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EDITORIAL

Nova llei del catala: preocupacié i esperanga

El govern catala impulsa l’elaboracié d’una novallei de normalitzacié linguistica.
Constatem a través dels mitjans de comunicacié que el mén socioecondémic
esdevé motiu d’especial atencid. Aixd resulta novedés. Fa anys que mantenim
que el mon del treball i de l’empresa resulta fonamental per avangar en
l'extensio deI'Us social del catala iperqué el catala esdevingui aixi un instrument
de cohesio social i nacional, de ciutadania, en particular per a tots els
treballadors i treballadores catalans.

Reiterem la nostra proposta d’avangar en l’articulacié del procés de
normalitzacié lingUistica en l'ambit socioecondmic a través dela participacio
dels sindicats i dels empresaris en l’'autogovern, en la gestié del procés.

Aquesta autogestio requereix una conviccié que tenim i uns instruments que
resulten insuficients per donar resposta a unarealitat molt complexa.

Proposem la creacié a Catalunya d’una Xarxa de Normalitzacié LingUistica
del Mén Socioeconomic. Aixé significa, en el nostre cas, disposar de técnics
de normalitzacio pera l’assessorament linguistic i la dinamitzacié en cadascuna
de les federacions nacionals i les unions comarcals, arreu delterritori.

En paral-lel, cal definir un pla estratégic d’intervencid. Els treballs del Consell
Social de la Llengua Catalana, del Consell de Treball -aviat Consell de Treball
Economic i Social de Catalunya- i del Pla general de normalitzacio lingiistica
(PGNL)resulten utils, perd limitats.

Tanmateix, el PGNL preveu «Crear un organisme deplanificacié lingiiistica
per a les empreses». El senyens fa serrefiats i confiar en la creacié enguany
de la «plataforma intersectorial» que ha d’elaborar el projecte d’organisme i
que ha d’estar formada per la Generalitat de Catalunya i les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives.

S’ha detirar endavant en aquesta linia de corresponsabilitzacié. En aquest
cami, qui vulgui pot trobar en la UGT de Catalunya unaliat i pot comptar amb
tota la seva fortalesa i entusiasme. Perd la Generalitat de Catalunya -Consell
Executiu, Parlament- hi ha de posar voluntat politica, recursos, més recursos,
enginyi voluntat d’entesa. Com més avancem per aquest cami, menysriscos,
menys possibilitats de tenir la preocupacio que ha generat la discussié publica
sobre la conveniéncia de modificarla legislacié linguistica.

Seria bo de saber perqué apareixen vells fantasmes i que cadasctt s'interrogui
i assumeixi la seva part de responsabilitat. El full diocesa de quatre bisbats
catalans pot contenir aspectes qilestionables, peré preval el taranna integrador
i, per aixd mateix, si en lloc de bisbes catalans ho arribena dir bisbes francesos,
o de Madrid, o dels Estats Units d’América, algunes persones d’esquerra els
aplaudirien amb entusiasme, les mateixes queara s’han posat nervioses, tot
invocant un perill de fractura social prouirreal.

Allé real és queels treballadors i les treballadores, les classes populars i la
societat catalana en general, hem assolit un grau de maduresa important. |
que cadascu ha de fer pedagogia perqué cada dia s'acompleixi el dreti 'objectiu
progressista i humanista deviure i de treballar plenament en catala.
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REPORTATGE

JORNADA LLENGUA, TREBALL| SOCIETAT.

El propassat dia 30 de gener, ens vam aplegar més

de 500 persones a Tortosaper tal d'assistir a l'acte

Llengua, Treball i Societat. L'assisténcia era

constituida per, majoritariament, sindicalistes de

totes les federacions. També hiassistiren pero

nodrides representacions di'institucions

relacionades ambel mon dela Ilengua catalana

d'arreu del Paisos Catalans.

L'objectiu d'aquesta jornada era esdevenir d'una

banda forum de reflexid al voltant no tant a com

estem? en el tema de la normalitzacidé, sind com

ho fem? pertal d'avangar, sobre tot en I'ambit socio-

Josep M.Alvarez, Lloreng Bravo, Rafael Recuenco
i Gerard Lopez, sec. grals. de la UGT de Catalunya,
Illes Balears, Pais Valencia i de la CFDT Llenguadoc-
Rossll6, respectivament

n JORNADALLENGUA,

Taula de ponents
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econdmic. Pensem quel'amplitud de procédéncies

dels diferents oradors -administraci6, partits

politics, entitats civiques, universitats, etc.-, el

temps de lleure que s‘hi va gaudir van fer que la

jornada esdevingués unatrobada civica que ens

ha de servir pertirar endevant, enfortint-nos com a

ciutadans tot enfortint la nostra confianga
col.lectiva.

Tot seguit us presentem algunes fotografies que

reflecteixen alguns dels moments i dels

personatges d'aquesta jornada.

D'esquena, Eliseu Climent. M. Angels Gonzalez,
Jordi Font, Toni Mir, Miquel Servera, Toni Mir, Josep
Bargallé, Ignasi Riera, Vicent Sanchis i Rafael
Recuenco.

Interpretant la Balanguera
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; . Jaume Graells, sec. gral. FETE; M. Angels
Vistageneral aban de comengarla jornada Gonzalez,Departamentd'Ensenyament; Joan Pere

Le Bihan, president de la Bressola
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Toni Mir, Obra Cultural Balear; Miquel Servea,Interpretacio dels Segadors
UGTIlles Balears

Josep M.Alvarez, sec. gral. UGT de Catalunya iTaula de t: Aecad
ponen' Miquel Reniu, exdirector gral. Politica linguistica
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ACTUALITAT

NOVETATSEN L’ETIQUETATGE
DE PRODUCTES ALIMENTARIS

novetats legislatives en relacié a les normes que
regeixen |’etiquetatge de productes alimentaris.

Una en l'ambit espanyol i l’'altra en l'ambit europeu; en
una hi ha un cert avangpel que fa a l’Us del catalai 'altra
pot comportar dificultats per a aquest us.
Enla primera, el Congrés dels Diputats ha pres un acord
pel qual el govern
central haura de
modificar la normativa
actual, aquella que ha
estat tan bescantada
per obligar a etiquetar
en castella les dades
obligatories del
producte. La legislacid,
almenys fins ara, no
autoritzava l’etiquetatge
només enla llengua
Oficial i propia en l’'ambit
d’una comunitat
autonoma. No es podia,
per tant, etiquetar
Unicament en catala,
éuscar 0 gallec.
El que ara s’ha aprovat és una proposicié no de llei que
obliga el govern de |’Estat a dictar, en el termini de tres
mesos, un reial decret que limiti el caracter basic a les
indicacions obligatéries de l’etiquetatge de productes
alimentaris, relacionades ambla proteccié dela salut dels
consumidors, com sén la llista d’ingredients dels
productes, les instruccions pera Ilur conservacid i la
manera d'utilitzar-los. Aquestes indicacions, doncs,

D) urant el mes de febrer passats’han produit dues

ARAGO DONA EL PRIMER PAS CAP A LA
COOFICIALITAT DEL CATALA

a poneéncia especial constituida enel si de les Corts
d’Arag6 ha elaborat un dictamen que insta a
atorgar la consideracié de llengua propiaal catala

a la Franja de Ponent i a la fabla en els territoris on es
parla.
Un dels elements importants d’aquest dictamen es que
bandeja la qualificacié de varietats lingliistiques locals -
proposat pel PP- i es refereix a ambdues llengues
explicitament com a catala i aragonés.
Aquest dictamen compta ambel vot favorable de totes
les forces politiques representades en les Corts
aragoneses excepte el PP refractari al reconeixement
legal de les duesllengiies. En definitiva, el que es fa és
traslladar a |’'ambit politic una realitat social ben viva, pel
que fa al’Us del catala si més no.
El dccument parlamentari emet també resolucions

Ca
L'ETIQUETATGE

hauran de ser obligatoriament en castella, pero no aixi
les altres informacions, que sén el nom del producte, la
quantitat, el nom del fabricant, el lloc de fabricacid, el
numero de lot, etcétera. Pel que fa als productes
tradicionals, elaboratsi distribuits a Catalunya, es podran
etiquetar Unicament en catala sense cap altra limitacio.
D’altra bandai en l’'ambit europeu, s’ha publicat la Directriu

97/4/CE que en
modifica una d’anterior.
Mentre que la cirectriu
modificada preveia
només que l’etiquetatge
s’havia de fer en una
llengua comprensible,
sense que se’n pogués
imposar una de
determinada, l'article 13
bis.2 de l’actual disposa
que el govern de l’estat
on es comercialitza el
productepot obligar que
determinades mencions
de 'etiquetatge figurin
almenys en una o

diverses llengiles oficials de la Comunitat Europea. Amb
la normaanterior era possible etiquetar només en catala,
perd ambl’actual podria ser que no en cas quees legislés
en el sentit que preveu la directiva esmentada, ja que el
catala no ésllengua oficial de la Comunitat Europea.

JOSEP PUIG! PLA

vinculants on proposa
modificar els convenis
que l’'autonomia man-
té amb el Ministeri
d’Educacié respecte a
l'ensenyament del ca-
tala pertal d’adaptar-
lo ala LOGSEi inserir
lassignatura de llen-
gua catalana dins els
horaris lectius dels
centres.
Ara aquest dictamen
s’ha d’aprovar en el
ple de les Corts, tramit que superara atesos els suports
al dictamen i la relacié de forces d’aquesta cambra.

oRae iad ha



CCIO SINDIC

FEM SERVIR EL LLENGUATGE
IGUALITARIEN L'ACCIO SINDICAL!

Is canvis socials primer es produeixen i
després es plasmenen les lleis i en la
llengua, que no evoluciona al mateix

ritme que la societat. L’increment de dones en
el mon del treball no implica que el llenguatge
hagi seguit el mateix procés, no s’han feminitzat
el nom detotes les professions, ni el redactat
dels textos reconeix explicitament la seva
preséncia.

Per aquest motiu, el Departament de la Dona
de la UGT de Catalunya juntament ambel Servei
de Normalitzacié Lingtistica d’aquest sindicat ha
elaborat l’opuscle Fem servir el llenguatge
igualitari en l'accio sindical!, que té com a objectiu
oferir un seguit de recomanacions per evitar el
biaix sexista que tot sovint apareix en els escrits
quees redacten en la majoria de comunicacions
de l’ambit laboral.

A l'opuscle s’hi fan propostes de diverses menes:
de redaccié, de contingut, de léxic, etc. Algunes
tenen una acceptacié generalitzada i d’altres
encara no hanestat avalades de maneradefini-
tiva per la normativa lingUistica. Nosaltres us les
proposem tenint en compte que segueixen les
normes queja esfan servir en altres casos.

D’entre totes aquestes propostes volem desta-
car les que fan referéncia a la feminitzacié de
les categories laborals. El fet de designar les dones ambles categories en femeni és una manerade fer-les
visibles i un punt de suport perqué accedeixin al mercat laboral en igualtat de condicions, ja que aquest canvi
comporta una modificacié dela realitat que també ha de variarles actituds, els comportaments, les formes de
vida i les estructures socials, i la lengua, com a element de representaci6 de la realitat, ha de reflectir aquest
canvi.

La inércia defer servir textos sexistes fa que a voltes ens costi adonar-nos-en. Per tal que totes les delegades
i delegats pugueu treure el maxim profit possible d’aquest material, la Fundacié Maria Aurélia Capmanyi el
Servei de Normalitzacié Lingiiistica organitzaran unes jornades de treball que, d’una banda, serviran per detectar
els usos sexistes en els textos utilitzats en el mén laboral (convenis, reglaments, comunicats, circulars, etc.) i,
d’altra banda, per aprendre a aplicar-hi la solucié més adequada.

En aquesta linia, pretenem que aquestes iniciatives, tant l’opuscle com les jornades de treball, siguin una eina
practica que serveixi perqué el llenguatge emprat en els ambits sindical i laboral esdevingui cada dia més
igualitari i sigui un punt de referéncia per construir una societat mésjusta i solidaria.

ROSO HERRERA

6| LLENGUAI TREBALL ee



DIVERSOS

NEIX L’AVALOT-JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA
El proper 30 d’abril, es presenta a Rambla de Santa
Monica, |'AVALOT,col.lectiu dels joves de la UGT de
Catalunya, que s’han unit per dinamitzar i engrescar els
joves que sonal sindicat, i d’aquells que encara no ho
son . L-AVALOT pretén vehicular treballs i accions
encaminades a fer disminuir o desapaéixer les mancances
i greuges socio-laborals que patim pel fet de ser joves.
Tot i que AVALOT noesta encara oficialment constituit
hem realitzat ja algunes accions. La primera fou una
acampada popular davant el palau de la Generalitat els
passats dies 7 i 8 de marg. L'objectiu d'aquesta accié era
exigir ajudesals lloguers, incentius i penalitzacions fiscals
per immobles desocupats, i la creacié de plans d'habitatge
juvenil per part de les administracions.Aixi mateix hem
participat, en tan que entitat que forma part de "Plataforma
per la Llengua" , en un acte simbolic davant d’un
organisme emblematic com és "Fomento del Trabajo".
L’accié va consistir en la construccié d’una paret i una
pintada posterior on es deia “Volem treballar plenament
en catala’.

Aprofitem aquest espai per convidar a tots els jovesafiliats
ono ala UGTde Catalunya a posar-se en contacte amb
nosaltres.

CARTES DELS LECTORS

profito l’oportunitat de poder participar del
taranna de la publicacio Llengua i Treballi

m’hi afegeixo amb molt de gust, tot aportant aquest
escrit on intento expressar la meva opinio sobre
el tema de fons d’aquesta revista, la tasca de
normalitzacio linguistica.
En primer floc, vull felicitar tots els que han
col-laborat en l’edicié d’aquesta publicacié perla
bona feina feta que es reflecteix en els articles
publicats, tant d’informacié com d’opinio recollits
en el primer numero.
En segon lloc, he de dir que el primer que en vaig
treure en acabar de llegir-la va ser el perfil del
public a qué s’adreca. Ho vaig veure molt clar: a
totes aquelles persones que entenen fa
importancia del fet necessari de la normalitzacio
lingiistica al nostreterritori; a les persones que
tenen fa necessitat de mantenir o revifar el caliu
sobre tots aquests temes de Ia nostra realitat. En
resum, a totes aquelles persones interessades, que
entenen, comprenen i creuen en el veritable fet
diferencial de la societat catalana.
Totaixoestamoltbé,crecques’estafentunabona
feina, pero hi troboa faltar una cosa. M’explicaré.
Em fa l’efecte que s’esta fent amb aquesta
publicaciéunatasca Iloablealfer arribarels temes
relacionats amb la normalitzacio lingiiistica a tota
Ja nostra societat, pero, a qui arriba la revista?
Arriba a la part de la nostra societat que ja entén,

Part de la societat que només necessita un
comprén i comparteix aquests temes; arriba a la’

tecordatori per mantenir encesa la flama. | esta
molt bé que aixi sigui, que els col.lectius de
ciutadans esmentats es tinguin molt en compte,
pero, iles persones que no comprenen, ni entenen,
ni tenen la més remota idea d’aquesta
problematica? Aquelles que encara ni tan sols han
encesla flama ni saben com fer-ho. Aquelles que
encara veuentot aixo del catala com una altra mena
d'imposicio, mésfina, perd imposicio al capdavall.
Crec sincerament que és en aquests col.lectius de
Ppersones on hauriem de fer el veritable esforc,
tots plegats, per poder desenvolupar la nostra
benentesa tasca de normalitzacio linguistica, ja
que son uns sectors on no existeix sensibilitat
envers aquests temes. Sense deixar, ben al
contrari, de continuar enfortint tots aquells que ja
la viuen i la senten d’una manera for¢aclara.
| ara se’m podria demanar: tot aixo esta molt bé,
perd, com es fa?
La realitat és que no és gens senzill de fer. No sé
ben bé com dur-ho a Iarealitat, pero el que si se
és que ens hem d’esforcar encara més per trobar
el suficient coratge que en doni for¢a per continuar
ambla feina que hem assolit i que considerem util
inecessaria pera tots, ino perdre l’anim de poder
assolir, en un futur proper, metes més importants
encara.
Hem de seguir essent assessors i dinamitzadors
linguistics i, a més, intérprets i correctors dels fets
socioecondémics de I’entorn en qué vivim.

JOSEP LLUIS PALACIOS| DIAZ

or see



ENTREVISTA

“Cal recuperar les banderes i Il’ética del mon

-Llengua i Treball: El discurs de les
arrels populars del catalanisme, d'un
origen obrer i emancipador del
nacionalisme, ha quedat amagat per
una hegemonia conservadora en el
catalanisme. Quina explicacié
historica hi veus?

-Josep Termes: La Catalunya obrera,
la Catalunya popular, ha tingut sempre
molta forga; és ética, és d’una gran
noblesa, rica en valors, en la
quotidianeitat de la gent i de les seves
lluites; i la catalanitat popular sempre
hi ha estat present al darrera. Es una
lluita popular, catalana i integradora,
fins al 39 i després també als anys 60
i fins al 75. Aquesta forga, perd, va
quedar molt desfeta el 39. Els sectors
obrers culturals, la «intel.ligéncia
obrera» que en deien aleshores, van
ser els més castigats per la derrota.
Perd aquesta forga la retroba l’obrer
de fabrica que protestava a la
clandestinitat. Peré després del 39
van faltar o fallar els sectors
«pensants» que poguessin combinar
lluita obrera i sentiment de pais;
trobaven aquest darrer massa burgés.
Els sectors intel.lectuals d’esquerres,
en l’antifranquisme, eren massa
burgesos i allunyats de la realitat
obrera, i en el moment de veure
l'estabilitat van abandonar la cultura
obrera nacional, i van viure de
discussions retdriques sobre
«gauchismes» i internacionalismes
allunyats de la realitat popular dels
treballadors i treballadores catalans.
Es va crear una falsa dicotomia entre
la Catalunya cultural i l’esquerra
marxista i qui hi va sortir perdent va
ser la Catalunya popular. La dreta va
poderreconstruir el sentiment de pais,
i per la banda esquerra s’hafallat.
Després del 39 hi ha detalls, peré tots
s6n molt intel.lectuals; no existeix un
sector obrerista i nacional: |’Oriol
Bohigas, per exemple, és molt
d’esquerres, me l’estimo molt, és
nacional d’una pega, perd d’esquerra

del treball, les de la Catalunya popular 3

Entrevista amb Josep Termes,
catedratic d’historia contemporania.

11 de setembre de 1977
El poble al carrer

cultural, no social. De totes maneres
els referents existeixen, son els
mateixos i del que es tracta és de
tornar-los a reconstruir.

-LI i T:A qué atribueixes, en l’actual
etapa autonomica, la indefinicid d’un
projecte de pais de les esquerres
catalanes?

-JT: Vam sortir de la transicid amb
massa tics i retoriques i vam perdre
banderes i ética; les del mon del
treball, les banderes i |’ética de la
Catalunya popular, les d’una cultura
en el sentit més ampli i també en els
concrets, d’una cultura obrera i
nacional. Als 80 les esquerres es van
pensar que ja estava; es van perdre
per conjunturalisme.
Des de les esquerres s’ha caigut
massa vegades en la ridiculesa dela
discussié semantica. El tema és molt
mésviu. Hi hala realitat i la realitat
diu que hi ha paisos. | el problema
real és el senyor de la SEAT, del Baix
Llobregat, que necessita tenir un pais
ordenat. | aixo es fa amb arrelament i
amb orgull propi. El moviment que
necessiten les classes treballadores
ha de ser un moviment arrelat, amb
els seus simbols i els seus referents
propis.
Les paraules sonpitjor quela realitat;
el «gauchisme», |’esquerranisme
internacional, les esquerres
estatalistes, el cosmopolitisme burgés
internacional i els dirigents

intel.lectuals de les esquerres que no
tenien l’origen enel poble treballador,
portaren a una discussi6 retorica, i
aixo era un cul de sac. El problema
real dels treballadors porta molt més
sentit comd, i és que els treballadors
volen i necessiten una estructura de
societat comoda, trobar-se bé a casa
seva, i és per aixd que hanlluitat. |
caldra retrobar el passati veure quina
ha estat la nostra lluita, veure el
perquéha Iluitat el nostre poble.
EI pitior de l'esquerra, en els darrers
anys, ha estat viure de l’antipujolisme.
La dinamica pujolisme-antipujolisme
ha estat un error. D’aqui uns anys, en
Pujol tindra un aprovat altissim. Com
a treballadors, cal anar mésenlla,
passar d’en Pujoli anar per feina, que
prou que en tenim.

-Lli T: Quina ha estat, alllarg de la
historia, la relacié entre el moviment
obreri el pais?

-JT: El tema de Catalunya en el
moviment obrer catala va aparéixer,

Teixidora de J. Planella

pene tits 2l oe



després de 100 anys d’obrerisme
catala, als anys 30; és quan apareixen
els petits partits politics obrers i tots
discuteixen com a bojos el tema de
Catalunya. Cada un li dona la seva
forma: independent, federal,
autodnoma,etc.; fins i tot els llibertaris
es troben amb Catalunya (al 3€
apareix un diari en catala de la CNT
que esdiu “Catalunya”). La diferéncia
evident és que la immigracié és molt
feble i es poden centrar a discutir el
tema del dret del poble.
Pero alld realment important és que a
partir del 1840 el moviment obrer va
anar fent els seus passos, a poc a poc,
meditats: son els ateneus, els cursos
d’historia i de catala, l’escola obrera,
una acciOo programatica pero amb
instruments d’utilitat per als obrers; és
sense discussions doctrinals, ni
retorica allo que hem anomenat les
arrels populars i obreres del
catalanisme.
Hofeien els obrers quellegien llibres;
era el BOC d’Arqueri de Maurin, ieren
obrers, en Maurin que era mestre era
el mésric de tots. Maurin s’equivoca,
ell volia fer el partit laborista catala,
pero s’alia amb el seu amic Nin i no
l'encerta; era massa doctrinari i van
comengar a rebre castanyots. La
tradicid dibuixada pe! Moviment
Socialista de Catalunya -Raventos,

Gon Pees

Pallach, Obiols...- fins als anys 70 -el
PSOEera inexistent- que recollia la
tradicié d’una part de la CNT,del Bloc
Obrer i Campero! (BOC), de la Unid
Socialista de Catalunya, d’una part
molt important del moviment obrer
catala, s’ha desdibuixat.
Durant els anys 58-60 conec
Vemigracio i l’exili, i eren d’una
catalanitat de pedra picada. Fins i tot
els llibertaris ho eren, no ho podien
ser doctrinalment, perd ho eren
sentimentalmenti ambreferents, eren
internacionalistes parlant en catala.
Vaig conéixer un anarquista dela FAI,
Llop es deia, que s’emocionava per
haver guanyat els Jocs Florals de
Paris a l’exili, ien Quico Sabater i en
Caracremada i en Massana, maquis
anarquistes, eren d’una catalanitat
forta, fins i tot en el referents del poble
peral qual Iluitaven. Passava el centre
de gravetat de la catalanitat de la
teoritzacié versus la sentimentalitat,
en un punt de confluéncia entre el
moviment obrer i els referents de pais.
Des del PSUCla qiiestié nacional i
social també es va tractar. Hi havia
dues posicions, una era la d’en Solé
Tura, alld de catalanisme i revolucié
burgesa. Jo era del PSUC pero no era
marxista, pero quan tenia 20 anys, el
PSUCera I’tnica eina; jo era de
lobrerisme catala, nascut en un barri

Emigrants arribant a Barcelona

Obrers i milicians

obrer que recollia tota I’heréncia del
sindicalisme obrer catala, que anava
de la forga d’ERC per vertebrar
Catalunya, a la CNT. Aixd ho vaig
explicar en l’informe que em van
demanar per entrar al PSUC, i en Solé
Tura em va esbroncar! Pero eren els
Unics que hi havia. Vaig ser al PSUC
un perdedor. Jo hauria prohibit al
PSUC els dirigents burgesos; és el
mateix que deia en Pablo Iglesias: que
es transformessin, perd que no
manessin. L’error de la discussi6
retorica, l’error de treballar amb
estratégies a curt termini; al 57 voliem
la revolucié per dema passat. | son
errors que no podem repetir. Allo
important és el poble i el sentiment
de poble, perqué és una deles claus
de la lluita dels treballadors a
qualsevol indret.
El model dibuixat pel comunisme ha
fracassat. | en l’actualitat el PSUC s’ha
acabat i també la seva proposta
nacional per als treballadors i
treballadores. El PSUC s’ha acabat i
ara tenen un cadaver insepult o anar
a parar cap a un socialisme
democratic.

-LIi T: | aquesta visio com pot afectar
al futur dels sindicats a Catalunya?

-JT: Aixo hauria de fer reflexionar en
el debat al side CCOO, encaixat entre
la realitat ila pressié dels sectors més
ortodoxes i la preséncia de la CGT.
En canvi la UGT ha nascut a
Catalunya com a moviment gran
després de CCOO, i ha sabut anar
equilibrant aquests elements, i té
bonesperspectives, i es nota |’esfor¢
de la UGT de Catalunya per avangar
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en aquest sentit. Si dibuixem un model
de sindicat per a Catalunya per d’aqui
a 20 anys, per a la majoria de
treballadors, aquest sindicat ha de ser
sensat, socialdemocrata, moderat,
funcional, que trobi i faci una bona
sintesi entre simbologia i cohesié
social. | anar recollint el que va
quedant despenjat. Si la UGT de
Catalunya vol ser el gran sindicat del
pais esta en immillorables condicions.

-LIi T: | penses que en aquest procés
dels sindicats catalans, de la propia
UGTde Catalunya és possible refer
ellligam entre treball i pais?

-JT: La tradiciéd obrera catalana, el
catalanisme d’esquerres, és
grandiosa... Layret, el Noi del Sucre,
la tradicid d’esquerres del pais és
brutal. S’hagi perdut o ens !’haguem
deixat menjar, la idea de la Catalunya
popular existeix, perd I’hem d’anar a
cercar en un referent méstreballador,
de carrer, de fabrica, en la gent, altre
cop enla gent; cal cercar la gent.
Avui és mésfacil treballar el passat
quetreballar el present. Cal tornar a
un sentit de treballadors i
treballadores, amplissim, treballadors
itreballadores culturals, de serveis, de
petita empresa... i organitzar-los en
sentit de pais. Ser de Cornella, del
Baix Llobregat, de Catalunya ésalld
segur; el reialme d’Espanya ja veurem
on acaba. Perd hem de recuperar
noms, els necessitem. El que esteu
fent no és usual, ni fer-ho, ni qui ho
fa. Qué des del mon sindical hi hagi
una preocupacio pel pais és una
novetat. Es obrir cami, no és usual,
pero no és tan dificil, els referents
existeixen i la gent també. S’han de
reconstruir aquests referents i fer que
es retrobin ambla gent.

-LI i T:! tu que has treballat el tema
de la immigracio i els treballadors a
Catalunya, penses queels sindicats
podenaportar encara coses, o millor
encara coses noves?

-JT: Jo sobre el nostre pais séc
optimista pero podem arribar al
desequilibri social. El perill de perdre
la llenguai la cultura existeix. Es mil
vegades millor sardanes amb
sevillanes que acabar desintegrats
per multinacionals que per no ser no

son ni espanyoles. Nova York és una
societat desintegrada, al Pais Basc es
pateix un problema de
desestructuraci6 civil, un problema
que no sorgeix ara, la dicotomia
PSOE-PNB té l’origen en el segle
passat. Els pobles que es desintegren
acaben malament. Anguita pot discutir
derics i pobres... pero nosaltres tenim
un problema més... podem acabar
sentint-nos incomodes. Evitar el perill

Milicians al carrer

de la desestructuraci6, fer de la
societat, de les classes treballadores,
societats integrades és un problema
afegit on l’esquerra sensata té
lobligacié de tenir un paper sensat.
Aqui ho tenim molt bé, la capacitat
d’integracié de la catalanitat popular,
de la lluita popular catalana
integradora és molt forta, i per tant no
podem deixar perdre aquesta
catalanitat popular, el catalanisme
popular ila catalanitat que esta a sota;
és positiu per al pais. A Euskadi, la
dicotomia social és historica, aqui no;
hem d’evitar tant com puguem els
referents bascos.
Calenidees clares, no doctrinalisme.
Posar-nos a discutir sobre sobirania i
socialisme és tornar als anys 70i aixi
no anem enlloc... la retorica ideoldgica
serveix poc. Hi ha massa carnets i
poca base. Cal anar a cercar la gent,
persones amb moralitat clara... i aixd
es fa amb temes_ concrets,
quotidianeitat. Segons quins
plantejaments politics, des del
federalisme a la independéncia, son
massa elitistes. Jo crec en la Cata-
lunya nacional, la Catalunya poble.

- Lli T: Podries ampliar una mica aixo

de la Catalunya poble?

Catalunya és un cas Unic a Europa
pel que fa a conservar la llenguaila
identitat, i no ho ha fet la burgesia,
sind que ho ha fet el poble. | aixo és
alld realment important. Estem en
inferioritat de condicions, és veritat, jo
com a treballador de Barcelona tinc
una dificultat afegida per poder viure
comode, que notindria si hagués
nascut i visqués a Valladolid.
Vist des de l’esquerra, |’internacio-
nalisme ha estat sovint mal entés i ha
impedit que els treballadors
avancessin trobant-se bé a casa seva.
Els treballadors el qué han defer és
tro-bar-se bé a casa seva. Integrar no
voldir canviar sind sentir-se bé a casa,
comode, des del respecte total. La
idea d’integracio I’hem de
desenvolupar molt més.
L'esquerra catalana actual esta mal
adaptada al poder. Cal ser sensats,
moderats i sobretot més étics.
L’esquerra sensata durant la transicio
va patir molt. Jo era del PSUC, perd
no era ni marxista ni leninista, vaig
defensar i col.laborar amb en Pallach.
| els dirigents aleshores molt radicals
ara van de senyors, es van adaptar a
la bona vida molt facilment. Era més
facil acomodar-se quela Iluita a llarg
termini per al pais, avangant a poc a
poc, sense resultats immediats,
retrobant l’equilibri entre simbologia i
cohesid, que és el que fa al poble i
les seves lluites.
Les critiques sectorials, les desqua-
lificacions personals sén gravissimes,
no podem dir aquest és el dimoni; ni
en Pujol, nil’Anguita, nil’Obiols... Pots
fer critiques, perd no desqualificacio
total. Hi ha massa matisos en |’evo-
lucid que estem vivint.
Ambel tema de la immigracid, el que
s’ha defer és parlar poc i actuar molt,
estalviant problemes de termes i
discussions retoriques. El que cal és
perfilar bé la Catalunya integradora,
la Catalunya popular, cercant una
sintesis entre simbologia i cohesidé
social, i aixd es fa amb projectes
llargs; en aquest sentit considero molt
positiu el que esteu fent des de la UGT
de Catalunya.

CESC POCH
AGUSTI PUIG
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ESTAT

La Constitucio, les lleis que
regulen les forces armadesi les
institucions representatives de
la cultura espanyola obliguen
l'us del castelia o no contem-
plen capaltra llengua de |’Estat.

- Constitucié Espanyola (27-12-
1978), obliga el coneixement
delcastella
- Llei 85/78 Reials Ordenances
de les Forces Armades (28-12-
1978). Obliga el castella en
actes de servei
- Llei 7/91, de l'Institut Cer-
vantes, nomésper a difusié de
l'espanyol.

TRANSIT

EI castella és llengua obliga-
toria a tot el territori espanyol.

- R.D. 334/82, que regula I's
del castella a la xarxaviaria, als
transports publics i passos
fronterers
-R.D. 13/92, circulaciéd urbana
i interurbana. Obliga que els
senyals siguin almenys en
idioma espanyol oficial en tot
el territori de |’Estat.

JUSTICIA

EI Castella és obligatori en el
marc de la justicia, tant en
ambit processal com en
tramits de caracter civil. El
catala és tolerat, perd sempre
coma llengua subalterna.

- Llei organica 6/85 del poder
judicial. Obliga el castella a tots
els procediments judicials.
Tolera amb condicions elcatala
a Catalunya.
- R.D. 2003/86, del reglament
organic dels cossos oficials, au-
xiliars i agents de l’administra-
cid dejusticia. Exigeix el caste-
lla i només atorga 6 anys
d’antiguitat pel coneixement del
catala.
- R.D. 429/88, Reglament
organic del cos de secretaris
judicials. Obliga el coneixement
del castella i atorga només 6

oer LLENGUAI TREBALL

ACTUALITA

NORMATIVAQUE OBLIGA L'US DEL CASTELLA
tesa la polemica que sorgeixa partir de la possible el.laboracié d'una novallei de normalitzacié linguistica, volem
fer-nos resso delllistat de lleis que obliguenI's de la llengua castellana. Hem extret una mostra d'aquestes lleis

del diari AVUI,del dia 5 de marg de 1997.

anys d’antiguitat pel conei-
xement del catala.
- Llei 38/88 de Demarcacio i
planta judicial. Per al president
del Tribunal Superior de
Justicia, el catala sera només
un merit.
- O.M. del min. de Justicia de
26 de maig de 1988, sobre
models deregistre civil (defun-
cid i criatures abortives). Obliga
el castella i tolera el catala com
a acompanyant.
- Llei organica 2/89 processal
militar. Obliga el castella en
totes les actuacions. El catala
cal traduir-lo.
- O.M. de 20 dejuliol de 1989
del min. de Justicia, sobre fe de
vida, naixement, matrimoni i
defuncid. Obligatori en castella,
ambtext catala subordinat.

ADMINISTRACIO

El castella és llengua d’us
obligatori en documents,
concursos de personal, titols
académics i tramits processals
amb |’Administracié. El catala
nomésté condicié de mérit.

- R.D. 2872/83, reglament de
girs postals i telegrafics. Obliga
impresos en castella.
- Llei 30/1984 sobre mesures
de reformade la funcié publica.
Obliga tacitamentel castella als
opositors i concursants.
- R.D. 2223/84, que aprova el
reglament general d’ingrés del
personal al servei de I’Adminis-
tracié de |’Estat. Obliga tacita-
mentel castella i oblida el
coneixement del catala a les
convocatories.
-R.D. 1174/87, de régim juridic
dels funcionaris de |’Adminis-
tracié local. Superat el coneixe-
mentdel castella, podra exami-
nar-se de catala, només com a
meérit.
- R.D. 1496/87, d’obtencid,
expedicié i homologacié de
titols universitaris. Obliga el
castella i subsidiariament
permetel catala.
- Llei 30/92, sobre régim juridic
de les administracions
publiques i del procediment

administratiu comu. La llengua
dels tramits adregats a |’Estat
ha de serel castella. El catala
noméses pot usarper a escrits.
-R.D. 731/93, sobre provisio de
llocs de treball per a funcionaris
d’Administracié local amb
habilitacid nacional. Obliga el
castella i atorga punts de mérit
al catala.
- Resolucié de 9-1-95 del min.
de Cultura sobre ajudes a la
creaci6 de guions cinemato-
grafics. Obliga a presentar-los
en castella, fins i tot els
redactats en una altra llengua
espanyola.
- R.D. 733/95 sobre expedicid
de titols académics i profes-
sionals referits a la L.O. 1/90.
Obliga que siguin en castella.

COMUNICACIONS

Sota l’expressiO «originaria
espanyola» es globalitza a tot
l'ambit espanyol la procedéncia
de les produccions cinemato-
grafiques emesesper TV, sen-
se opcid a especificar una
quota per a les produccions
catalanes.

- R.D. 2374/85, sobre
especificacions técniques de
les centrals telefoniques
privades. Obliga el castella.
-R.D. 1070/86, sobre terminals
telefonics i modems. Obliga el
castella en la documentacio.
- Llei 10/88, de televisio pri-
vada. Mensualment, el 20 % de
les pel.licules comercials eme-
ses hauran de ser «d’expressi6
originaria espanyola»
- R.D. 1056/89, de les teleco-
municacions. Obliga el castella
ales memories técniques.

MERC. IL | ETIQUETATGE

Ls del castella, 0 idiomaoficial
de |’Estat, és obligat en l’en-
vasat i retolacié de productes i
fins itot en la redaccié de docu-
ments de caracter mercantil,
com podlisses d’assegurances.

- R.D. 308/83, reglament
sanitari dels olis vegetals.

Obliga el castella
-R.D. 179/85, reglament d’es-
corxadors d’aviram i comercia-
litzacié de la carn. Obligatoria-
menten la llengua espanyola.
- O.M. de 5-11-85, etiquetatge
de peres, pomes i raim. Obliga
el castella
- O.M. 14-1-86, normes de
qualitat de la carn picada de
vaqui, ovi i porci. Recorda
decret 2058/82
- Llei 1/86, de patents. Obliga
el castella a la documentacio.
- O.M. de 24-3-86, sobre|eti-
quetatge d’alls i apis. Obliga
«almenys» la lengua
espanyola.
- O.M. de 29-10-86, sobre la
cansaladaila cansalada viada.
Obliga el castella.
- R.D. 928/87, sobre l’etique-
tatge de productes téxtils.
Obliga el castella
- O.M. 1-7-87, sobre la norma
de qualitat del iogurt. Obliga el
castella.
- R.D. 58/88, sobre proteccid
dels drets del consumidor als
serveis de reparacié d’aparells
d’us doméstic. «Al menos en
castellano».
- R.D. 833/88, Reglament de
residus toxics i perillosos.
Llengua espanyola oficial de
l'Estat als recipients.
-R.D. 1122/88, norma general
d’etiquetatge, presentacid i pu-
blicitat dels productes alimenta-
ris envasats. Obliga el castella.
- R.D. 1338/88, sobre elabo-
racié i venda d’orxata dexufla.
Castella obligat.
- R.D. 1126/89, sobre comer-
cialitzacié de patates fregides.
Obliga el castella als envasos i
retolacié del producte.
- Llei 25/90, del medicament.
Obliga almenys en llengua
castellana.
- R.D. 1688/91, sobre preser-
vatius de cautxu. als envasos,
s’obliga almenys en llengua
castellana.
- Llei 30/95, d’ordenacio i
supervisié de les assegurances
privades. Les pdlisses han
d’estar en castella.



PACTAREN CATALA

DISPONIBILITAT DE CONVENIS COL-LECTIUS EN CATALA

l'empresa o sector i el personal quehi treballa per
regular les condicions laborals ja siguin les

economiques, les de jornada, les de salut laboral,etc.

FE: conveni col.lectiu és un acord que estableixen

Aixi doncs, aquest document és el més important que
tenenels treballadors i treballadores d’una empresa. De
la mateixa manera que uncertificat, una carta, un fax o
qualsevol document podemescriure’l en catala, el conveni
tambés’hi pot escriure.

El conveni col.lectiu té una legislacié i un marc juridic de
referéncia. Leslleis més importants son el Text refés de
lEstatut dels treballadors, la Llei organica dellibertat
sindical, la Llei de prevencié de riscoslaborals i la Llei de
procediment laboral. També hi ha d’altreslleis que cal
tenir en compte com la Llei general tributaria; iels decrets
o reglamentacions que desenvolupen aspectes molt
determinats de |’Estatut dels treballadors. Sempre que
vulgueu estar informats sobre aquests decrets o
reglaments podeudirigir-vos a la Secretaria de Politica
Sindical de la UGT de Catalunya on us assessoraran.

El conveni col.lectiu es revisa temporalment, segons les
sevesclausules de vigéncia. Cada cop ques’arriba a nous
acords els signen alhora, en diferents copies, la
representacié de l’empresa ila del personal. Tots els fulls
del conveni han d’estar signats per totes les parts
representades. El text signat és un document oficial i si

SI VOLS:
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treball.

es fa registrar adquireix validesa de document juridic i,
per tant, garantia juridica. Per registrar un conveni cal
dirigir-se a |’autoritat laboral, al Dipdsit de Convenis.

Normalment, quan es registra un conveni després sol
publicar-se al BOP, Butlleti Oficial de la Provincia, si és
provincial; al DOG, Diari Oficial de la Generalitat,
normalment els de sector; o al BOE, Butlleti Oficial de
lEstat, els d’ambit estatal o de grans empreses.

Loriginal registrat és el que, si calgués, tindria vigéncia
davant l’autoritat judicial. En el cas que el mateix conveni
tingués versi6 catalanai castellana registrades, totes dues
tindrien validesa legal, perd sempre que hi ha les dues
versions, cal que hi hagi una clausula que especifiqui quina
de les duesversions és original.
D’altra banda, les traduccions també hand’estar signades
per ambdues parts per poder-se registrar.

Si voleu traduir el vostre conveni o reglament, podeu
posar-vos en contacte amb el Servei de Normalitzaci6
Linguistica de la UGT de Catalunya. En cas queja estés
traduit us elfacilitariem, o sino, buscariem la manera de
traduir-lo per tal de poder signar les dues versions. També
preparariem el text de la clausula que especifica quina
de les duesversions és Ioriginal.

ROSO HERRERA

Fer-nos arribar alguna col.laboracié que consideris que s'escau
ambel taranna de la nostra publicacio.

Rebre periddicament "Llenguai Treball" al teu domicili 0 lloc de

FES-NOS ARRIBARLES TEVES DADES| APORTACIONSA:

Servei de Normalitzaci6 Lingiistica
UGT de Catalunya
Rambla Santa Monica, 10
BARCELONA (08002)

tel. 304.68.00 - fax 304.68.25

oe ee isles



| gobierno de la Generalitat
ha propuesto a los grupos
presentes en el Parlamen-

to catalan la elaboracién de una
nuevaley que regule el uso de las
lenguasoficiales en Catalufia.
Se pretende con ello avanzar el
proceso de recuperacion del
catalan en todoslos usos publicos
en Catalufia con pleno respeto a
los derechos _individuales,
conciliando el derecho colectivo,
de baseterritorial, que deriva del
principio de lengua propia con el
derecho individual, de base
personal, que resulta del principio
de doble oficialidad de las lenguas
catalana y castellana.
Todo ello se plantea siguiendo el
mandato de respeto y proteccién
a la pluralidad linguistica de
Espafia que proclama el articulo
3.3 de la Constitucién y al amparo
de lo dispuesto en el articulo 3 del
Estatuto de Autonomia de
Catalufa.
Uno de los aspectos mas nuevos
delos criterios que el Gobierno de
la Generalitat ha aportado a los
grupos parlamentarios para
ordenar el debate de la ponencia
conjunta esel de la regulacioén de
los usoslingUisticos en el mundo
socioecondémico. ~Cdémo y por
qué se impulsa la legislaci6n en
este campo?.
La regulacién que se propone se
refiere al uso del catalan en las
empresas de servicio publico. Se
establece, ademas, el principio de
que las empresas comerciales,
turisticas, financieras, sanitarias y
similares que prestan un servicio
directo al pUblico, sea cual sea su
titularidad, deben estar en
disposicién de atender a los
consumidores en catalan o en
castellano a eleccién de éstos.
Con ello se extiende al mundo

or ea Lia

HEMEROTECA

LA DISPONIBILIDAD LINGUISTICA EN LA EMPRESA

economico la libertad de los
ciudadanos a utilizar en Catalufia
cualquiera de las dos lenguas
oficiales, equiparando la lengua
catalana a la castellana. Se
pretende, en definitiva, que el
catalan se vea reconocido mas
alla del Ambito administrativo y
escolar superando, ley en mano,
el riesgo dela latinizaci6n.
El objetivo no es otro que
garantizar su presencia en la
actividad econdmica sin prejuicio
del derecho de los ciudadanos a
usar la lengua oficial que
prefieran.
La propuesta del Gobierno catalan
esta en la linea de las
legislaciones lingUisticas
occidentales, aunque resulta
mucho mas modesta que éstas en
atencidn a la doble oficialidad que
rige en Catalufa. Algunos
ejemplos permiten observarlo. La
legislacion vigente en Quebec
obliga a todas las empresas de
mas de 50 trabajadores a usar
exclusivamente el francés en
todas sus relaciones internas y
externas. La legislacioén belga
regula de manera sistematica los
usoslingUisticos en el interior de
las empresas incluso en lo que se
refiere a las comunicaciones entre
obreros y empresarios. La
legislacioén francesa establece la
obligatoriedad del uso del francés
en el comercio, la industria, el
trabajo, los nombres y las marcas
comerciales, la publicidad, los
ments y cartas de vinos, etcétera.
Dentro de nuestro ambito
linguistico, en el Principado de
Andorra se exige el uso exclusivo
del catalan en la rotulacién
comercial y en determinados usos
publicitarios.
Pororta parte, la regulacion de la
lengua en las relaciones

LLUISJOU

comerciales se establece como la
regulacion de un aspecto mas de
éstas. De la misma manera que
hay una regulacion sectorial en
materia de horarios comerciales,
de rebajas, de salubridad en los
comercios de alimentacion, de
presentacion de los productos a
los consumidores, de garantias en
la venta de todotipo de aparatos,
el Gobierno catalan promueve una
regulacion lingtistica. Lo hace
para promover el uso social de la
lengua catalana y garantizar el
derecho de los consumidores a
utilizar, lipremente y a su eleccidn,
, cualquiera de las dos lenguas
oficiales. En definitiva, la
regulacién que se propone se
materializaria adaptando a
Catalufia solo algunos de los
criteriosque se siguen en paises
de nuestra mismacultura juridica.
El Gobierno de Catalufia quiere
fomentar el uso y la presencia del
catalan en los sectores
economicos. Y se pretende
hacerlo en el marco juridico
establecido por la Constitucién
espafola y el Estatuto de
Catalufia, siguiendo el ejemplo de
otros paises proximosal nuestro,
de otras regulaciones sectoriales
y, sobre todo, tomando por
modelo la convivencia y cohesion
que siempre han caracterizado la
realidad social catalana y que la
nuevalegislacion quiere preservar
y enriquecer.

Lluis Jou és director general de
Politica Linguistica de la
Generalitat de Catalunya.
Article d'opinié extret del diari
ELPAIS.



LA QUESTIO

Com valores la decisio del Parlament que estableix
una quota del 25% de musica en catala a la radio?

Aquesta mesura pot tenir efectes
positius si va acompanyada
d'accions institucionals i privades per
enfortir una industria cultural prou
competitiva que posi els productes
en e! mercat en igualtat de
condicions. Per garantir

JAUME GRAELLS| VEGUIN
sec. gral. Federacié d'Ensenyament

Esevident que cal impulsar la nostra
llengua, ja que representa un simbol
d'identitat propi i de la varietat de la
riquesa cultural que avui gaudim, tot
ique, evidentment, caldra establir els
mecanismes de control i defiltre
necessaris perqueé la difusid que es
faci del catala sigui de qualitat.

SEBASTIA BOIX
sec. gen. Federacié d’Alimentacié i
Tabacs

Pensoque la difusié d’una determi-
nada cultura no pot passar per
Vestabliment imperatiu d’unes
quotes minimes. D’aquesta manera
només s’esta propiciant la seva
normalitzacié que entenc necessaria
i positiva en el cas del catala, dins
d'un clima de polémicai controversia
que mai poden afavorir la seva
implantacio natural.

FRANCISCO COBO
sec. gral. Federacio de Catalunya de

Considero que el percentatge ha
d’anar relacionat ambla qualitat i el
grau d’acceptacié dels oidors i no
s6c partidari d’imposar quotes.
D’altra banda, em resulta molt dificil
distingir l'idioma de la musica.

FLORENTINORODRIGUEZ
sec. gral. Federacié de la Fusta i
Construcci6 FEMCA

En principi crec que és positiva, cal
protegir la nostra musica i els nostres
cantautors, pero he llegit certes
manifestacions de cantants cataians
encontra i aixd m’ha deixat perplex.
Sembla que no volen capclasse de
paternalisme, sind el reconeixement
del treball fet per la nova cango en
un moment cabdal de la vida del
nostre pais.

SALVADOR CLOP
sec. gral. Federacio de Jubilats i
Pensionistes

Treballadors i Empleats de Serveis
La cultura ianqui i l’anglosaxona han
envait el mon musical de Catalunya
i Espanya. Crec que ja era hora que
es potenciés la industria musical
propia. Ara el que cal controlar és
que sigui de qualitat i no de pande-
reta.

ANTONIO GUEVARA
sec.gral. Federacio d’Industries Afins

PEEURLS RU 5s;



a nguany es commemorael 60
aniversari dels luctuosos Fets
de Maig que ensagnaren la

reraguarda catalana en aquell ja
llunya maig de 1937. En el decurs d’a-
quests esdeveniments troba la mort
el qui era llavors secretari general de
la UGT de Catalunya, l’aragonés de
naixement Antoni Sesé Artaso.
Sesé havia accedit a la direccié del
sindicat onze mesos enrera. Al costat
d’homes proclius a la unitat de les
forcespolitiques i sindicals en l’ambit
marxista, en una claralinia tercerista,
va esdevenir secretari administratiu
de la UGT de Catalunya el juny de
1936. Al seu costat trobem tant homes
procedents, com ell mateix, del PCC
(Josep del Barrio que accedi a la
secretaria general i Tomas Molinero),
com jovessocialistes partidaris de la
unitat, entre ells el dirigent del textil
Duran Rossell o bé els bancaris
Antoni Lépez Raimundo i Joan Vilar
Vitoria. El mecanisme d’accés a la
direcci6 és forga confés, pero cal
creure que va ser un habil cop de ma
per foragitar la feble direccid
largocaballerista que llavors
encapgalava el Secretariat, en un
context de crisi del mateix i
completament d’esquena als estatuts
de l’organitzacié i a la mateixa
Executiva Nacional. El posterior esclat
bel.lic no va fer més que accentuar
«de facto» aquesta nova direccié i
ajornarunIll Congrés del Secretariat
que ja no se celebraria fins al
novembre de 1937.
En els primers dies de la GuerraCivil,
el secretari general ugetista Josep del
Barrio es trasllada al capdavant d’una
columna, la «Carles Marx», d’homes
de la UGTi el PSUCal front aragonés,
per la qual cosa Sesé accedi a la
secretaria general. Des d’aqueta va
dirigir la conversié de la UGT de
Catalunya en una veritable orga-
nitzacié de masses que per primer cop
a la seva historia es trobava en
condicions de disputar I’hegemonia
sindical als anarcosindicalistes. El
lema del sindicat en aquest periode,
«Sindicats cara a la guerra»,
emmarca quina fou la prioritat de

PaHELLENGUAITREBALL

. HISTORIA

ANTONI SESE, SECRETARI GENERALDE LA UGT DE CATALUNYA,
EN EL 60e ANIVERSARI DE LA SEVA MORT.

a
Presidéncia del dol per la mort d’'Antoni Sesé durant els Fets de Maig de 1937.

\
D'esquerra a dreta: no identificat, J. Calvet, no identificat, Serra Hunters, Tarradellas,
Comorera, Dolors Piera, vidua d'en Sesé i Ovseenko.

Vorganitzacio en aquell moment:
supeditar-ho tot a la victoria militar, fins
i tot els anhels revolucionaris. Els
esmentats Fets de Maig mostraren
agrament l’oposicié que troba aquesta
linia en determinats sectors del
moviment politic i sindical catala del
moment.
Pero abansd’ingressar ala UGT Sesé
ja arrossegava una llarga trajectoria
politica i sindical. Havia nascut a la
Vall de Broto (Osca) el 1895, encara
que ben aviat es va traslladar a
Barcelona. Treballa en la banca abans
de fer el servei militara l’Africa.En
tornar treballa en el ram mercantil i
s’afilia al Sindicat Unic del ram de
l'alimentacid. Com a conseqiiéncia de
la seva activitat sindical en les files
de la CNT passa llargues temporades
empresonat durant la dictadura de
Primo deRivera, exiliant-se finalment
a Franga. Torna a Barcelonal’estiu de
1930 imilita en la FCCB, per participar
poc després en la creacid del BOC.
Per aquest partit seria candidat a les
eleccions d’abril de 1931 a la vegada
que era |’'administrador del seu organ
La Batalla.
Les seves tesis favorables al PCE ia
la Ill Internacional motivaren la seva
expulsié del partit, cosa que el va
portar a participar el 1932 en la
formacio del PCC al costat de
Casanellas i els germans Del Barrio.

Per aquesta formacio va ser candidat
a les eleccions al Parlament de
Catalunya del mes de novembre.
Esdevingué secretari sindical del PCC
i secretari general provisional després
de la mort de Casanellas. Dirigi
diversos organs de premsa en els
anys republicans, Octubre entre
d’altres, a la vegada que, sempre al
costat de Del Barrio, acabaria essent
expulsat del PCC com a conse-
quéncia de la diferent estratégia
politica i sindical que defensaven
davant del Buro Politic. A partir d’a-
quell moment es va centrar en la tasca
sindical, fet aquest que culmina en
l'esmentat accés al Secretariat de la
UGTde Catalunya el juny de 1936.
Perresoldre la crisi de maig de 1937,
Companys impulsa la formacié d’un
govern de crisi en el qual Sesé, en
representacio de la UGT de Cata-
lunya, havia de ser conseller sense
cartera. Quan el cinc de maig es
dirigia a la Plaga Sant Jaume a
acceptar el carrec, va sertirotejat a
l'algada de la plaga Ferrer i Guardia,
avui Bisbe Urquinaona, trobant la mort
de forma immediata. El seu enter-
rament va ser una magna demos-
tracié de forga de la nova UGT que
Sesé havia dirigit en els darrers
mesos. Detot aixo, ara en fa 60 anys.

DAVIDBALLESTER



FRANCESC LAYRET| FOIX
1880 - 1920

UN HOME D'ESQUERRES

Dedica la seva vidaa la

politica i a l'exercici de

l'advocacia. Aporta la seva

contribuci6 per bastir

diferents partits

d'esquerra i nacionalistes.

Col.labora estretament

amb Lluis Companys.

Defensor dels treballadors

de Catalunya coma

advocat i politic, mori

assassinat el 30 de

novembre de 1920 per

pistolers del Sindicat

Lliure en sortir de casa

seva per gestionar la

llibertat de Companys,

Segui i altres sindicalistes
empresonats.

HOMENATGEDE LA UGTDE CATALUNYAA FRANCESC LAYRET

Darrerament s'estan oferint homenatges publics a certs, catalans la memoria dels quals
conté episodis, si més no, obscurs. Simultaniament, altres, com el mateix Layret, el president
Companys, en Salvador Segui, en Quico Sabater, en Sesé, etc. que vanoferir la seva vida
pel poble, pels treballadors i els seus interessos, van caient en I'oblit institucional i sembla
que s'esvaeixin de la memoria histérica del nostre pais. Es pertal d'evitar-ho que la UGT
de Catalunya retra homenatge public a la figura d'en Francesc Layret el proper dia 1 de
maig a dos quarts de deu del mati, amb la col.locacié d'una placa commemorativa a la
seva tomba del fossar de Montjuic i breu un acte public de record i admiracié a la seva
tasca.

ra RANE cau


