. Alguns dels temes que vam
treballar van ser la negociació col·lectiva, els contractes de
pràctiques i de formació amb un any de període de prova i

la flexibilitat. Isabel Aguilera, assessora laboral juvenil de
lOficina Jove de Treball de la Generalitat de Catalunya; Daniel
Garcia, portaveu nacional dAvalot, i Moisès Besada, delegat
sindical dInter Partner van ser-ne elsponents.
24 de febrer. Xerrada sobre la crisi de leuro i el jovent,
amb David Lizoain, jove economista que ens va ajudar a
entendre les claus daquesta greu crisi econòmica. Els 15
assistents vam debatre sobre els efectes en els joves i les
possibles vies de solució.
2 de març. Finanzas para un tonto: Juan Marín Pozo va
venir a presentar-nos el seu llibre. Lactivitat va tenir força
èxit, i bàsicament vam parlar sobre cultura financera, per
prendre decisions correctes.
Una primera valoració del projecte. Union Bar Barcelona
és una de les apostes fortes denguany. Des de la inauguració,
ens trobem amb una barreja de molts factors: coneixem
gent nova i diferent, aprenem molt i sobre coses diferents
(des de sexe fins a economia, passant per la reforma laboral),
i a més ens ho passem bé! De cara al futur, ens agradaria
que lUnion Bar fos coneguda com una nova fàbrica didees,
i que fos el cor i linici de moltes opinions, accions i revolucions.
http://unionbarbcn.wordpress.com
http://www.facebook.com/unionBarBarcelona
www.avalot.cat
Plaça Manuel Vázquez Montalbán, 4. 08001 Barcelona.
telèfon 93 304 68 18

Societat

A què anomenem feina?

Joan Subirats
Subirats, catedràtic de Ciència Política de la UAB (Article publicat a El País, 25.2.2012)

Deconstruir la feina trencant la
relació laboral, fragmentant-la i
fent-la precària al màxim

El model social europeu se nha
anat per sempre.  Mario Draghi

que després de leconomia i el treball informal ve la
formalització daquest treball. I un altre col·lega americà
rematava el tema dient que ens havíem danar traient del
cap que a cada treballador li correspon un ocupador.
I a què ve ara això? El decret que implanta la reforma
laboral comporta una altra volta per collar el cargol en un
camí que sembla irreversible: deconstruir la feina trencant
la relació laboral, fragmentant-la i fent-la precària al màxim.
I tot plegat aprofitant el formidable canvi tecnològic.
Capitalisme financer desterritorialitzat i producció i feina
ancorats forçosament en un lloc, però desprotegits i
fragilitzats. Als estats sels escapen els beneficis del moviment
financer però han dassumir les despeses i la conflictivitat
del que tenen als seus territoris, sense la capacitat per posar
en marxa polítiques redistributives que equilibrin els impactes
duna transformació tan gran.
La sortida no la trobarem en una, força improbable,
recuperació productiva i de lestabilitat laboral de la mà dun
capitalisme globalitzat, i tampoc duns estats dependents i
Streett
empobrits. Ho acaba de dir Mario Draghi al Wall Stree
Journal: «El model social europeu se nha anat per sempre».
Journal
Si volem recuperar capacitat col·lectiva de treball i subsistència
ens haurem de buscar la vida duna manera més local, creant
llaços, establint vincles solidaris i xarxes autònomes;
reconstruint les passeres entre feina, activitat, treball i
qualsevol tasca personal i útil col·lectivament, vingui dun
home, duna dona, dun jove, duna persona gran, dun
aturat o duna persona sense papers. Mentre, defensem el
que tinguem com puguem, tractem de canviar les coses,
però siguem conscients que no ens serà gens fàcil de
desconnectar-nos de les grans tendències globals.
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El canvi en el que entenem per feina en uns poc anys ha
estat molt gran. Entre el meu itinerari professional i el que
estan fent les meves filles de vint-i-tants anys hi ha un abisme.
Jo tinc més de 12 triennis de professor universitari. La meva
identitat està profundament ancorada en aquesta tasca
persistent, continuada i estable. A la meva filla gran li va
costar passar per 10 feines per acumular alguns mesos de
cotització a la Seguretat Social. La seva identitat? Fa anys els
meus alumnes em deien que havien «trobat una feina», i
em preguntaven què havien de fer per acabar el curs. Ara,
de tant en tant, se macosta un dels meus alumnes i em diu:
«He pillat una feina, la setmana que ve no vindré». No és
exactament el mateix trobar que pillar. Com tampoc no
és el mateix ser un treballador a compte daltri que un
treballador per compte propi però en casa daltri. Conec,
com tothom, alguns autònoms dependents, un bonic
oxímoron de popularitat a lalça. Tu treballes per a algú,
treballes en el seu despatx, fas servir la seva taula i el seu
ordinador, tens un horari, però ets un «empresari autònom»
i factures pels teus serveis. Decideixes si vols fer vacances,
però abans has de preguntar si quan tornis et tornaran a
contractar, i et pagues a tu mateix el que vulguis per aquest
parèntesi. Sha trobat la fórmula màgica mitjançant la qual
es pot disposar de la feina daltres sense llogar-los. I mentre,
anem canviant el concepte de treballador per el
demprenedor.
És evident que els itineraris vitals i les identitats de cadascú
no estan marcades com abans pel lloc on naixies i la família
que tenies. I també probablement és cert que avui no serien
la majoria els qui acceptarien una feina, sempre la mateixa,
durant 50 anys. Però la capacitat daprofitar les oportunitats
i de navegar per aquest mar de precarietat, discontinuïtat,
capacitat demprendre i fluïdesa que tenim no és gens fàcil,
i segueix tenint a veure amb les condicions de partida de
cadascú.
Fa unes setmanes escoltava un grup internacional
dexperts parlant de les velles i les noves condicions de feina
a escala global. Una economista índia ens assegurava que
a Occident partíem dun conjunt de supòsits que a la resta
del món no es tenien. Per exemple, que després de latur ve
locupació, que després de la precarietat ve lestabilitat, o
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Alternatives fiscals a les retallades socials
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Tècnics del Ministeri dHisenda GESTHA

En aquests darrers tres anys sestan aprovant algunes
mesures que afecten directament el benestar i la butxaca
de la majoria dels ciutadans.
Lany 2010 es va començar el camí de les retallades de
sou dels treballadors públics, la congelació de les pensions
i les mesures de retallada de les despeses socials, que va
seguir amb lenduriment per accedir a la jubilació, més
retallades, dues reformes laborals, la supressió de la deducció
de 400 euros a lIRPF dels treballadors i autònoms i lapujada
de lIVA.
Aquestes dues mesures fiscals van recaptar 10.200 milions
deuros a lany, xifra que contrasta amb els 900 milions de
lapujada dels tipus a les rendes del capital (200 milions
deuros) i la recuperació parcial de limpost del patrimoni
(700 milions deuros, descomptats els 320 milions deuros
que la Comunitat de Madrid no exigirà).
A aquest grup de mesures shi afegeixen mesures
semblants aprovades pels governs autonòmics, principalment
en retallades de despeses socials i plantilles i sous de
treballadors públics; i el gravamen estatal de lIRPF i una
altra reforma laboral, aplaudida per les organitzacions
empresarials i per bona part del pensament econòmic liberal.
Al final del març es va presentar el Projecte de
pressupostos de lEstat, que té lobjectiu dun dèficit del 5,3%
del PIB, dacord amb les exigències de lEurogrup; és a dir
que cal «ajustar» uns altres 17.000 milions deuros.
La patronal i els think ttank
ank (equip despecialistes)
econòmics finançats per les grans empreses del país shan
afanyat a reclamar més ajustaments per «anar aprimant»
les administracions públiques, i fins i tot alguns insten el
Govern de lEstat perquè aprovi una nova apujada de lIVA.
Tanmateix, en el debat somet que hi ha altres
alternatives a les clàssiques receptes liberals que imperen
avui a Europa.
Aquestes alternatives passen per conèixer levolució dels
ingressos meritats de les administracions públiques:
En milions deuros
2006
IRPF
64.638
Impost de societats
41.675
I renda de no residents
1.635
IVA net
52.817
· Alcohol i begudes derivades 958
· Cervesa
296
· Productes intermedis
20
· Hidrocarburs
10.158
· Feines del tabac
6.294
· Electricitat
973
Impostos especials
18.699
Tràfic exterior
1.604
Primes dassegurança
1.389
Taxes tributàries
980
Altres ingressos
88
Total impostos estatals
183.525

2007
67.905
35.254
2.426
55.073
968
299
20
10.553
6.663
1.074
19.578
1.716
1.493
1.104
113
184.664

2008
64.813
20.738
2.252
47.840
890
293
19
10.018
7.212
1.216
19.649
1.541
1.500
1.026
113
159.471

2009(p) 2010(p)
62.831 66.528
17.679 14.927
2.551 2.482
46.685 51.932
842
825
297
295
18
19
9.772 9.845
7.095 7.573
1.299 1.370
19.324 19.927
1.314
1.547
1.402 1.436
1.070
772
72
121
152.928 159.672

Pressupostos inicials de les comunitats autònomes. 2010
Impost sobre successions i donacions
Recàrrec IAE
Impostos mediambientals directes
Altres impostos directes
Impost sobre transmissions patrimonials i AJD
Tribut sobre el joc
Impostos mediambientals indirectes
Impostos indirectes canaris
Altres impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Total impostos propis i cedits (milions deuros)

Total CA
1.904,1
40,5
65,9
43,1
15.240,8
451,9
364,2
535,4
178,2
4.119,2
22.943,3

Daquests quadres sextreuen diverses conclusions:
1. La potència recaptadora del conjunt de les comunitats
autònomes és reduïda, fet degut en part a les
bonificacions en limpost de successions i donacions i a
les bases reduïdes dels impostos mediambientals.
2. Els ingressos més grans procedeixen dels impostos
estatals, encara que després una part de la recaptació
se cedeixi a les comunitats i a les corporacions locals pels
acords de finançament.
3. LIRPF, lIVA i els impostos especials mantenen la
recaptació malgrat laugment de latur i la caiguda del
consum, gràcies a les apujades impositives esmentades.

deuros, i del 35% per a la resta dels beneficis a partir del
milió.
Aquesta mesura sha de complementar amb laugment
de la tributació de les rendes de lestalvi, per acostar-se a la
tributació de les rendes dels treballadors i autònoms, i evitar
daquesta manera que les grans fortunes que obtenen un
milió deuros de dividends tributin igual que un treballador
que guanyi 38.000 euros.
Tot i que abans daugmentar els impostos als qui ja els
paguen, convindria perseguir el frau fiscal, i modificar la
llei tributària per evitar la discriminació fiscal, i que així la
càrrega fiscal sigui més equitativa, particularment a les grans
fortunes, les corporacions i les grans empreses, que són
responsables de gairebé les tres quartes parts de levasió i
la discriminació fiscal total estimada:
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4. En canvi, la recaptació de limpost de societats ha caigut
el 63%, fet que no es pot atribuir només a la crisi ni a
levolució de lactivitat econòmica del país.
Limpost de societats té moltes vies descapament que
redueixen el tipus nominal de les grans empreses des del
30% fins al 17% real (menys del que bona part dels seus
treballadors paguen a lIRPF), fet que crea una desigualtat
fiscal davant de la càrrega del 22% de les microempreses o
del 20% de les petites empreses, malgrat que parteixin dun
tipus nominal del 25%.
A aquesta escletxa fiscal shi afegeix la pràctica de les
grans fortunes de reduir la càrrega impositiva, amb les
societats de promoció dempreses a les hisendes forals, SICAV
i societats patrimonials i unipersonals. De fet, hi ha un consens
generalitzat que les grans fortunes eviten els impostos, fins
al punt que amb prou feines el 0,7% de la població declara
a lIRPF que guanya més de 120.000 euros anuals.
Els tècnics del Ministeri dHisenda (GESTHA) proposen
de recaptar 13.900 milions deuros addicionals amb un nou
tipus impositiu del 35% per a les societats a partir del milió
deuros de beneficis, que, segons les estadístiques, declaren
bàsicament les 5.700 grans empreses que venen més de 45
milions deuros a lany. És a dir, que el tipus nominal es
mantindria en el 30% vigent per als beneficis fins a un milió

Estimació del frau
i la discriminació fiscal anual
a Espanya (en milions deuros)
Total 2009 Tant per cent del total
Grans fortunes,
corporacions empresarials
i grans empreses
42.711
71,77%
Societats pimes
10.150
17,05%
Autònoms
5.111
8,59%
Altres fraus
(plusvàlues, RCM, RTP,
arrendaments, etc.)
1.543
2,59%
Total frau fiscal
59.515
100,00%
Total frau laboral
30.370
Total evasió fiscal i laboral anual
89.885
Font: Tècnics del Ministeri dHisenda (GESTHA)
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Sho volen carregar tot

Martítí Vive
Mar
Vives, tècnic de la UGT de Catalunya
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1. Origen de lestat del benestar. El 1945, sobre les cendres
de lEuropa destruïda per la Segona Guerra Mundial, i amb
el rerefons del triomf de la Revolució Russa i la configuració
del que sacabaria anomenant com a Pacte de Varsòvia (en
contraposició amb lOTAN), a la part occidental del continent
es bastí un nou contracte social, que és el que hem conegut
amb els noms de «capitalisme de rostre humà», «economia
social de mercat» i en termes socialdemòcrates «estat del
benestar».
Aquest contracte social consistia a posar límits, mitjançant
lEstat, a leconomia de lliure mercat i a redistribuir una part
dels guanys en programes socials. Els més emblemàtics són
leducació, la sanitat i les pensions. A canvi, es garanteix la
pau social i que els conflictes que hi pugui haver siguin
sempre de baixa intensitat, és a dir que es mantenen dins
del sistema sense qüestionar-ne lestructura. Aquest contracte
social és un mecanisme complex, que comprèn aspectes
ideològics, històrics, econòmics i socials; saguanta en un
conjunt dequilibris interns de les relacions laborals i del
model productiu, i externs de la societat i lEstat, duna
banda, i del país amb la resta del món, daltra. Per això, tot
i que és el mateix model, en cada estat presenta uns trets
propis i no es reprodueix mimèticament.
Un aspecte essencial sovint no prou destacat és que la
igualtat dels ciutadans no pot ser només política (el vot) o
jurídica (davant la llei), sinó que ha de tenir també un
contingut econòmic, en primer lloc la igualtat doportunitats,
i, també, en certa mesura, una distribució més gran de la
riquesa.
2. Espanya. Inicialment, Espanya quedà fora daquest
moviment perquè aquí la Guerra havia tingut vencedors i,
sobretot, vençuts. I no va ser fins a la mort del Dictador, amb
els Pactes de la Moncloa, la Constitució del 1978 i lEstatut
dels Treballadors del 1980, que Espanya sincorporà a
leconomia social de mercat. Així, la Constitució encara
recull en larticle primer apartat primer que:
«España ssee cons
constituy
tituyee en un Est
Estado social y democrátic
democráticoo
de Derecho
Derecho,, que propugna
propugna como
como valor
valorees superiore
superiores de su
ordenamien
or
denamientto jurídico
jurídico la libert
liber tad, la justicia,
justicia, la igualdad
y el pluralismo
pluralismo político
político.»
Després, lEstatut dels Treballadors equilibrà mínimament
les relacions laborals a les empreses, que sota el franquisme
foren sempre molt favorables als poderosos, és a dir, als
empresaris. A partir del 1982, i amb el triomf del PSOE de

Felipe González, es desenvoluparen aquestes línies polítiques,
que eren vigents a Europa des de feia més de 30 anys. Cal
recordar que fou Ernest Lluch (PSC-PSOE) el ministre de
Sanitat que universalitzà la sanitat al nostre país. També cal
fer esment de la Llei orgànica de llibertat sindical, promulgada
el 1985 amb Joaquin Almunia de ministre de Treball.
Continua aquest procés amb la incorporació definitiva a
la Comunitat Econòmica Europea el 1986. I curiosament
podríem establir com a últim acte daquesta incorporació a
lestat del benestar laprovació al final del 2006 de la Llei de
dependència, a la primera legislatura de Zapatero, amb
Jesús Caldera Sánchez-Capitán de ministre de Treball i Afers
Socials.

3. Assetjament i demolició del model al Regne Unit. Tot i la
incorporació tardana del nostre país, el model ja fa anys que
es qüestiona. Les hostilitats declarades les inicià Margaret
Tatcher, primera ministra al Regne Unit (1979-1990), amb el
ple suport del president Reagan des de laltre costat de
lAtlàntic, ja que els EUA mai no van acabar de creure en
aquest invent dels europeus. La seva filosofia i política
econòmica consistí en la desregulació, especialment del
sector financer, la flexibilització del mercat de treball, la
privatització dempreses públiques i la reducció del poder
dels sindicats. Tots tenim present com va acabar amb les
Trade Unions.
Unions

4. La caiguda del mur de Berlín. Una data clau fou la caiguda
del mur de Berlín (novembre del 1989), que tots vàrem
celebrar, i la reunificació alemanya que vingué a continuació.
Òbviament la caiguda del mur no saturà a Alemanya sinó
que continuà per tots els països del bloc soviètic fins a liquidar
la mateixa URSS. Aquest fou el senyal definitiu perquè els
partidaris del lliure mercat consideressin que tot el món els
pertanyia i passessin a lofensiva total.

6. Alemanya, segona part. El procés de reunificació alemanya,
i en especial la decisió de Helmut Khol destablir una taxa
de canvi de relació 1:1 entre els marcs alemanys i els de la
RDA (1 de juliol de 1990), comportà un seguit de
conseqüències econòmiques; les empreses hagueren de ser
venudes, restituïdes o tancades, i, mentre, sostingudes amb
fons federals. Es generà una elevada desocupació per sobre
del 20 % en molts lands de lest, que perdurà molts anys.
Molts joves optaren per marxar cap a loest. Calgueren més
fons federals per garantir a lest el funcionament de lestat,
les pensions i els subsidis. Es generà inflació i endeutament
públic, i el Bundesbank apujà els tipus dinterès. Lapujada
dimpostos fou inevitable. Durant molts anys Alemanya
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5. Demolició del model mitjançant el comerç internacional.
La pressió dels partidaris de leconomia de mercat pura,
sense adjectius, que antigament sanomenaven «liberals»
i ara «neoliberals», es produeix en tots els àmbits. Un dels
més decisius fou el comerç internacional, en què les reiterades
rondes de negociació multilaterals (GATT), la vuitena i darrera
la Ronda Uruguay (1986-1994), conduïren a la constitució
de lOrganització Mundial de Comerç, el 1995, que manté
lobjectiu dobrir els mercats per facilitar el comerç «en
benefici de tots», que diu que és la seva missió.
Per alliberar mercats i enderrocar les barreres que
dificultaven el comerç es procedí al desarmament aranzelari
dels països desenvolupats, en teoria perquè els països
subdesenvolupats poguessin vendre-hi i així sortir de
lendarreriment. La realitat ens mostra que més enllà de les
paraules boniques, linterès real era desmuntar els aranzels
dels països rics per, aleshores, poder deslocalitzar la producció
a països de salaris baixos i baixa protecció social i
mediambiental; importar els productes als mercats on abans
es produïen però amb un nivell de guanys notablement
superior. El desenvolupament era només lembolcall per
vendre el desarmament aranzelari.
Aquest procés comportà una redistribució brutal de la
divisió internacional del treball. Una fita significativa fou l11
de desembre de 2001, quan la Xina entrà a formar part de
lOMC com a membre de ple dret, sense que li demanessin
cap mena de contrapartides, ni polítiques, ni socials ni
mediambientals.
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Volen la individualització total de
les relacions laborals, la desaparició
de la negociació col·lectiva, i per
tant dels sindicats, lacomiadament
lliure i gratuït, i la desaparició de
la tutela judicial
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Lactual crisi econòmica
internacional ha estat aprofitada
pels poderosos per culminar el
darrer assalt a lestat del benestar
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incomplí tots els paràmetres que ara ens volen fer complir
als altres.
Finalment, fou el nou canceller Schoëder (1998-2005),
que arribà al poder amb un discurs de «tercera via», qui
inicià un conjunt de reformes estructurals (codi de
nacionalitat/estrangeria, sistema de pensions, reforma fiscal,
energies renovables...), i finalment la reforma laboral. Va
ser en aquesta època quan ens visità una delegació dIG
Metall i ens explicà lacord al qual havien arribat a
Volkswagen, anomenat «cinc mil per cinc mil» (contractar
5.000 treballadors per 5.000 ), que aleshores no vam
acabar dentendre; però era la primera vegada des de la fi
de la Guerra el 1945 que el sindicat signava un acord a la
baixa, en pitjors condicions de les que estaven vigents fins
aleshores.
Després, en el marc de la reforma laboral, van arribar
els mini jobs, treballs a temps parcial (mitja jornada) per
400  al mes, i sense protecció social. Actualment, hi ha uns
cinc milions de persones a Alemanya en aquesta situació
intermèdia entre latur i el treball digne (amb tots els drets
socials).
7. Leuro. Un capítol especial dins daquest procés seria el
naixement de leuro (1999 com a unitat de compte i 2002
com a moneda física), amb el qual hem aconseguit repetir
tots els errors de la reunificació alemanya. Novament el tipus
de canvi fou el que convenia a Alemanya, i amb un decalatge
duns anys (el que ha tardat la primera crisi) ha posat de
manifest lexistència dun seguit de països que no estaven
«en condicions de competitivitat» en aquest nivell de preus.
Grècia és lexemple més patètic, però Portugal i Espanya no
hi són a gaire distància.
A més, sencomanà al Banc Central Europeu la missió
única de defensar lestabilitat monetària, cosa que vol dir
una certa paritat amb el dòlar i el ien inicialment, i amb el
iuan xinès quan toqui, i la lluita contra la inflació amb
independència daltres factors, com pot ser el creixement
del PIB o el nivell datur.
La circulació de diners, que ja era lliure dins de la Unió
Europea, fou a partir daquest moment molt més fàcil i sense
risc de canvi. Lexcés destalvi de les economies centrals (en
especial lalemanya) es distribuí per tots els països perifèrics,
i labundància de liquiditat feu baixar els tipus dinterès dels
països perifèrics fins a igualar-los amb els dels països centrals.
Tota la zona euro acabà amb tipus dinterès baixos, però els
seus efectes no foren simètrics, i mentre a les economies

centrals sinverteix en indústria i en empresa, a la perifèria
salimentà lespeculació i es creà la bombolla immobiliària.
En canvi, en el mercat dels béns tangibles el nivell de
preus de cada país tendí a pujar per apropar-se al dAlemanya,
i aquesta pujada generalitzada del nivell de preus que mai
no ha reflectit lIPC és la que denuncia la gent gran que
encara compta en pessetes i sap que la barra de pa ha doblat
el preu, digui el que digui lINE i lIDESCAT.
8. Tornem a Espanya. Des de mitjan 2007, amb la crisi de
les subprime als EUA, i especialment a partir del setembre
del 2008, amb la fallida de Lehman Brothers, sinicia lactual
crisi econòmica internacional, que ha estat aprofitada pels
poderosos per culminar el darrer assalt a lestat del benestar.
La crisi té un origen financer clar, i és mitjançant el sistema
financer internacional, que està tot connectat, que es contagia
a la resta del món.
En un primer moment tots els governs van ajudar els
seus bancs; però no es pot evitar la contracció del crèdit, i
aleshores la crisi salta a leconomia real, que pràcticament

Cal tenir clar que la lluita serà llarga,
danys, i que haurem de canviar la
manera de fer
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satura el 2009. El sector immobiliari la construcció és el
més directament afectat, per la greu dependència del
finançament aliè, però la crisi arriba també als béns duradors
(com electrodomèstics o automòbils) i afecta greument el
conjunt de la indústria en cascada. En conseqüència es
produeix una caiguda dels ingressos públics, mentre creix la
desocupació i lEstat ha de destinar fons a sostenir els bancs
i les prestacions. Sinicia el dèficit i lendeutament públic.
Sencenen les alarmes i el contagi arriba al conjunt de les
administracions públiques (de lEstat, autonòmiques i locals).
Els problemes actuals de Grècia shaurien pogut resoldre
amb pocs diners, com es va fer amb Irlanda, però soptà per
no resoldrels i, a lestil del doctor House, agreujar la situació
del malalt, a veure què es podia treure de tot plegat.
Alemanya, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el
Fons Monetari Internacional sestan aprofitant de la crisi per
imposar als països perifèrics de leurozona un reguitzell de
polítiques i de mesures que de cap forma democràtica
haguessin aconseguit daprovar. Així, sha amenaçat amb el
calvari grec a Portugal, Espanya, Itàlia i, fins i tot, a França
en algun moment.

En la segona legislatura de Zapatero, especialment a
partir de les mesures del 10 de maig de 2010, quan savingué
a traslladar a la normativa estatal les instruccions rebudes
de la Unió Europea, entrem en la fase que anomenen «política
de consolidació fiscal», que consisteix en el desballestament
total de lestat del benestar mitjançant el conjunt de retallades
de tot làmbit públic, que es presenten com a imprescindibles
per equilibrar els comptes públics, però que contribueixen
a noves caigudes de recaptació, que justifiquen noves
retallades i configuren una espiral deflacionista sense que
salbiri el final del túnel; perquè en realitat no es un túnel
sinó un pou que amb cada retallada fem més fondo.
9. Lagreujament de la crisi. A partir de la seva investidura,
el 23 de desembre de 2010, el nou president de la Generalitat
de Catalunya safegí amb fervor liberal al desmantellament
del fràgil model català de semibenestar publicoprivat, obrint
pas amb mesures innovadores que després serien de lEstat.
Finalment, arriba a la Moncloa Mariano Rajoy, el qual tant
per conviccions com per oportunitat política i per imposició
comunitària sapressa a la tasca de refundar la nació sota el
nou paradigma neoliberal.
Aquest és el marc que cal tenir en compte per analitzar
la reforma laboral del nou Govern del Partit Popular, i amb
el ple suport de Convergència i Unió. El primer que cal tenir
en compte és que no és un problema només laboral, o que
ens afecta només en làmbit del treball. Com diu el lema de
la vaga del 29 de març: SHO VOLEN CARREGAR TOT. És tot
el model de lestat del benestar el que es posa en qüestió,
no solament un trosset.
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10. El treball. No és casual que el Ministeri (i la Conselleria)
ja no sanomeni «de Treball» sinó «dOcupació». En lèpoca
de la solidesa, del que era tangible, de la indústria, el treball
dels obrers era important. Lempresari necessitava obrers
per fer anar les màquines i obtenir els productes, que
posteriorment venia i així obtenia els guanys. I els necessitava
en un lloc concret, on normalment vivia ell mateix i on tenia
la fàbrica, per tant estava empès a entendre-shi.
En lactualitat, en lèpoca de la modernitat líquida com
diu Bauman el capitalisme és merament financer, sense
vincles ni amb el territori ni amb les persones ni amb els
productes. El seu nord és la taxa de benefici, i va saltant dun
lloc a un altre, duna empresa a una altra, dun producte a
un altre, sense arrelar enlloc, cercant només la maximització
dels guanys. El treball no és important i els treballadors són
recursos humans, és a dir, coses, com les altres entrades del

Societat

procés productiu.
El model ocupacional del capitalisme financer preveu
mantenir un cert nivell docupació, de fet ho diu lEstratègia
2020, més que res perquè comprin els productes. Però, si
pot ser, que sigui com lelectricitat, que quan es necessita
sendolla i quan no, sapaga.
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11. El model productiu. Ja fa molts anys que José Maria
Zufiaur crida latenció sobre la interrelació entre el model
productiu i el model de relacions laborals. I té molta raó. En
la nova divisió internacional del treball configurada després
de lampliació de la Unió Europea a 27 membres i els acords
de lOrganització Mundial del Comerç, és a dir, això que
anomenem «globalització» o «mundialització» i que ens
van vendre com a mútuament beneficiosa per a tothom,
Espanya i Catalunya hem perdut la indústria i no hem estat
capaços de guanyar la societat del coneixement, que se lhan
quedada els països centrals dEuropa. Hem reiterat el
tristament famós «Que inventen ellos» i, per tant, ens hem
quedat relegats a làmbit dels serveis tradicionals. Ens han
encomanat que siguem el geriàtric dEuropa, i els nostres
dirigents ho han acceptat. I per tant, el «nou» model de
relacions laborals que configura la reforma laboral comporta
de forma subjacent un «nou»model productiu que ha
resultat que és... el del Pla destabilització del 1959, el totxo
i el turisme.
Lespectacle de fa poc dels màxims dirigents de la
Generalitat, inclòs el president i el conseller dEmpresa i
Ocupació (que no dIndústria ni de Treball) al voltant del
projecte Eurovegas, i altres de recanvi que diuen que tenen
a la recambra per si els malvats de Madrid ens el prenen, és
paradigmàtic del futur que ens espera si no ens espavilem.
12. I les retallades. Leducació i la formació, doncs, no són
importants i es poden retallar sense que els tremoli el pols.
No cal que el conjunt del país tingui un nivell elevat
dinstrucció... per les feines que hauran de fer. Amb un nivell
elemental i, sobretot, langlès, ja sen sortiran. I pels de casa
bona, amb quatre centres dexcel·lència i lampliació destudis
a lestranger ja nhi ha prou.
Passa el mateix amb la sanitat. Si no la paguen els
anglesos i els alemanys el sistema no donarà atenció a les
persones grans, i els propers anys veurem com es redueix
lesperança de vida, amb la qual cosa les retallades a la
sanitat tindran finalment algun efecte positiu... en els comptes
de la Seguretat Social. Però no veurem sortir al carrer els
defensors habituals del dret a la vida ni els de la Conferència
Episcopal. Sembla que leutanàsia, si és darrel pressupostària
i executada per governs de dretes, aleshores sí que és
permesa.
El treball dignifica, deia la cançó de Serrat, però això és
a punt de passar a la història, com tantes dites relacionades

Ara ja hem après que la idea que
el progrés era el motor de la història
és un engany
amb lagricultura que ja no sabem què signifiquen. De tant
en tant els agrada fer discursos sobre la importància dels
valors. Diuen que cal recuperar la cultura de lesforç. No us
els creieu, és mentida, ho fan per distreurens mentre
preparen la següent operació especulativa.
12+1. I no hem acabat. El programa marcat pels neoliberals
encara no sha assolit amb aquesta reforma laboral. Volen
la individualització total de les relacions laborals, la
desaparició de la negociació col·lectiva, i per tant dels
sindicats, lacomiadament lliure i gratuït (o quasi de franc),
i finalment la desaparició de la tutela judicial. Si un empresari
acomiada tindrà les seves raons, si cal pagar alguna cosa es
paga, però que no vingui cap jutge a ficar-hi el nas.
Però tenen més idees. No tardaran a venir amb lenèsima

reforma de les pensions, amb la llei de vaga, amb la retallada
de les prestacions per desocupació, etc. Estan pendents de
la nostra resposta. Cal que siguem contundents.
14. i ara, què? Des del sindicat, el que ens correspon és
continuar la lluita contra la reforma laboral fins a aconseguirne la derogació, i el restabliment del paper central de la
negociació col·lectiva i del sindicat com a agent social
fonamental, seguint lestel de la vaga general del 29 de
març.
També hem de continuar la lluita contra el
desballestament de lestat del benestar, ja que també ens
afecten les condicions de vida de les persones quan surten
de la feina, quan traspassen la tanca de la fàbrica, la porta
de loficina, lhospital, lescola... on treballen.
Ara bé, cal tenir clar que la lluita serà llarga, que

possiblement duri anys, i que comporta un canvi fonamental
de la nostra praxis dels darrers temps. No senllestirà amb
un parell de vagues generals, faran falta milers de petites
vagues, fins que tornin a entendre que és molt millor negociar
convenis amb els sindicats que mantenir un clima de
conflictivitat social permanent.
Caldrà esmolar bé leina. El sindicat que necessiten els
treballadors del nostre país el 2012 és diferent del que
necessitaven el 2005. Per això cal reforçar els àmbits
dafiliació, lorganització en seccions sindicals, fer acció sindical
a lempresa... Si no volen el sindicat a les institucions, sel
trobaran al carrer.
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Epíleg per reflexionar. Reproducció del final duna conferència
del professor Josep Fontana:
«El que ens corr
correespon de re
resoldr
oldree amb urgència
urgència és
decidir si lluitem
lluitem per recuper
recuperar
ar com
com més aviat millor un
capit
apitalisme
alisme regulat
regulat,, amb le
lestat del benes
benestar inclòs,
inclòs, com
com
shavia acons
aconseguit
eguit quan els sindicats
sindicats i els partits
partits de
desquerr
querraa
eren
er
en int
interlocut
erlocutors
ors efic
eficaç
aços
os en el debat sobr
sobree la política
política
social, o ens re
resignem a seguir
seguir patint
patint sot
sotaa lurpa dun
capit
apitalisme
alisme depredador
depredador i salv
salvat
atge
ge com
com el que ens es
estan
imposan
impos
ant.
t. De fe
fet , el que ens propos
proposen
en les
les polítiques
polítiques
daus
d
austterit
eritat
at és només que paguem la factur
facturaa dels cos
costtos
de cons
consolidar
olidar el sist
sistema tal
tal com
com es
està, renuncian
renunciantt a una
gran
gr
an part
part de les
les conque
conquesstes que es
es van
van acons
aconseguir
eguir en dos
segle
egless de lluite
lluites socials
socials..
No és que no hi hagi signes
signe s esper
e speranç
ançadors
adors de
resis
sisttència. No hi ha cap
cap dubt
dubte que les
les ocupacions de place
places
i les
les manife
manifestacions de prot
proteesta tornar
tornaran
an a renéix
renéixer
er aques
aquesta
tar
ardor
dor empes
empeses per la des
desesper
speració
ació.. Per
Peròò el que és més
importtan
impor
antt és saber
saber si le
lexperiència dels ef
efect
ectees combinats
combinats
de les
les re
retallade
alladess i de laugmen
laugmentt de les
les càrr
càrregue
eguess servir
serviràà per
retornar el sen
sentit
tit comú
comú als qui van
van donar el vot
vot a una dre
dreta
que prome
prometia
tia solucions
solucions i es
es limita
limita ara
ara a demanar-nos
demanar-nos
sacrificis
acrificis,, o si els seus
seus vot
votan
ants
ts es
es re
resignar
signaran
an a acc
accep
epttar
dòcilmentt les
dòcilmen
les cons
conseqüèncie
eqüènciess del seu
seu error
error..
Pens
ensoo que és urgen
urgentt, per donar sen
sentit
tit i coher
coherència
ència a
less prot
le
proteestes, que le
lesquerr
querraa una es
esquerr
querraa real
real que neixi
de més enllà de la traïció
traïció de la socialdemocr
socialdemocràcia
àcia de les
les
ter
erccer
erees vies
vies elabori nov
noves forme
formess de lluita
lluita i de millora,
millora,
araa que ja hem après
ar
après que la idea que el progr
progrés
és era
era el
motor
mot
or de la hist
història és un engany
engany i que els avenç
avenços
os per al
conjun
onjuntt dels homes
homes i dones
dones només shan acons
aconseguit
eguit
mitjançan
mitjanç
antt les
les lluite
lluites col·lectiv
col·lectivees.
La se
setmana pass
passada em van
van demanar en un diari de
Barccelona que donés la mev
Bar
meva opinió de com
com seria
seria daquí
daquí
a cinc anys
anys aques
aquest capit
capitalisme
alisme que ens ha toc
tocat
at de viure
viure.
I el que vaig
vaig re
respondr
spondree va
va ser
ser que això
això depenia de nosaltr
nosaltrees:
que el que tinguem daquí
daquí a cinc anys
anys ser
seràà el que ens
haurem
haur
em mere
merescut».

Societat

Els avenços shan aconseguit
mitjançant les lluites col·lectives

Societat

LAssemblea Nacional Catalana

Joan Guàrdia
Guàrdia i Jaume Soler
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LANC és una associació cívica, transversal i no partidista
que promou que Catalunya sigui un nou estat de la Unió
Europea, mitjançant la mobilització i lautoorganització de
la ciutadania, per assolir una àmplia majoria social favorable
a la constitució i instauració dun estat català, democràtic i
social.
Sorganitza a partir dassemblees locals (actualment ja
nhi ha gairebé 300) i disposa també dassemblees sectorials.
També és un moviment social i popular. És una eina en
construcció de la voluntat i lesperança que neix de la convicció
i la necessitat: la necessitat de trobar una resposta i una
sortida a la crisi que viu Catalunya i la nació catalana; i la
convicció que la via de lautonomia està esgotada i que
només la independència pot garantir la nostra continuïtat
com a poble i el benestar econòmic, social i polític dels
ciutadans.

El futur col·lectiu és a les mans dels
ciutadans

LEstatut dautonomia del 2006 va ser un intent
dactualitzar la via autonomista per respondre a les necessitats
de Catalunya. Les dificultats, les incomprensions i la
complexitat del procés, i en particular la sentència del Tribunal
Constitucional espanyol, ens van posar davant del mirall, i
de manera progressiva una part significativa de la societat
catalana sadona que cal bellugar-se i trobar nous camins.
Destaquem-ne algunes fites: El 13 de setembre de 2009, la
consulta sobre la independència de Catalunya dArenys de
Munt va sacsejar la política catalana i estatal, i va engegar
un procés de consultes locals a centenars de municipis, amb
centenars de milers de ciutadans que han votat, fet que ha
estat un exercici polític magnífic i que té connotacions i
conseqüències extraordinàries.

Societat

Després, han passat moltes coses, però en podem
destacar dues. La primera, la reflexió: després de les consultes,
què fem? La segona, la manifestació del 10 de juliol de 2010,
històrica per lassistència i, sobretot, perquè shi expressa la
culminació dun procés polític i dun procés de mentalitat
col·lectiva que per primera vegada situa com a línia de present
i de futur la independència, el camí polític per a la llibertat
nacional i democràtica.
Sinicia un procés per promoure un referèndum nacional
vinculant sobre la independència, que hauran de convocar
com més aviat millor les institucions catalanes. Per aconseguirho, els ciutadans assumim la nostra responsabilitat i ens
posem a treballar per vertebrar un gran moviment popular,
transversal i democràtic que ens porti al referèndum o a la
declaració dindependència per part del Parlament de
Catalunya.
LAssemblea Nacional Catalana (ANC) és leina en
construcció daquest moviment, la força de la gent, que neix
del territori, de les assemblees locals i comarcals. Es
constitueix de manera formal, solemne i festiva el 10 de
març de 2012, al Palau Sant Jordi de Barcelona; i amb la
participació i votació de gairebé 7.000 persones saproven
el full de ruta i els mecanismes de funcionament.

El 30 de juny sinicia la Marxa per la independència, amb
un acte simbòlic a la Seu Vella de Lleida, una marató dactes
arreu del país i tres actes nacionals, al Castell de Miravet
(juliol), a la Jonquera (19 dagost) i a Montserrat. La Marxa
acabarà amb una concentració multitudinària a Barcelona
l11 de setembre, la Diada.
c/ Rocafort, 242 bis, 1r (edifici CIEMEN) 08029 Barcelona
tel. 93 535 09 79 www.assemblea.cat
Associació de Municipis per la Independència (AMI)
Prevista pel full de ruta inicial de lANC com la segona
pota del procés, lAMI treballa per sumar esforços des de
làmbit de les institucions locals. Es va constituir a Vic el 14
de desembre de 2011, i aplega totes les sensibilitats polítiques.
Amb data 13 de juny, en formaven part 466 municipis, 23
consells comarcals i la Diputació de Lleida, que representa
el 38 % de la població de Catalunya.
www.municipisindependencia.cat
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«Una Catalunya que volem
nacionalment lliure, socialment
justa, econòmicament pròspera i
espiritualment gloriosa» Francesc
Macià

Societat

7 raons per a la «clàusula ecosolidària» en els convenis
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Cati Jerez i Emma Izaola (Sindicalistes Solidaris)
En temps de crisi, quan les condicions laborals perillen
seriosament i tenim tendència a no mourens per por de que
tot empitjori més, sobre tot perquè les retallades comencen
i acaben en els salaris dels treballadors i treballadores, des
del sindicalisme català representat per la UGT de Catalunya
i CC.OO. et proposem la clàusula ecosolidària. És interessant,
és viable i és una alternativa a la retallada de salaris.
Però què és la clàusula ecosolidària? És una iniciativa
de Sindicalistes Solidaris (UGT de Catalunya) i de la Fundació
Pau i Solidaritat (CC.OO. de Catalunya) que consisteix en una
negociació empresa-treballadors que pot materialitzar-se en
una clàusula del conveni o en un acord entre les parts i que
introdueix elements i pràctiques deficiència energètica per
afavorir que continuem tenint el mateix servei o les mateixes
utilitats amb un menor consum, i per tant, amb una menor
despesa.
Què introdueix de nou la clàusula? Dues coses:
 Que aquestes mesures són participades pels/les
treballadors/es, que simpliquen en el desenvolupament
daquestes accions des del lloc de treball.
 Que lestalvi efectiu es negocia. Una part, pot ser per
lempresa i una altra part, per als treballadors/es.
Aquests en assemblea poden decidir a què destinar
aquest estalvi (per exemple, beneficis socials). La nostra
aposta és que una tercera part sigui un compromís
solidari amb la societat amb lobjectiu de reduir les
desigualtats i desajustos existents, és a dir, es destini a
la cooperació internacional al desenvolupament.
Per què tinteressa la clàusula ecosolidària? Aquí tens 7
raons:
 La primera i més important: per què permet ESTALVIAR.
I en aquests temps, estalvi significa no haver de retallar
en salaris, és a dir, mantenir llocs de treball i condicions
laborals. Es calcula que prop dun 20% de les despeses
energètiques de les empreses són reduïbles si sapliquen
mesures deficiència energètica. Si la teva empresa és
una indústria aquest estalvi pot incrementar-se fins al
50%
 Perquè és un compromís i torna a posar als
treballadors/es en la línia de foc de lacció sindical, en el
centre de les relacions laborals, amb propostes
innovadores, amb ganes de donar suport a un projecte
dempresa que involucra els treballadors/es.
 Perquè mobilitza i entusiasma tant a treballadors com
a empresa. Estalviar per estalviar no és la premisa de la
clàusula. Lestalvi ha de beneficiar a tothom: tant

lempresa com els treballadors. Lempresa guanya en
termes econòmics, però també en termes de
responsabilitat social i compromís medioambiental. Els
treballadors hi han de ser perquè som i serem una peça
clau en laplicació exitosa de qualsevol mesura. Amb la
clàusula, els treballadors podran decidir sobre una part
de lestalvi.
 Perquè permetrà dinamitzar el mercat de treball: es
crearan noves empreses i llocs de treball qualificats
especialitzats en làmbit de leficiència energètica.
 Perquè cada cop més, des de la Unió Europea sestan
posant més durs amb la normativa mediambiental. I
això significa multar les empreses que incompleixin i
primar (subvencionar/ajudar) a aquelles que incorporin
mesures destalvi energètic, és a dir, deficiència
energètica.
 Perquè ens beneficiarà a nosaltres i les nostres famílies.
Ladopció de mesures deficiència energètica al lloc de
treball implica un canvi de mentalitat que també
aplicarem a làmbit de casa nostra.
 Última però no menys important, perquè sense aire
respirable, aigua potable, terra cultivable, aliments
comestibles... la vida seria impossible. A les nostres mans
està contribuir a millorar la situació del nostre entorn
natural. Sense nosaltres, sense unes activitats
econòmiques mínimament compromeses, no hi haurà
ni treball, ni persones, ni món.
La clàusula ecosolidària és una oportunitat de guanyar.
En temps de crisi, de retallades i de pèrdues, ... guanyar és
un verb que crida latenció, però també que crea reticències,
amaga pors i implica una aposta ferma i amb convicció.
A les nostres mans està!
Si tinteressa la clàusula ecosolidària posat en
contacte amb Sindicalistes Solidaris:
 Telèfon: 93 412 13 27
 Email: sindicalistes@sindicalistessolidaris.org

Memòria

Maria Aurèlia Capmany
o el compromís col·lectiu
Jordi
Jor
di Fon
Fontt
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Maria Aurèlia Capmany, la seva concepció de les coses,
era indestriable de la idea de compromís col·lectiu. Dun
compromís basat en dos fonaments:
1. La idea que el compromís és indefugible, que els humans
estem condemnats a exercir la nostra llibertat, a escollir,
i que restar al marge és una vana pretensió: és posar-se
del costat del fort.
2. La idea que el compromís ha danar acompanyat sempre
duna consciència desperta, amb tota la capacitat crítica

en acció, sense supeditació a cap ortodòxia ideològica
o política.
Va fer seu el discurs de Jean-Paul Sartre als Chemins de
la libert
liberté, on glossava la derrota moral de lintel·lectual pur,
que havia pretès conservar les «mans netes» i havia restat
a la seva torre divori, impassible davant de locupació nazi
de França. Maria Aurèlia no pot ser més clara a aquest
respecte: «No midentifico amb aquest intel·lectual titubejant
entre el risc del compromís i el seu desig dabsolut; etern

Memòria

La terra i les ànsies de volar
Va simpatitzar amb lesquerra antiestalinista que
representava, entre altres, el seu estimat Ramon Fernández
Jurado, el fuster de Bellvitge, nascut a Almeria, heroi de
guerra lany 1936 i militant del POUM. Ell li deia «Marieta»
i la duia en la Vespa. En la mateixa direcció, Maria Aurèlia
va reivindicar, mitjançant la seva obra teatral i novel·lística,
la memòria de Francesc Layret i de Salvador Seguí (el Noi
del Sucre) i dels plans que compartien al voltant del 1920,
que podien haver desembocat en la creació dun gran partit

laborista català. Possibilitat que va ser liquidada darrel amb
lassassinat de tots dos pels pistolers de la patronal.
El seu compromís amb la memòria del poble ras va ser
constant. Encara que no es tractava només de la memòria.
Deia: «Mai no barataria el temps present i lamor present
a canvi duna carismàtica innocència», a canvi de la nostàlgia
del passat. Montserrat Roig va dir: «Maria Aurèlia va ser, per
a mi, la terra i les ànsies de volar». És a dir, la memòria, però
també el futur; la fidelitat a les continuïtats bàsiques del seu
poble, però també la revolta contra les convencions estèrils
i opressives. En aquest sentit era radical i arriscada: «Mai no
seré prou vella ni prou covarda deia per no començar de
cap i de nou i amb les mans buides». Certament, Maria
Aurèlia va ser per a molts «la terra i les ànsies de volar». El
seu coratge sencomanava.

Les investidures
Simultàniament, sincorporaria al Grup Miramar (impulsat
per Josep Benet, Alexandre Cirici i Maurici Serrahima), primer
caliu de resistència cultural de catacumbes que tractava
destablir, des de la més absoluta precarietat, alguna mena
de fil conductor del coneixement entre les generacions dabans
i de després de la Guerra. Va ser allí on Jordi Rubió els va parlar
de «les investidures»: en labsència absoluta de referents
polítics i culturals instituïts, amb el país completament
desarticulat, calia que hi haguessin uns homes i dones que
estiguessin disposats a assumir una «investidura», un escreix
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adolescent, que fuig davant del compromís que lapropa a
la realitat de lexistència. Per mi, són més importants les
circumstàncies de la vida, per ambigües, contradictòries,
incòmodes que siguin, que el desig dabsolut.»
I mai no va caure tampoc en lextrem contrari, on van
derivar alguns intel·lectuals «sartrians» en nom precisament
del seu «compromís»: la renúncia al sentit crític davant del
poder, fins a la connivència amb lestalinisme. Maria Aurèlia
va assistir al Congrés Mundial de la Pau, que es reunia als
països de lEst, al costat del mateix Jean-Paul Sartre, de
Pablo Neruda, de Miguel Ángel Asturias...: no va voler
desaprofitar locasió de parlar-los sobre la perseguida cultura
catalana. Però, com assenyala Teresa Pàmies, va mantenir
«diferències sensibles, de formació i fins i tot viscerals, entre
el seu concepte del socialisme democràtic i el que imposaven
els comunistes governants.»

Memòria

de responsabilitat col·lectiva. Homes i dones que, sense disposar
de cap poder, esdevinguessin una autoritat reconeguda. Jordi
Rubió va ser el primer a entomar aquest pes.
Deia Maria Aurèlia: «Apartat Jordi Rubió de la jerarquia
a la que tenia dret, la seva veu, quan emergia del silenci
quotidià i es feia sentir, adquiria ressonàncies doracle». Maria
Aurèlia sempre va traginar també una quota important
d»investidura».

Pionera del feminisme de postguerra
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Els anys seixanta, a més de posar en peu, amb Ricard
Salvat, lEscola Adrià Gual, sota lempara que els oferia
Alexandre Cirici des del Foment de les Arts Decoratives (FAD),
Maria Aurèlia aixecaria la bandera del feminisme. Diu
Montserrat Palau: «Amb la publicació de La dona a Cat
Catalun
alunyya
i de Feliçmen
eliçmentt jo soc
soc una dona,
dona Maria Aurèlia esdevenia la
pionera del feminisme de postguerra». Després de la primera
onada feminista del principi del segle XX (la de les sufragistes),
una segona onada feminista saixecava a la postguerra
mundial. Simone de Beauvoir, a França, i Betty Friedan, als
EUA, en serien els principals detonants. Maria Aurèlia faria
aquest mateix paper entre nosaltres.
Sempre havia representat un altre model de dona. Diu
Eulàlia Lledó: «Recordo el teu caminar segur i majestuós,
impressionant. Les mitges plenes de tomàquets, com a mi
mhauria agradat portar els mitjons. Labric negre, folgat,
sempre al teu servei i no tu al seu, no semblava empresonarte el gest. Em vas ser posada com exemple del que no shavia

de fer. Sense saber-ho, has estat prehistòria de més duna
revolta. La teva imatge i la teva mirada sense por en un món
que la prohibia, el teu caminar segur, ens va començar a
ensenyar el camí que havíem de gosar trepitjar i ens va fer
sospitar que potser no calia renunciar a res.»
Permeteu-me una sola frase de Maria Aurèlia sobre la
dona, dita després dhaver passat uns quants anys i que avui
és del tot vigent: «El problema de la dona existeix més
profundament que mai, perquè sens presenta en el camp de
la vida quotidiana, de la pràctica diària, i no en el més vague
i còmode de la ideologia.»

Una càtedra a peu de carrer
Durant els seixanta i els setanta, Maria Aurèlia seria una
autèntica càtedra a peu de carrer, amb les portes ben obertes,
duna disponibilitat absoluta i duna fertilitat extraordinària.
Hi acudien i nobtenien orientació i palanques favorables els
joves escriptors de la Generació dels Setanta: Terenci Moix,
Montserrat Roig, Jaume Fuster, M. Antònia Oliver... I tota
mena dinsurgents: els cantants de la Nova Cançó que li
demanaven lletres (des de M. del Mar Bonet fins a La Trinca);
les feministes, camí de les Jornades Catalanes de la Dona;
la gent del «cabaret dagitació cultural i política» que ella i
en Jaume Vidal shavien inventat (Rosa M. Sardà, Carme
Sansa...); els catalanistes esquerranosos de tots els pelatges,
la gent que es bellugava a repèl del règim als diaris, les
ràdios i la tele. Jo mateix vaig ser un de tants que la va
freqüentar.
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La tertúlia creixia a partir de mitja tarda. De composició
extremadament heterogènia, podia allargar-se fins a altes
hores de la matinada. Shi aprenia de tot i molt. Shi feien
coneixences insospitades. Shi coïen idees i projectes...

No la nació abstracta, sinó el poble de
Catalunya

Una idea de la política
Sobre els desencisos polítics, que proliferaven des de la
mateixa transició democràtica, deia: «Jo rarament estic
desil·lusionada, més aviat estic furiosa». Encara no sen deia
«indignada». Des de la Regidoria de Cultura, deia que calia
«fer de la política allò que ha de ser, allò que significa en la
llengua grega: lexercici responsable del civisme, lactivitat
incessant de sol a sol, per tal que la pròpia ciutat sigui el lloc
més habitable de la terra». I xifrava la seva esperança en la
millor política: «Crec en la vocació política de tots els homes
i de totes les dones i que, quan aquesta vocació sestendrà
per tot el teixit social, aconseguirem una societat més lliure,
més respectable i més rica.»
Maria Aurèlia Capmany va ser, certament, «la terra i les
ànsies de volar», la recuperació de la memòria robada i la
voluntat davançar cap a un món millor. És a dir, va exercir
el compromís col·lectiu: el considerava indestriable de la
condició humana, sense que això enterbolís mai la seva
consciència crítica, sense que admetés mai la supeditació
moral a cap jerarquia.
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El 1976, sincorporaria al procés dunitat del socialisme
català, de la mà del GIS (Grup dIndependents pel Socialisme),
impulsat per Alexandre Cirici (el mateix Cirici del Grup Miramar
dels cinquanta i del FAD que va aixoplugar lEscola Adrà Gual
els anys seixanta). Sabia que el PSC seria lopció més segura
de cara al retorn de la Generalitat exiliada. I sabia també
que era la garantia de la unitat civil del poble de Catalunya.
Més encara. Deia: «Des de sempre i per herència, em trobo
políticament al costat de la classe treballadora. Si avui la
nostra classe treballadora està formada amb un alt
percentatge dimmigrants, no és culpa meva ni dells. Som
aquí junts i jo vull lluitar al costat dells. Mentusiasma que
la nostra burgesia comenci a trobar prou elegant el parlar
català, però no mho acabaré de creure fins que els vegi
gastar-se els cabals».
El seu projecte era el del poble de Catalunya, no el de la
nació abstracta. Vull dir que tenia molt clara una cosa: el
gran repte, tant en termes nacionals com en termes socials,
era fer de la diversitat dels catalans un sol poble, un poble
plural, però amb un projecte de civilitat compartit, cosa que

només podia assolir-se en els camins del progrés. Sabia que
la nació no era res, només una glòria passada per a nostàlgics,
si no responia a una voluntat compartida de present i de
futur, a un projecte transformador, amb el que pogués
identificar-se la immensa majoria de la ciutadania.
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Una dona polièdrica
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Un dels elogis que més sovintegen quan es parla de
Maria Aurèlia Capmany és el de dona polifacètica, però,
darrerament, ha aparegut, en aquest sentit, un epítet encara
més superlatiu: Dona polièdrica. Suposo que aquest
qualificatiu cal aplicar-lo més a la seva activitat prolífica i
variada que no pas a la seva persona. La nostra Maria Aurèlia
podia fer mil coses diferents, però ella era sempre la mateixa,
tenia una sola cara, una sola personalitat, la seva, que es
manifestava duna manera genuïna, única i insubstituïble,
en tots els moments i en totes les accions de la seva vida.
Estava orgullosa de ser dona, de ser escriptora, de ser
desquerres i de ser catalana.
Hereva duna cultura i duna tradició pròpies, shavia
trobat, com molts daltres, amb les engrunes dun país vençut
i ensorrat. Calia recollir aquestes engrunes i recompondre i
donar nova vida al país. Conscient de les possibilitats limitades
de la seva condició de dona, però segura del seu valor com
escriptora i pedagoga, amb una voluntat de ferro, va
començar, sense defallir, a lluitar per les causes en les quals
creia, tot aprofitant les possibilitats que tenia més a labast:
mestra, escriptora, feminista, política... Fins i tot dramaturga,
actriu, directora escènica i professora dart dramàtic.
La seva posició descriptora, de defensora de la dona, de
catalana esquerrana no la va abandonar mai i shavia de
manifestar, de manera natural, fins i tot, durant tots els anys
de la seva dedicació al teatre. La seva primera experiència
va ser Tu i lhipòcrita
lhipòcrita (1959), encarregada pels responsables
de lAgrupació Dramàtica de Barcelona (ADB), un grup teatral
subvencionat per la burgesia catalana de dretes. Inspirada
en una obra de Felicien Marceau, explica la història dun
home que es desempallega de tota la responsabilitat i la
carrega damunt dels altres. El protagonista era, naturalment,
un burgès ben situat. Lobra va ser dirigida per Ricard Salvat,
aleshores un jove que prometia, però, al mateix temps, un
inconformista.
Quan aquest va arribar a un enfrontament amb lADB i
la va deixar, la Maria Aurèlia el va seguir i van fundar lEADAG
(Escola dArt Dramàtic Adrià Gual), del FAD. Tot i que es
definia bilingüe, de tarannà federalista, ben aviat van quedar
palesos la seva catalanitat i el seu esquerranisme. Recordem
que el seu primer acte públic va ser un recital de poemes de
Joan Maragall, seguit de lantologia de la poesia castellana
del segle XX, obres de Manuel de Pedrolo, de Gil Novales,
dUnamuno, de García Lorca, Adamov (prohibit per la
censura), Soler i Antic, Xavier Fàbregas i Ricard Salvat; fins

a arribar a la dedicació plena dels muntatges èpics de les
obres de Salvador Espriu (LLa pell de brau
brau, Primer
Primeraa hist
història
dEsther
dEs
ther, Gent
Gent de Sinera
Sinera, An
Antígona
tígona, Ronda de mort
mor t a Sinera
Sinera)
lautor ensenya de lescola. Maria Aurèlia no hi podia faltar
i hi va estrenar El des
deser
ertt dels dies
dies, versió teatral de la seva
novel·la Ar
Araa . Tot i les influències existencialistes, la
problemàtica essencial era la confrontació de lhome que
retornava al seu país i no aconseguia assumir una
responsabilitat de cara a la societat. A part descriure, Maria
Aurèlia es dedica a la tasca densenyament dramàtic, on
excel·leix com a mestra, i a fer dajudant i de directora
escènica de quasi totes les obres representades, alternant
amb la tasca dactriu; per cert, disciplinadíssima (per exemple,
quan, per sentit del deure, ha dinterpretar el monòleg La
Feminis
eministta, de Santiago Rusiñol, un text antifeminista del tot).
Sortosament era un fragment inserit en un espectacle
desquerres Adrià Gual i el seu temps, de Ricard Salvat.
El 1965, amb motiu del V aniversari de la fundació de
lEADAG, Capmany escriu Ven
entt de garbí i una mica
mica de por.
por

Però la seva obra teatral més compromesa és, sens dubte,
Pr
Pregun
egunttes i re
respos
sposttes sobr
sobree la vida i la mort
mort de Franc
Franceesc Layr
Layreet,
advoc
adv
ocat
at dels obrers
obr ers de Cat
C atalun
alunyy a , encarregada per
commemorar el cinquantè aniversari de Francesc Layret,
però escrita el 1969. Crec que és lal·legat més contundent
i dur del teatre català contra la política de les dretes durant
els anys vint del segle passat, i que va acabar amb la Guerra
Civil. Lobra va ser muntada i representada en la clandestinitat.
Tots els que hi vam intervenir sabíem què ens hi jugàvem i
esperàvem, atemorits, larribada de la policia, dun moment
a laltre. Vuit cadires i una taula eren lúnic decorat, per
simular un assaig en el moment que es presentessin. La bòfia
no va venir mai, i quan va arribar la transició vàrem poder
fer lestrena amb tots els honors, el 1976, a la Sala Villarroel.
Un resultat daquest text teatral va ser lescriptura dEl
El jaqué
de la democràcia
democràcia, una visió novel·lada de lobra; per una
vegada ladaptació anava del teatre a la novel·la. Una lectura
escenificada que es va fer del text original, al Teatre Goya,
el 2011, durant els actes commemoratius, va demostrar-ne
la validesa i lactualitat.
Desapareguda la censura, Maria Aurèlia encara va
mantenir una activitat notable en el món del teatre, bé sigui
amb adaptacions: Tiran
Tirantt lo blanc,
blanc Un lloc en
entr
tree els morts
morts, La
viuda trapella
trapella, bé sigui amb obra pròpia: Lombr
ombraa de le
lescorpí
orpí,
Món, dimoni i carn
carn. En totes, absolutament en totes,
destaquen els temes preferits: la dona i Catalunya. I aquests
temes, aquestes preferències, es mantindran, després duna
intensa vida política, fins a la mort.
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Lobra, inspirada en la lectura de Mar
Maragall
agall i la se
setmana tràgic
tràgicaa,
de Josep Benet, esdevé un espectacle on es barregen les
tècniques del teatre èpic i les del Living Newspapers
americans, amb el llenguatge dels sainets i els balls i cançons
populars. El resultat és una denúncia dura i lúcida contra
lactitud de la burgesia catalana en tres moments crucials
de la història de la Catalunya moderna: la Setmana Tràgica,
el 1909; lesclat de la Guerra Civil, el 1936, i la subjecció inútil
al règim franquista dels anys seixanta. El text va ser tan
decididament desquerres que el ministre Fraga Iribarne el
va prohibir personalment. Fins al 1968 no es va poder
reestrenar de manera normal.
Lúltim muntatge de Maria Aurèlia a lEADAG va ser
Antígona
Antígona 66,
66 de Josep Maria Muñoz Pujol, que li va donar
permís per utilitzar les tisores i millorar lobra, si ho creia
convenient; i la directora va aprofitar per convertir-la en una
altra denúncia claríssima i directa de la dictadura. No hi va
haver problemes de censura.
Després daquest muntatge es va dedicar a la tasca
descriptora, però no va deixar el teatre. Tot seguit va escriure
sis espectacles de cabaret literari per a la Companyia Ca,
Barret: Done
Doness, flors i pitanç
pitançaa, La cultura
cultura de la Coc
Coca-C
a-Cola
ola,
Cadas
adascú
cú el que és seu
seu i robar
robar el que es
es pugui,
pugui Botxirel·loBotxirel·loBotxirel·lo!
Botxir
el·lo!,V
Varie
ariettats
ats--1 i Varie
ariettat de Varie
Variettats
ats, aquests dos últims
escrits en col·laboració amb Jaume Vidal Alcover, la seva
parella sentimental. Amb tècniques de teatre lleuger i amb
cançons i ballarugues es toquen els temes fonamentals de
la Capmany: la defensa de la dona, les guerres, les injustícies
socials, etc. No cal dir que aquests espectacles eren
rigorosament vigilats per una censura estricta.
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Els tres vuits de justícia
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Pregó dels Premis Primer de Maig de 1987
de la UGT de Catalunya, de Maria Aurèlia Capmany
Tots sabem quan neix i per què neix aquesta diada
reivindicativa que, no fa pas gaires anys, en el nostre país,
exigia una defensa arriscada. Tots sabem que a la sala Petrelle
de París, en el Congrés Internacional Socialista, durant els
dies del 14 al 20 de juliol de 1889, sinstituïa una jornada de
lluita internacional que aplegaria la quotidiana i local lluita
de la classe obrera enfront del capital. Nasqué sota la
reivindicació dels tres vuits: vuit hores de treball, vuit hores
deducació, vuit hores de descans. I un horitzó: transformar
la societat capitalista en una societat socialista.
Per aconseguir el dret a lassociació, els treballadors han
de lluitar en diversos fronts, no sols han de lluitar contra
labús de poder dels patrons, sinó que han de lluitar contra
la ideologia liberal i el seu vocabulari. Les paraules progrés,
llibertat, pàtria són paraules que poden lluir en un
parlamentarisme que atomitza la societat. Quan, entre els
anys 1840 i 1843, els treballadors catalans aconsegueixen
fundar la Societat de Protecció Mútua de Teixidors de
Barcelona han fet més que fundar un fons de defensa mútua:
han donat un tomb definitiu a la relació de poder polític,
han denunciat una falsa idea de la llibertat, una tramposa
idea de la pàtria, una fal·laç proclamació de la igualtat de
tots els homes.
¿Neren plenament conscients aquells homes que posaven
les bases del sindicalisme, que modificaven la relació de les
forces que pretenien controlar definitivament el cos social?
Potser el teixidor que sapuntava a la societat, que defensava
el dret a lassociació que els patrons li discutien, no
endevinava que la lluita seria tan llarga i tan dura, però
sabien, amb tota seguretat, que el treballador era laltra
espècie de ciutadà i que no li servia la llibertat que li oferia
el patró.[...]
Descobrien, doncs, ben aviat la profunda dependència
de política i sindicat, Descobriran de batalla en batalla que
han de lluitar per lautonomia sindical, però que no han de
perdre el nord de lacció política, sense la qual es trobaran
de nou a la gola del llop.
Avui més que mai, en aquesta era de la deliberada
confusió, lacció sindical és la màxima garantia de progrés,
més que mai, dic, perquè la dreta es disfressa desquerrana,
patriota i sentimentalment addicta a la classe obrera.
Precisament per això, avui, té tot el seu sentit el Primer de
Maig, i un coneixement cada cop més aprofundit de la història
pròxima i del futur que hem de construir.
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Jaume Viladoms:
pedagog, lluitador social
i esperantista sabadellenc
Ros
osaa M. Puig-Serr
Puig-Serraa i Sant
Santac
acana
ana; Fotografia dIsidr
Isidree Tiana

La mostra Jaume Viladoms i Valls (1913-1976). Treball,
cultura i compromís social dedicada a lobra i la vida del
pedagog, lluitador social i esperantista sabadellenc, es va
inaugurar al principi dany a la Sala dExposicions de la UGT
de Catalunya de la rambla de Santa Mònica de Barcelona,
com a homenatge a una figura cabdal en la reconstrucció
del nostre sindicat durant la dictadura.
Va presentar lexposició lhistoriador Eduard Masjuan,
autor del llibre Jaume Viladoms.
Viladoms. Rec
Recor
ordd homenatge
homenatge al mes
mestr
tree
i lluitador
lluitador social
social. A lacte també hi van intervenir el secretari
general del sindicat, Josep Maria Àlvarez, i lalcalde de
Sabadell, Manuel Bustos. Activista obrer i lluitador
antrifranquista, Viladoms va dedicar la seva vida a
lensenyament de les ciències, les humanitats, el materialisme
i lesperanto, sobretot als treballadors, i precisament per
aquest fet va patir la repressió del règim.

Autodidacte: promoció cultural i
militància
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Qui amb els anys va esdevenir un exemple de magisteri, va
ser autodidacte. Procedent duna família de treballadors, el
seu pare ja havia militat en diferents entitats obreres. De
petit va anar a una acadèmia coneguda per la seva disciplina
fèrria, la qual cosa feia aptes els alumnes per treballar ben
aviat. Allí li ensenyen a llegir, escriure i les quatre regles. Als
14 anys sincorpora com a aprenent de manyà a una empresa
dedicada a la producció de maquinària per a fusteria. Lany
1927 completa la seva formació daprenent de fressador com
a alumne nocturn. Als 19 anys, sincorpora com a oficial a
una important empresa metal·lúrgica dedicada a la producció
de maquinària per a filatures i acabats.
Malgrat tenir només els estudis primaris, era un lector
abrandat i als 10 anys comença a estudiar esperanto. La
societat esperantista possibilita a Viladoms una notable
formació autodidacta, i més endavant nesdevé un dels
màxims responsables. És un protagonista destacat del canvi
cultural vinculat a un intent de transformació social que
sesdevé a Sabadell durant el primer bienni de la II República
i durant la Guerra Civil en làmbit de la formació cultural i
professional. Per ell, la formació dels treballadors havia de
ser permanent.
Ben jove inicia les seves activitats polítiques. El 1930
participa en la fundació del Bloc Obrer i Camperol que, el
1945, es converteix en el Partit Obrer dUnificació Marxista
(POUM), del qual és un destacat militant i teoritzador. Arran
del cop destat feixista del 18 de juliol de 1936, Jaume
Viladoms i el seu partit, el POUM, prenen a Sabadell la
determinació daconseguir la unitat sindical de les dues forces
hegemòniques: la CNT i la UGT. Des del primer moment
dóna prioritat a la revolució social, i interpreta laixecament
militar no pas com una guerra civil, sinó com una guerra de
classes socials. Juntament amb el secretari de la fusta de la
CNT elabora en nom de la UGT una ponència per a aquesta
unitat que va ser plenament acceptada a Sabadell. Viladoms,
a més, era partidari de la independència plena dels sindicats
respecte dels partits polítics.
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La guerra, lexili i la dictadura
El 1939 sexilia a França, on fou detingut i, posteriorment,
traslladat al camp de concentració de la Magdalena
(Santander). Quan el deixen sortir, torna a treballar en una
indústria i hi aporta innovacions tècniques. Als 36 anys esdevé
pedagog professional com a professor daprenents.
Anteriorment, feia classes nocturnes i els cap de setmana al
menjador de casa seva. Funda lacadèmia Delta el 1948.
Inicia la lluita antifranquista el 1942, quan sincorpora al
Front de la Llibertat, que es dedica a evacuar persones civils
i pilots militars que poden ser detinguts a lEspanya franquista
i a la França ocupada. Viladoms i un grup de militants del
POUM, del qual formen part Salvador Clop, Josep Pallach,
Josep Rovira i Manuel i Serra i Moret, entre daltres, afeblits
per la repressió, decideixen dintegrar-se en el Moviment
Socialista de Catalunya (MSC).
Fora de lhorari docent imparteix classes de marxisme.
Daquesta manera es forma una generació de futurs activistes
polítics. Tots ells destaquen la manca de sectarisme del
mestre. El febrer del 1953 és detingut, acusat de ser afiliat
a la UGT, jutament amb altres companys, entre els quals hi
ha Ramon Porqueras (secretari general de la UGT de
Catalunya), Frederic Pau Verrié, Carles Cortés, Emili Losada,
Hipòlit Gaspar, Antoni Monràs, Ramon Morera i Antoni Garcia.
Passa 10 dies incomunicat i ingressa a la Model, a la secció
correccional. Al pati de la presó continua fent classes. Resta
empresonat 16 mesos.
Mor el 1976 després desdevenir una figura de referència
cabdal a Sabadell, ciutat que li ha dedicat una plaça. El seu
enterrament es convertí, tal com ell volia, en una manifestació
pública de laïcisme, inèdita fins aleshores. El 23 doctubre
de 1977, en el primer míting del PSC a Sabadell, una gran
fotografia seva va presidir lacte, com a homenatge pòstum
a totes les persones que han lluitat de manera coherent per
unes idees en uns temps molt difícils.

Viladoms destaca també molt en un altre àmbit.
Treballador de Tallers Baciana, defensa la fase constructiva
de la revolució mitjançant una nova economia. Per tant, i
considerant molt important de posar la cultura al servei de
la classe treballadora, exigeix la modernització de la formació
professional, la qual cosa passa per bastir una escola nova.
La modernització de les tècniques daprenentatge considera
que és, doncs, cabdal. Perquè duna banda posava fi a
ladquisició dun ofici a través de la rutina, i per laltra era
la garantia duna formació dacord amb el desenvolupament
tecnològic.
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La restitució de la documentació incautada
pel franquisme
Ros
osaa M. Puig-Serr
Puig-Serraa

Lacte a lArxiu Nacional de Catalunya
(20.II.2012)

Carnets de militants, actes, fitxers de diversos tipus,
convocatòries de reunions, butlletins, informes,
correspondència, llibres..., els documents que van ser
espoliats per les tropes franquistes i que durant massa temps
han format part dels mals anomenats «papers de
Salamanca», han començat a ser restituïts als seus legítims
propietaris. Després de més de set dècades, en un emotiu
acte celebrat a lArxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat
del Vallès, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va fer el
lliurament simbòlic de part dels documents arrabassats a 15
entitats, partits polítics i sindicats, i a persones físiques, com
ara les filles de Francesc Cambó, dAntoni Rovira i Virgili o
del professor Capo.

El secretari general de la UGT de Catalunya, Josep M.
Àlvarez, en nom de les entitats, va dir «avui és un dia
memorable després de molts patiments, perquè aquests
papers van ser utilitzats per represaliar ciutadans
demòcrates». Va fer esment de «la feina constant i tenaç
de les persones i les entitats que han treballat per al retorn,
entre les quals cal destacar la Comissió de la Dignitat, tot i
que encara hi ha molta feina per fer.» I afegí «la memòria
històrica no quedarà restituïda mentre segueixi havent-hi
persones sense identificar als vorals de les carreteres i no
shagin anul·lat els judicis del franquisme. No haurem acabat
fins que hàgim restablert la seva honorabilitat.»
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Què ha tornat i què falta per retornar
Des que es va signar la llei 21/2005, de 17 de novembre,
shan retornat a la Generalitat de Catalunya en diferents
enviaments 1.160 lligalls i 579 llibres. El 22 de desembre de
2008 van arribar a lArxiu Nacional de Catalunya 121 llibres
confiscats a particulars i entitats. Entre novembre del 2010
i el juliol de 2011 se nhan retornat 1.310 més.
Malgrat que tots els documents ja han estat digitalitzats,
encara falta el retorn duna quarta part del total: pel cap
baix més de 200.000 documents. Hi ha documentació de
persones com Josep Pàmies o Amadeu Hurtado. També part
dels fons dentitats que ja han començat a rebre els seus
papers, com la UGT de Catalunya, la CNT o el CADCI. També
el fons complet de documents requisats a la comarca del
Montsià i que van ser portats al dipòsit de Vinaròs. A més
de documents de 10 ajuntaments catalans, entre aquests els
de Barcelona, Sort, Moià i Vic. Dobjectes, llibres i publicacions
periòdiques encara en falten 6.000. Entre els objectes hi ha
banderes, insígnies i segells.

Lacord entre lArxiu Nacional de
Catalunya i el sindicat
Extracte del contracte de cessió en comodat de la
documentació de la Unió General de Treballadors de
Catalunya a lArxiu Nacional de Catalunya.
 La UGT es creà, a iniciativa del Centre Obrer de Mataró,
en un congrés fundacional celebrat a Barcelona el 1888,
defensant una acció sindical emmarcada en lideari
socialista. En ser instaurada la II República, la UGT
Confederal havia esdevingut el sindicat més influent, fins
al punt de sobrepassar el milió dafiliats el 1931. Participà
al Front Popular el 1936 i tingué un paper decisiu en la
victòria republicana a les ciutats espanyoles. [...] Amb
la victòria franquista, la UGT fou declarada il·legal, el seu
patrimoni confiscat i lorganització destruïda. Es
reorganitzà a lexili i subsistí en la clandestinitat, formant
part de diversos organismes de la lluita antifranquista.
A partir del 1976, novament legalitzada, es reconstruí
ràpidament.
 La documentació de la UGT catalana va ser confiscada
per la Delegació de lEstat per a la Recuperació de
Documents arran de la Guerra Civil, i traslladada finalment
a Salamanca on passà a integrar el fons de lactual Centro
Documental de la Memoria Histórica. Els documents de
la UGT confiscats a Catalunya han estat restituïts a la
Generalitat de Catalunya dacord amb la Llei de lEstat
21/2005, de 17 de novembre, i en lactualitat es conserven
a lArxiu Nacional de Catalunya.
 El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
ha reconegut la titularitat i ha restituït els fons de la UGT
de Catalunya, dacord amb el Decret 183/2008, de 9 de
setembre, del procediment per a la restitució a les
persones físiques o jurídiques de caràcter privat dels
documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil.
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El fracàs de Carrasco i Formiguera

Hilari Raguer
Raguer, Article publicat al diari Ara, 9.IV.2012;
Fotografies del llibre La Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps (1931-1939), dHilari Raguer i Suñer.
Publicacions de lAbadia de Montserrat, 1976

El 14 dabril del 1931 Carrasco i Formiguera va arribar
exultant a casa i va dir a la muller i als fills: «Ja em puc morir!
He vist Catalunya lliure». Venia de la plaça de Sant Jaume,
on Macià havia proclamat lestat català dintre duna federació
de repúbliques ibèriques. Set anys més tard, el 9 dabril de
1938, moria afusellat a Burgos. Era el fracàs de la seva política
dencaixar una Catalunya lliure dins dun estat espanyol.
Després de la caiguda de la dictadura, el 17 dagost de
1930 shavien reunit a Sant Sebastià els partits republicans
de lEstat espanyol per unir forces i derrocar la monarquia.
Les esquerres nacionalistes catalanes hi eren representades

per Manuel Carrasco i Formiguera, dAcció Catalana; Macià
Mallol i Bosch, dAcció Republicana de Catalunya, i Jaume
Aiguader, dEstat Català. Els espanyols es disposaven ja a
concertar lacció contra la monarquia quan Aiguader va
plantejar la qüestió prèvia del reconeixement de Catalunya
com a nació. Li van replicar que de primer calia remoure
lenemic comú, la monarquia, i després ja parlarien del
problema català. Aleshores va intervenir Carrasco i
Formiguera. «Parlà llarga estona -referia Aiguader-, establí
la doctrina de lautodeterminació amb tota la traça dun
advocat [...]. El bon efecte el provocà la nostra brusquedat;
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els donava la sensació que per primera volta sencaraven
amb una Catalunya que parlava clar». Carrasco mateix referia
què va dir: «A nosaltres no ens interessarà ni la revolució ni
la república si conjuntament amb aquest fet de plantejar la
revolució no es reconeix per endavant la personalitat del
nostre poble». Tenia encara la il·lusió federalista.
El president Macià compartia la mateixa il·lusió. El 14
dabril mateix, quan a Madrid encara no shavia constituït
el govern provisional, havia enviat un telegrama a Alcalá
Zamora comunicant la proclamació de la república catalana.
A Madrid hi va haver gran esverament. De fet, tan il·legal
era la proclamació de lestat català a Barcelona com la de la
república espanyola a Madrid: totes dues trencaven la
legalitat vigent, i per això es parlava de «revolució», no en
el sentit de violències sinó en el dinnovació constitucional.
Però a ningú no convenia una ruptura. Macià va enviar, com

«Ja em puc morir! He vist Catalunya
lliure!»
a persona de tota la seva confiança, Carrasco i Formiguera
a Madrid a negociar. El govern provisional de la República
va estar reunit amb Carrasco des de mitja tarda del 16 dabril
fins a les dues de la matinada del 17, quan Alcalá Zamora va
declarar als periodistes que la negociació amb Barcelona es
portava amb «gran cordialitat»; i, assenyalant Carrasco, que
era al seu costat, va afegir: «El señor Carrasco, aquí presente,
y que representa la izquierda radical catalanista más extrema,
ha ratificado estos sentimientos catalanes». Carrasco va
afegir: «La República hará el milagro de unirnos a todos «
(com si el problema fos només la monarquia borbònica!).
Carrasco va tornar a Barcelona amb els ministres Fernando
de los Ríos, Marcel·lí Domingo i Nicolau dOlwer. Macià, amb

gran dolor, va renunciar al nom de república o estat i va
acceptar el de Generalitat, que no prejutjava el contingut
autonòmic (Carrasco i Formiguera, en el consell de guerra
que el va condemnar a mort, i que no era pas moment
escaient per a cenyir-se llorers nacionalistes, va dir que
aquella denominació lhavia proposada ell, per amor a les
institucions històriques catalanes).
Quan lEstatut dit de Núria, aprovat massivament pels
catalans, va ser presentat a les Corts, loposició va ser ferotge.
Companys, amb una mena de tàctica de peix al cove, va
pactar amb Azaña una forta retallada. El discurs dAzaña el
27 de maig de 1932 (segurament el més important de tots
els seus discursos parlamentaris) defensava el text pactat,

però tot fent grans elogis de Catalunya afirmava que només
els castellans tenen vocació destat, i reduïa les reivindicacions
nacionalistes a «una porción de cosas blandas» que els
catalans, sentimentals perduts, interposen entre ells i lEstat.
Carrasco no ho va acceptar, i per això va ser expulsat de la
minoria catalana. En el seu memorable discurs del 10 de
juny va defensar la integritat de lEstatut de Núria i va sostenir
que no era competència de les Corts dictar-nos un Estatut,
sinó tan sols comprovar que havia estat aprovat legalment
pels catalans.
La matinada daquell 9 dabril Carrasco i Formiguera
experimentava que si una Catalunya lliure no havia estat
possible dins de la República, menys ho seria sota el
franquisme, però mantenia lesperança dun demà millor,
amb quelcom més que «cosas blandas», i per això va morir
cridant «Visca Catalunya lliure!».
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Tan il·legal era la proclamació de
lestat català a Barcelona com la de
la república espanyola a Madrid
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A reveure, Teresa
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Jaume Guixer
Guixerees

«Benvolgut Jaume: El paisatge recreat per lart de la meva amiga Mercè mha fet companyia reconfortant tot treballant per a omplir el buit que deixà Gregorio.
No pots imaginar com majuda en la soledat i tho agraeixo de tot cor. Que tinguis salut i esperança. Amicalment, Teresa Pàmies. Abril del 2008.»

Quan la Teresa Pàmies va tornar de lexili, lany 1971,
es va trobar que algunes persones li feien el buit, inclosos
alguns dels seus, perquè encara feia cosa això que et
relacionessin amb una «comunista».
En aquella època, amb la meva dona, Mercè Junoy i
Ricart, anàvem cada quinze dies als Caputxins de Sarrià. Un
dia, en Jordi Llimona sadreça a la Mercè tot dient-li que
podria convidar la Teresa Pàmies a intervenir en una de les
xerrades periòdiques que shi programaven. Així ho va fer.
La Teresa Pàmies ho va agrair, i ens ho va recordar tota la
vida. Per primera vegada va tenir loportunitat de parlar del

seu llibre Primavera a Praga. Després, vam mantenir un cert
contacte i vam compartir algunes vetllades, en una de les
quals vam comentar que «ideològicament no coincidim en
tot, però sí a preservar la llibertat amb esperança, i que
estar plegats ens és ben agradable».
Quan la Mercè, la meva dona, es va morir, el 22 dagost
de 2007, la Teresa va venir espontàniament al funeral, i com
a reconeixement li vaig enviar un quadre de la Mercè. Al cap
duns dies, vaig rebre una fotografia de la Teresa amb el
quadre de la Mercè al darrera.
Ara que ella se nha anat jo també li vull dir a reveure.

Llengua

Lesperanto en el món de les xarxes socials

Ramon Rius Sant
Santamaria
amaria, filòleg clàssic, romanista, professor de secundària
i docent desperanto de lAssociació Catalana dEsperanto (Kataluna Esperanto-AsocioKEA)
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Lautor daquest article es va introduir a lunivers de
lesperanto en dos temps. En el primer, va llegir una gramàtica
daquesta llengua, mecanografiada i venerable, en una
biblioteca del Bon Pastor (quan feia la prestació social
substitutòria, en un moment desbarjo) i, amb plaer de
filòleg, va poder fer un tastet de les qualitats de la llengua;
en el segon, uns anys més tard, va ensopegar amb un canal
dIRC anomenat «esperanto» on la gent escrivia la llengua
i quedava per parlar-la. Si no hagués estat, doncs, per una
xarxa social com la daquell simple programa de xat,
segurament no shauria fet mai militant esperantista. Va ser
la possibilitat pràctica dutilitzar la llengua la que el va
empènyer a continuar estudiant-la. I és aquest, justament,
el fenomen més destacable en el món de lesperanto actual:
lexistència de xarxes socials treu lestudiant desperanto del
seu aïllament i el col·loca en lespai global per al qual la
llengua es va formar. El que ha passat amb lesperanto és
observable, actualment, en molts altres camps (aficions,
idees polítiques, amistats, etc.) de les relacions humanes.
Molt sovint aquest trencament no comporta la sortida del
món virtual o la «militantització» de linteressat (fenomen
que cal tenir també molt en compte).
Estant acostumats al blanc i al negre i a les dualitats de
tall occidental, parlar amb entusiasme de lesperanto és
sovint difícil o xocant, perquè duna banda no es tracta dun
fenomen mainstream com diuen els anglosaxons (no ocupa
la centralitat dels mitjans de comunicació, no triomfa) i, de
laltra, tampoc no és una realitat que es pugui considerar
parlant amb justícia morta i pretèrita, ni de bon tros
marginal. Per això, si ningú parla de lesperanto com duna
cosa del passat sallunya de la veritat; i si en parla amb
excessiu entusiasme, ho fa mogut més per passió personal
per la qualitat de les experiències que ell ha sentit a través
de la llengua que per una realitat objectiva que, diríem,
encara està per construir, en el sentit de difondre i normalitzar
lesperanto en el si de tota la societat.
En un context de «desmilitantització» i precarització
generalitzats del jovent que ha afectat moltíssim també el
moviment esperantista, des dels anys vuitanta en què hi
hagué el zenit fins avui, sobserva un cert envelliment del
moviment (de la mateixa manera que pot passar en el món
associacionista tradicional del nostre país). Al costat daixò,
i com a fenomen social mundial, sobta tothora la persistència
duna llengua i la força emprenedora de la comunitat dels
seus parlants. Continua sorprenent la vivacitat i la força

Llengua

extraordinària intrínseca dun idioma que facilita la
comunicació igualitària entre parlants de diferents llengües
i de tots els països del món, esborrant els privilegis de
naixement com ara el cas de langlès bo i estimulant la
creativitat lingüística en comptes de laprenentatge passiu
i merament repetitiu. I tot això, cal no oblidar-ho, en la
majoria de casos per idealisme; gairebé mai per fins
crematístics.

Lesperanto en context
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Una llengua i una literatura
Lesperanto, val a dir, no neix a partir del no-res i tampoc
no és un llenguatge abstracte dissociat de la realitat; és,
més aviat, una llengua planificada basada en la regularització
de fenòmens observables aïlladament en la majoria de
llengües del planeta (tipològicament, llengua aglutinant
amb radicals de base indoeuropea). Per això, no és just
danomenar-la «artificial» a fi de desqualificar-la, ja que la
seva constitució no té res de rar o dantinatural. Lesperanto
representa la realitat del món, i en aquest sentit és tan
artificial com qualsevol altra llengua. Ara bé, com a sistema
incomplet veu la llum el 1887 i el seu «creador» és Lluís
Llàtzer Zamenhof (metge jueu polonès). Aquest no triga
gaire a trobar altres escriptors entusiastes que engeguen el
desenvolupament de la llengua a partir de traduccions de
les millors obres de cada literatura nacional (Zamenhof,
Grabowski, Bein, etc.) I a casa nostra hi tenim, per exemple,
Jaume Grau Casas, que publica la Kat
ataluna
aluna Ant
Antologio
Antologia de la literatura catalana. Posteriorment, la
literatura en esperanto pren el seu camí paral·lel i sorgeixen
autors de primera fila com ara Kálmán Kalocsay, Gyula Baghy
(hongaresos), Eugen Mijalski (rus) ,William Auld (escocès),
Abel Montagut (català) i un llarg etcètera.1

1 És deplorable veure el tracte que donen les biblioteques universitàries
catalanes a lesperanto. Consultant els catàlegs, no pots evitar de pensar
en la perversió dels tòpics: un dells és que lesperanto es va extingir amb
la Guerra Civil. On són els llibres escrits en esperanto?

2 Lunivers anglosaxó no es distingeix pas per ser permeable a les idees externes.
Si langlès és la llengua universal hauria de ser també aquella llengua a què
es tradueixen més obres estrangeres. No és així.
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Al costat de les característiques lingüístiques formals
extraordinàries de la llengua, lesperanto ha estat i és un
portador didees universals perquè el seu «creador»
perseguia la idea de posar fi a Babel i a totes les lluites
fratricides i nacionalistes: pacifisme, internacionalisme,
humanisme popular, ecumenisme religiós o laïcisme
respectuós, (re)coneixement de laltre en el respecte i la
igualtat. Aquests trets conciliatoris entre gent de diverses
nacions, en les seves múltiples variants, han fet que
lesperanto i els esperantistes fos perseguit al llarg de la
seva curta història (Hitler, Stalin, Franco, etc.) o utilitzat per
les dictadures (Congrés Mundial dEsperanto, Madrid, 1968).
I és per aquesta raó que lesperanto té un lligam
indubtablement molt estret, creiem, amb un fenomen
contemporani: el de la globalització.
Possiblement pel fet de representar lesperanto una
solució a un gran problema, aquesta llengua continua ben
arrelada al nostre món. Perquè la idea de la comunicació
global és un dels temes cabdals del present. Ara bé, sembla
que des de les elits polítiques sopta per un model tancat i
fortament classista: el de laprenentatge de langlès. És palès
que per convertir un parlant danglès no nadiu en un quasinadiu cal fer un esforç econòmic considerable (que inclou
estades llargues al país, pagament de drets dexàmens,
classes extres). És un model que prioritza, és clar, una única
visió del món, en què preval un sol sistema lingüístic per
sobre dels altres2 i es dóna avantatge econòmic, naturalment,
als països anglosaxons en detriment dels altres. Permetentnos un símil, si en el món dels transports encara utilitzem
un combustible com el petroli, no és exagerat de dir que en
el món de les llengües encara estudiem una llengua que
conserva una ortografia medieval (langlès, amb tot el que
comporta dirracional i de pèrdua de temps per a
laprenentatge).
A nivell mundial, lesperanto gaudeix del reconeixement
de la UNESCO des del 1954 i rep el suport dalguns mecenes
puntuals. En aquestes condicions, lesperanto no pot competir
en àmbits acaparats pels grans capitals, però sí que ho pot
fer en nivells organitzatius de base, bo i garantint una més
alta qualitat comunicativa (menys verticalitat i més
transversalitat). Per aquest motiu haurien de ser precisament
les organitzacions que proposen models alternatius als actuals
les primeres que propugnessin lús duna interllengua que
es distingís netament de la dels que els tornen a negar els
seus drets de ciutadans i els aboquen a la precarietat
lingüística.

Llengua

Lesperanto i lhumanisme

Llengua

Aquest progrés social pot tenir lloc si es promouen xarxes
socials educatives. Des de lAssociació Catalana dEsperanto
(KEA) seguim el procediment següent per tal de posar-les en
pràctica: un docent fa una sessió informativa a la seu de
lentitat interessada per tal dexplicar els avantatges de
lesperanto. En acabat, un membre o diversos membres
duna daquestes organitzacions, si vol, rep un curs
desperanto (presencial o en xarxa, p. ex. a lernu.net) i
després imparteix ell mateix la llengua a linterior de la seva
organització o bé per mitjà de cursos o bé per promoció
interna de cursos en línia gratuïts. Amb les noves tecnologies
i les xarxes socials la difusió de lesperanto no és gens difícil
sempre que es té la complicitat dels sectors que ho desitgen.
Sense aquest esforç en xarxa, però, és complicat, per no dir
impossible, que el nombre de docents i el destudiants
augmenti. I per tant, és ara, que tenim els mitjans i que
estan oberts i que són universals, que ens hi hauríem de
posar com a societat civil. Fent això seguim la tradició cultural
del nostre país. És el que feia Jaume Viladoms a Sabadell
amb els seus compatriotes, i és precisament el que els
sindicalistes del futur haurien de tornar a fer si volen un món
lingüísticament més just.
Alguns enllaços de serveis dinterès en esperanto amb
equivalents en altres llengües:
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Esperanto
http://eo.wikipedia.org
www.satesperanto.org
www.lernu.net
www.pasportaservo.org
http://i-espero.info/files/elibroj
www.edukado.net
www.vinilkosmo.org
www.monato.net
eo.mondediplo.com

Altres llengües
http://en.wikipedia.org
www.ugt.org
www.busuu.com
www.couchsurfing.org
www.gutenberg.org
www.britishcouncil.org
www.amazon.com
www.eltemps.cat
www.mondediplo.com

Servei
informació
sindicat
educació
viatges
literatura
educació, exàmens
discogràfica
notícies
notícies

Llengua

La meva vida amb lesperanto

Eric Collignon
Collignon Ernes
Ernest, esperantista
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Tinc 53 anys i he passat la meitat de la meva vida a
Valònia, a la part sud i francòfona de Bèlgica, i laltra meitat
a Catalunya, a Sabadell, després de conèixer la meva
companya, la Sílvia, en una trobada desperanto a Anglaterra
lany 1984. Lesperanto el vaig aprendre a Liège, durant els
meus estudis universitaris. Em va seduir molt la idea de la
comunicació amb un peu digualtat, on cada un fa un esforç
equivalent al de laltre, sense cap dominació de cap tipus.
Tota forma dopressió em provoca rebuig, sigui econòmica,
financera, social, militar, cultural... però com que sovint
tenen relació amb la llengua, i el món de les llengües sempre
mha apassionat, la meva petita lluita personal es va dirigir,
lògicament, cap a aquest camp. El fet de parlar lesperanto
en un país petit i multilingüe com Bèlgica va representar una
sort increïble. Bèlgica és un país amb un 60 % de
neerlandòfons i un 40 % de francòfons que sentenen
difícilment, entre altres raons, per la llengua. Poder comunicar
amb els meus amics flamencs en esperanto va ser una gran
sort, una oportunitat de comunicació increïblement
igualitària. Les dimensions reduïdes del país van fer també
que tota trobada es tornés per força sempre internacional,
plena de veïns holandesos, alemanys i francesos.
Els anys vuitanta eren igualment uns anys de guerra
freda entre el món occidental i el món comunista. La
comunicació entre els dos blocs era molt difícil; no es podia
viatjar a Europa oriental sense passaport i hi havia un nombre
incalculable de restriccions. Com que tenia ganes de contactar
amb aquesta joventut dels països anomenats enemics,
lesperanto em va donar loportunitat de viatjar a Hongria
i a Polònia, de tenir quantitat de corresponsals dels països
comunistes, de comprovar que els somnis de la gent dallà
eren exactament iguals que els somnis de la gent daquí i,
destablir sòlides amistats.

Llengua
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Després de conèixer la Sílvia lany 1984 i després que
vingués a viure un any a Bèlgica, entre 1985 i 1986, vaig
venir a viure aquí. Lesperanto em va ajudar moltíssim a
integrar-me perquè tenia coneixements molt justos de català
i castellà però tenia nombrosos amics catalans amb qui podia
parlar esperanto sense problemes. Era un expatriat però no
desembarcava en un món completament desconegut. La
meva pràctica de la llengua internacional a Catalunya va ser
també molt lligada a la guerra de Bòsnia. Catalunya es va
abocar molt en lajuda als bosnians, víctimes dels
nacionalismes serbis i croats. Com que coneixíem una gran
quantitat desperantistes iugoslaus, sens feia difícil no
reaccionar dalguna manera al conflicte. La nostra resposta
va ser humanitària: algunes persones de Sabadell vam fundar
lONG Espero (Esperança) formada desperantistes catalans
i bosnians. Durant 10 anys vam presentar projectes a
ajuntaments, a la Diputació de Barcelona, al Fons català de
Cooperació, projectes que ens venien, redactats en esperanto,
de Sarajevo, i que traduíem al català. Els diners recollits van
servir per reconstruir hospitals, instal·lacions sanitàries i,
sobretot, infraestructures i xarxes de distribució daigua. El
fet que la contrapartida a Sarajevo estigués composta
denginyers esperantistes va facilitar al màxim la feina i va
fer que ni un cèntim es perdés.
La nostra pràctica actual segueix molt viva. El nostre
centre de Sabadell rep visites regulars desperantistes
estrangers, destudiants, Erasmus o altres, que saben el
nostre idioma. Organitza i participa també trobades
internacionals. Respecto lopinió daquell qui diu que
lesperanto no serveix per a res, però crec que ho diu per
ignorància. No conec ningú que hagi viscut la llengua
internacional de manera intensa en els contactes humans i
que nhagi sortit decebut. Qui no em cregui que ho comprovi!
Lesperanto ha canviat la meva vida. Mha proporcionat
amistats intenses, mha fet conèixer la meva parella i mha
fet viure feliç, mha apropat a la diversitat del món com cap
altre idioma ho hagués pogut fer. Ha estat i segueix sent
una font denriquiment sense límits.
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En el número 33 de Les notícies de llengua i treball vam fer
quatre pinzellades sobre els atacs al català al País Valencià
i a les Illes, fruit de les polítiques dels seus governs
autonòmics. Malauradament, des daleshores ençà, les
noves decisions polítiques lingüístiques a les Balears han
encès la societat civil de les Illes i han originat un moviment
de contestació només comparable, probablement, al viscut
a Catalunya el 10 de juliol de 2010 contra la sentència del
Tribunal Constitucional sobre lEstatut. Tot seguit reproduïm
parcialment larticle publicat el 27 de març de 2012 a la
revista El Temps (núm. 1450), dos dies després de la
multitudinària manifestació a Palma en defensa de la
llengua. Després hi ha hagut la decisió que el català no
sigui obligatori per ser funcionari; tot plegat un missatge
públic clar de subordinació de la llengua pròpia i un
trencament del consens dels darrers vint anys en la
normalització lingüística.

La resposta al setge
Miquel Pay
Payer
eraas

Lestratègia es recolza en tres potes. La primera és
lAdministració, que és el detonant de la polèmica actual.
Lobjectiu és de canviar de ffact
actoo la llei de normalització
lingüística a través de la modificació de la llei de funció
pública. En aquesta reforma sintrodueix la degradació del
català de requisit a mèrit per accedir a lAdministració i, entre
més conseqüències, que tota la paperassa que emet
lAdministració no necessàriament sigui com fins ara en
català. Segons el projecte de llei aprovat divendres dia 16,
una setmana abans de la manifestació de lObra Cultural
Balear per a protestar, precisament, contra aquesta mesura, els funcionaris que atenguin el públic hauran de saber
català forçosament. Tanmateix, com diu el sindicat STEI-I, es
tracta, de fet, duna castellanització de la major part de
lAdministració pública.
La segona pota és lensenyament. El Govern ha anunciat
que a la campanya de matriculació dalumnes per al curs
vinent els pares podran elegir la llengua en què volen que
els seus fills siguin escolaritzats fins a 6 anys. Segons el
conseller Bosch, «això ho preveu larticle 18 de la llei de
normalització lingüística». No obstant això tal com
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Lofensiva contra el català decretada pel govern de Bauzà
ha despertat una forta resistència, liderada per lObra Cultural
Balear. Tot duna de començar a governar les principals
institucions de les Illes, el mes de juny passat, el PP, per ordre
directa de Bauzà, eliminà dels consells insulars, del govern
i de lAjuntament de Palma els departaments de normalització
lingüística, adduint motius econòmics. La mateix raó al·legà
lajuntament de la capital per eliminar també els intermediaris
culturals a barriades de forta immigració, que treballaven
per integrar culturalment i lingüísticament els nouvinguts.
Lofensiva de tres potes. Oficialment, el PP, segons que
ha explicat diverses vegades a El Temps
Temps Rafael Bosch, conseller
dEducació i Cultura i portaveu del govern balear (veg.
entrevista al número 1425) vol fer efectiu a les Illes el sentit
de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol en
ocasió de la reforma de lEstatut de Catalunya i el
desenvolupament per part del Tribunal Suprem. Segons els
redactors de la sentència, de la consideració de llengua
pròpia no es pot derivar que el català sigui lúnica llengua
a cap àmbit públic: «Nosaltres creiem en dues llengües
vehiculars  a lAdministració, a lensenyament  i no sols
una».

Llengua
Les Notícies de llengua i treball, núm. 34, juny 2012 | 62

asseguren lSTEI i lOCB, entre altres-, aquesta mesura obre
la porta a una progressiva castellanització de lensenyament.
El PP argumenta que lobjectiu és acabar lensenyament
secundari obligatori havent après les dues llengües, segons
la llei; i, per a ells, «amb tot en català no es garanteix. Per
molt que hi hagi una posició social dominant del castellà, la
riquesa, les normes, el vocabulari, etc. del castellà només
saprenen a lescola si és llengua vehicular, no amb unes
poques hores cada setmana». El Govern, doncs, vol imposar
que el castellà sigui també vehicular a tot lensenyament
obligatori.
De moment, lexecutiu no ha explicat com farà possible
lelecció de llengua fins a 6 anys. Quant a Secundària, tot i
que tampoc no sha explicat com hi farà vehicular el castellà,
segurament cercarà una via semblant a lanomenat «decret
de trilingüisme» imposat pel conseller Francesc Fiol, del
PP, el curs 2006-2007 que preveia lensenyament en anglès,
en castellà i en català. Allò va ser flor dun dia perquè era
progressiu i el nou Govern sorgit de les eleccions del 2007
el va derogar. Possiblement, ara se cercarà una fórmula
daquesta mena per a deixar sense efecte el decret de mínims
que assegura almenys el 50 % de lensenyament en català.
Totes les mesures lingüístiques a lensenyament han
aixecat una potent resposta crítica. El sindicat majoritari al
sector, STEI (Sindicat de Treballadors de lEnsenyament de
les Illes) shi mostra radicalment contrari. Un grup de docents
daquest sindicat han creat lAssemblea de Mestres i Professors
en Català, amb lobjectiu, entre altres, dorganitzar una
resistència dura i duradora» contra lactitud del PP envers
el català a lensenyament. En aquest mateix sentit, molts

professors han penjat llaços fets amb banderes catalanes a
les façanes dels instituts i escoles com a protesta. La
Conselleria dEducació nha ordenat la retirada, amb lexcusa
que «als centres públics no es poden fer campanyes de
rerefons polític».
La tercera pota de la política lingüística conservadora es
desenvolupa en làmbit dels mitjans de comunicació públics.
Per una banda, sha tancat Ràdio i Televisió de Mallorca.
Malgrat que la presidenta del Consell Insular, Maria Salom,
de la qual depèn, va parèixer que feia un intent de no tancarla del tot, el president Bauzà va ordenar de complir
estrictament allò que havia dit a la campanya electoral: fer
baixar la barrera, en poques paraules. I el mes de desembre
passat es tancà. Daquesta manera, a la pràctica, i encara
que fos amb lexcusa de les retallades de despeses no eren
pas tan fortes: el pressupost era duns nou milions
seliminaven una ràdio i una televisió exclusivament en català
que, malgrat que no havien tingut mai gran audiència, sí
que tenien prestigi.
Quedava IB3. Però des de tot duna es veié que la ràdio
i la televisió públiques de les Balears també sofririen fort i
ferm. El Govern va anunciar, per una banda, que el pressupost
per a enguany seria de 30 milions era de 57 el 2010 i també
el 2011, i més de 100 quan començà a les emissions regulars,
el 2006-, la qual cosa ha portat a una reducció brutal de
programació pròpia; i, per una altra, que allò que no fos
producció pròpia televisions i sèries seria emès en castellà,
perquè «doblar-ho costa molt i no tenim diners». Novament,
lexcusa econòmica. Allò que no costa gens, perquè ja ho
tenia, és la possibilitat demetre en multilingüe, de manera

ha estat una manera eficaç dencalentir els motors de la
maquinària, en un cre
crescendo que haurà fet el cim aquest
diumenge a Palma després de tancar aquesta edició-, a la
manifestació contra les mesures degradadores del català i
per un «Sí a la llengua» popular i massiu. Pocs dies abans
de la manifestació, Mateu confiava a El Temps
Temps que esperava
que hi acudís una gernació.
A aquest moviment per la llengua shi han afegit els
partits polítics de loposició, tant els que tenen representació
parlamentària (PSOE, PSM-IV-Entesa) com els que no
(Convergència per les Illes, ERC ), a més de sindicats (STEI,
UGT, CCOO), associacions diverses reunides al Consell de la
Societat Civil format per més de 50 entitats, entre les quals
hi ha la Unió de Pagesos, els sindicats, el GOB, lAssociació
dEscriptors en Llengua Catalana i el Lobby de Dones-, que
té per objectiu lluitar contra les retallades en els serveis
públics, els Joves per la Llengua, Jubilats per Mallorca I shi
han adherit tant la Federació Llull que agrupa lOCB, lAcció
Cultural del País Valencià i Òmnium Cultural de Catalunya
com lInstitut dEstudis Catalans.
Lobjectiu de tots plegats és que el Govern rectifiqui i, en
vista de la mobilització popular, «sadoni que no pot continuar
atacant el català» diu Jaume Vicens, de Jubilats per Mallorca.
El president de lOCB, Jaume Mateu, diu que la rectificació
és improbable i, «per tant, caldrà no defallir gens ni mica a
partir de lendemà de la manifestació i també a partir de
lendemà del dia que saprovi la reforma de la llei de funció
pública».
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que lespectador, que dentrada rebia lemissió en català, si
volia podia rebre-la en versió original o en espanyol. Ni això.
Sha eliminat aquesta possibilitat. Tota la producció aliena
és en castellà.
Loposició política, lOCB i el Sindicat de Periodistes de
les Illes Balears (SPIB) han criticat durament els canvis
lingüístics imposats perquè consideren que una televisió de
les Balears que no sigui totalment en català «no té raó de
ser» (OCB). Però el nou director general, lexsenador del PP
José Manuel Ruiz, i el Govern afirmen ara i adés que dençà
que semet també en castellà «laudiència ha pujat més
duna tercera part».
La contraofensiva. Tan bon punt es va presentar
lAvantprojecte de reforma de la llei de funció pública, lOCB
va encapçalar el moviment de protesta contra la intenció
governamental. La primera passa fou canalitzar totes les
al·legacions possibles. Sen van presentar més de 12.000,
que demanaven la retirada de lAvantprojecte. Realment,
una fita. Tot amb tot, les reaccions del Govern no deixaven
cap escletxa de dubte. No pensava canviar gens ni mica allò
que havia previst. Ho explicà al Parlament, en diverses
ocasions, el conseller dAdministracions Públiques, Simó
Gornés.
Lexecutiu, tal com lOCB ja preveia, shi mostrà insensible.
En aquest punt, diu el president de lentitat, Jaume Mateu,
«era clar que no ens quedava més remei» sinó convocar
mobilitzacions, és a dir, «reaccionar contra lagressió». Durant
les darreres setmanes, a diversos pobles de Mallorca lOCB
hi ha organitzat actes de reivindicació del català. Tot plegat
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Seducció a Fraga
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El tercer cap de setmana del mes de març denguany,
Fraga, la capital del Baix Cinca, ha acollit les Jornades per la
dignificació lingüística, amb el títol «Llengua i seducció».
Aquestes jornades, amb un format semblant i amb lobjectiu
de reflexionar sobre psicologia i identitat nacional, es fan des
de lany 2000. Darrere el programa, com tots aquests anys,
un nom propi: el psicòleg Quim Gibert. I en els programes
daquesta dotzena dedicions moltes personalitats, primeres
espases del món de la llengua, de la universitat, de la política:
J.M. Terricabras, Matthew Tree, Patrícia Gabancho, Josep
Murgades, Bernat Joan, Alfons López Tena, Àngel Colom... I
també aquests últims anys personalitats originàries de Ponent:
Francesc Serés, Josep Borrell, Susanna Barquín, Miquel Català,
Josep M. Prim, etc.
En ledició denguany, Francesc Serés, el reconegut escriptor
de Saidí (Baix Cinca), va tractar sobre ladversitat en què es
va haver deducar la seva generació fins a arribar a descobrir
la llengua pròpia, i la joia darribar a fer-ne instrument de la
seva producció literària; tot plegat, amanit amb reflexions
sobre la necessitat de disposar de poder polític per assegurar
la continuïtat del català arreu i, sobretot, en aquesta part del
país tan desvalguda.
Josep M. Prim, assagista lleidatà, clarivident i compromès
amb el món ponentí, va tractar sobre el genocidi en tota regla
que ha comportat lactuació de la facció Opus Dei a partir de
la segregació del bisbat de Lleida de les parròquies de la Franja
de Ponent, que hi havien pertangut al llarg de gairebé mil
anys, i fins a lespectacle lamentable del litigi per les obres
dart religiós del Museu Diocesà de Lleida. Com deia el títol

de la ponència, una autèntica situació dantiseducció històrica
dels nostres temps.
Diego Gómez i Tessa Calders van aportar dos testimonis
de grans accions a favor de les llengües. El primer va explicar
lexperiència de la Federació Escola Valenciana pel valencià a
lescola. Diego Gómez, que ha estat coordinador de la Federació
fins fa poc, no es va estar de recordar les enormes dificultats
daquesta feina en el País Valencià, enmig de ladversitat que
suposa els governs del PP. Amb tot, va transmetre la imponent
feina de tanta gent compromesa -i seductora- en la defensa
del català en làmbit escolar. Tessa Calders, filla de Pere Calders,
directora de lInstitut del Món Juïc, va explicar el procés de
seducció cap a la restauració de la llengua hebrea, la llengua
actual de lEstat dIsrael. Va fer arribar els seus consells
inequívocs perquè els catalans també esdevinguem un país
amb una llengua oficial capaç denorgullir tots els usuaris.
Totes les aportacions foren seductores i adreçades a un
públic molt nombrós vingut darreu -amb poca presència de
franjolins, tot sigui dit- i ben predisposat, que ha entès les
dificultats extremes de la llengua en aquest espai de la perifèria
dels PPCC. Dalguna manera, han aixecat acta de la necessitat
urgent duna actuació decidida per la dignificació de la llengua
catalana, en uns temps en què els pitjors auguris procedents
de lAdministració aragonesa planen sobre les comarques de
la Franja de Ponent.
Ledició denguany ha estat organitzada pel Casal Jaume
I de Fraga, i ha tingut el suport de Fogaril i Calaixera, Òmnium
Cultural de Ponent, lInstitut dEstudis Ilerdencs i la Fundació
Reeixida.
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A Catalunya Nord sha superat
un rècord mundial per la llengua catalana
Hervéé Pi, (Federació d'Entitats de Defensa de la Llengua i Cultura Catalanes)
Herv

https://picasaweb.google.com/109612608921283648704/LipdubPerLaLlenguaCatalana

Molt sovint, massa sovint des de la comunitat autònoma
de Catalunya se considera Catalunya Nord, aquesta part del
territori català, de manera romàntica, com un tros de terra
perdut on hi onegen moltes senyeres però on la catalanitat
seria cosa del passat i la llengua seria del tot descuidada. El
cert és que, objectivament, podem donar aquesta impressió,
però només és una impressió, i la manifestació del 31 de
març ho ha clarament demostrat.
Fa uns mesos a nivell estatal francès sha creat un
col·lectiu, el col·lectiu 31 de març, un col·lectiu compost per
diferents federacions de defensa de les llengües vernacles
sota administració francesa. Lobjectiu era dorganitzar una
manifestació unitària a cada una de les capitals territorials
per reivindicar per a cada llengua un dret i una llei.

LEstat francès és un dels rars estats europeus que encara
no ha ratificat la Carta europea de les llengües (dites)
regionals o minoritàries. LEstat autoanomenat «Pays des
Droits de lHomme» va firmar la Carta esmentada el 1999,
però no lha ratificada, ja que el Consell Constitucional ha
declarat la ratificació anticonstitucional per culpa de larticle
2, afegit lany/al 1992 que estipula que la llengua de la
«République» és el francès.
Així, doncs, els actes del 31 de març tenien com a objectius
declarats: fer entrar el tema en la campanya electoral i fer
possible un canvi a la constitució francesa per mor que la
ratificació de la Carta Europea sigui constitucional. El primer
objectiu ha estat assolit ja que la quasi totalitat dels candidats
shan pronunciat, uns a favor i altres en contra de la ratificació
de la Carta Europea.
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la Llengua i Cultura Catalanes va triar dorganitzar la
manifestació sota forma de lipdub
lipdub, i va posar com a objectiu
superar el rècord mundial de participació català, ja que sha
realitzat a Vic per a reivindicar la independència de Catalunya.
Aquesta manifestació ha tingut un suport transversal del
conjunt de la societat nord-catalana. Hi han donat suport
polítics de dretes i desquerres, el món de lensenyament
públic i associatiu, el món cultural i empresarial...
En un parell de mesos, més de 180 personalitats nordcatalanes han cridat a manifestar, entre elles hi trobem un
senador, un diputat, unes desenes de batlles, presidents
dassociacions culturals i esportives, el president de la Cambra
dagricultura, el president de les empreses del bastiment,
però també de la Cambra de Comerç, als quals cal afegir
artistes, directors descoles, etc.
Vista lamplada de la crida, els mitjans de comunicacions
francòfons nord-catalans shan interessat pel tema i se nhan
fet ressò, no volien quedar fora de joc. El resultat de la
convocatòria ha superat les esperances. Volíem aplegar més
de 6.000 persones i són 7.153 persones que han passat per
les taules per adherir-se a la reivindicació.

Si contemplem lobjectiu primer: «fer canviar la constitució
francesa per fer possible la ratificació de la Carta de les
llengües (dites) regionals o minoritàries» podem assegurar
que la manifestació serà un fracàs. LEstat francès és massa
jacobí, i si ens deixa engrunes, si permet que del 5-6 % dels
mainatges aprenguin català a lensenyament, aquest Estat
no deixarà mai que la llengua catalana torni a ser llengua
dús social.
Ara bé, lèxit rau en el fet que hem estat capaços daplegar
gent vinguda de totes les comarques, que ha estat una
adhesió transversal i que al final nos podem afalagar de
«campions del món» per la llengua catalana. Lèxit rau també
en el fet que no hem reivindicat defensar una llengua regional,
minoritària, ja que la nostra llengua és la llengua dun poble
i, lluny de ser minoritària, és una llengua important, fins i
tot si és minoritzada.
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Èxit o fracàs?
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