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El censlingiiistic
La Ilengua per a quila treballa, per Josep-Lluis Carod-Rovira
Hemeroteca:

La tercera

via, per Anthony

Giddens

de 1996

LA JUNTA ELECTORAL,
LES ETT | EL CATALA
Francesc Albiol i Carrion,
responsable d’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya
L a UGT de Catalunya
va engegar al maig unainiciativa legislativa popular
per canviar la llei de les
ETT, per tal de fixar per

a8)
iin
HO)

llei l’equiparacié salarial

dels treballadors contractats per les ETT i els de
les empreses_ usuaries.
Aquesta mesura ha de contribuir a augmentar |’estabilitat laboral i millorar les
condicions de seguretat i
salut en el treball i de la
formacié d’aquests treballadors.
La campanya
la fem
acompanyats de les organitzacions
juvenils
de
Catalunya, tret de la del
PP. Després del vistiplau
de la mesa del Congrés de
Diputats, vam presentar a
la Junta Electoral Central
els plecs de la proposicié,
uns en castella i els altres
en catala, perqué els signants puguin donar suport
a la iniciativa en castella o
bé en catala. Perd ens ha
sorprés un obstacle: la

Junta Electoral Central es
nega a segellarels fulls per
recollir signatures escrits
en catala. La Junta diu que
el text pot ser bilingiie,
pero sempre hi ha d’haver

el castella perqué “Es la
llenguaoficial de la seu de
la Junta Electoral Central”.
Tambéusen uns arguments
que s6n ofensius: no entenenla Ilengua catalana i no
tenen la garantia
que
durant la recollida de signatures la gent rebi el
paperen la lengua queells
triin.
De moment hem presentat
un
recurs
contencids
administratiu per respondre a aquesta
posicié
arcaica
de
la
Junta
Electoral
Central.
Ara
mateix explorem diferents
vies per tirar endavant la
iniciativa, i mentrestant
constatem el descrédit que
aconsegueix
la
Junta
Electoral Central amb la
seva decisid.

EL CATALA: UNA LLENGUA
Imma

FORTA.
Velasco Paredes

(Vilanova

del

Valles)
Ee I catala no és una llengua débil; és una
llengua minoritaria si la comparem ambel
nombre de castellanoparlants,
perd és

molt forta, ho ha de ser si ha sobreviscut a
totes les agressions que ha sofert durant la

historia, des de la prohibicié practicament
total del seu tis en época franquista (i en
altres anteriors) fins a l’intent del govern

actual del PP de dinamitar-la i fraccionarla en idiomes d’ambit territorial. Son
diferents estratégies per a un mateix
objectiu: l’afebliment d’una llengua forta
queés el simboli l’eina d’unpais.

Perd les persones que estimem la nostra
lengua

tenim l’esperanga

que, gracies

principalmenta l’escolaritzacié en catala,
cada vegada se’n fara un ts entots
els
ambits, i que els que temen per 1l’afebliment del castella s’adonaran que no hi ha
por, queels nensi les nenes que surten de

les nostres escoles dominen perfectament
el seu idioma encara que aquest pugui

tenir un lleuger accent. Percert, és curids
que aixO molesti algunes persones que, en
canvi, troben agradablei fins i tot graciés

Vaccent andaltis o el castis madrileny.
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Fer-nosarribar alguna col.laboracié que consideris que s’escau amb
el taranna dela nostra publicacié o rebre periddicament “Llenguai
Treball” al teu domicili

Servei de Normalitzacié Lingiistica
UGT
de
Catalunya
Rambla de Santa Monica, 10

08002 BARCELONA
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tel. 93 304 68 00 - fax 93 304 68 25
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L’APLICACIO DE LA LLEI
DE POLITICA LINGUISTICA
La UGT de Catalunya sempre ha mantingut un posicionament de suport obert
al procés de normalitzacié lingiiistica a
casa nostra. I ho hemfet en particular a
l’ambit socioecondmic, onel catala continua patint unaseriosa precarietat.
Comja va expressar el nostre secretari
general, Josep M. Alvarez, en una comTORI
t la comissié parlamentaria de la nova Ilei de normalitzacié
lingdistica, la UGT de Catalunya, tot i
Ilei va

ser desencertat,
sf creia que era
necessaria una actualitzacié i una major
dotacié de recursos.
El nostre pais ha canviat molt des de
eee
em
nm
meNerl
aon eatin
aspectes, perO en d’altres continua en
unainsOlita situacié d’estancament. I és
aquion els sindicats de classe, fortament
arrelats a la majoria d’empreses catalanes, hipodem jugar un paper imporrene
Per aquest motiu, el company Alvare
va dir arran de la novaIlei que la normalitzaci6 lingiiistica encara ha de recérrer un Ilarg cami en el mén de I’empresa, pero per a aixO s’han de garantir
tots els recursos formatius pertal queels
Korey
treballadores
puguin
gaudirdel dret de treballar i viure
en laIlengua que triin.
Al capdavall,el procés normalitzador necessita dos ingredients: el consens peral seu
ambla col:laboracié de
avenci els
Generalitat de Catalunya
recursos per
Departament
de Cultura
poder-lo
Direccié General
aplicar.
de Politica Linguistica
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Joan Raventoés s’adrega al Congrés

La Forca
de la

Pluralitat
C
atalunya és un pais de convivéncia. La historia
recent catalana ha volgut que, actualment, hi convisquin
dues Ilengiies: el catala i el castella. Lorigen lingiifstic
divers de la classe treballadora i del conjuntde la ciutadania catalana és compatible ambel fet de voler ser un sol
poble, ben vertebrat i amb una sOlida cohesié social. La
UGTde Catalunya, en tant que sindicat de classe arrelat
al nostre pais, ha contribuit i contribueix de forma decisiva a mantenir i enfortir aquesta imprescindible cohesié
social.
La UGT de Catalunya dona suport actiu a l’accés al
coneixement de les duesIlengiies oficials perqué consid-

erem que aquest és un dret de la ciutadania en generali
dels treballadors i les treballadores en particular i, també,
perqué la llibertat individual de l’elecci6 lingiiistica tan
sols la podenexercir els que dominentotes dues llengiies.
El catala és un element fonamental de la formaci6i la personalitat nacional de Catalunya. L’Estatut d’ autonomia de
Catalunya i la Llei de politica lingiifstica la defineixen
com la Ilengua propia del pais. Actualment, malgrattot, es
troba en inferioritat respecte a l’altra Ilengua oficial: el
castella.

La mundialitzacié

de la comunicacié,

la infor-

maci6i les industries culturals perjudiquen les llengiies
d’ambit demografic restringit, com és el cas del catala.
Peraixo la politica de normalitzacié lingiiistica de la UGT

UGTde
Catalunya, impulsant la participacié de representants de tots els organismes i definint les seves fun-

de Catalunya ha estat sempre presidida per la voluntat
d’impulsar la recuperacié publica del catala i, especialment,la plena incorporaci6 del catala en el mén deltre-

cions com instrument de

discussi6,

de reflexié

i de pro-

ball.

posta.

La UGT de Catalunya té la voluntat, en el pla institucional, de continuar participant en el Consell Social de la

Nos’ha d’oblidar que dins de Catalunya existeix un altre
territori amb trets propis. Ens referim a la Vall d’Aran.
Aquestterritori_ té l’aranés com a Ilenguapropia i cooficial. Atesa aquesta especificitat és imprescindible establir
politiques lingiifstiques que s’adrecin a la projeccié i al
desenvolupament de la Ilengua aranesa.

Llengua

Catalana,

en el Consell

Social

de I’Aranés

i

d’ampliar la preséncia en els consells de centre del
Consorci per a la Normalitzacié Lingiiistica.
Jordi Pujol, Antoni Lort i Josep M. Alvarez

Aquestés el motiu pel qual tambéla politica de normalitzacié lingiifstica de la UGT de Catalunya haestat sempre presidida per la voluntat col.lectiva d’impulsar la
recuperacié publica de les duesIlengiies, catala i aranés,
tenint sempre presentla pluralitat lingiifstica i la necessitat que se segueixi promovent la plena incorporacié de
les dues Ilengiies al mon del treball.

10é Congrés UGTde Catalunya

Per impulsar aquests objectius de politica lingiifstica, la
UGTde Catalunya comptara ambels recursos humansi
técnics adequats al servei de les estructures organitzatives del sindicat,

al servei

dels afiliats

i afiliades

i al

servei del méndel treball.
En consonancia

posem:

amb alld anteriorment

esmentat, pro-

* Definicié d’un pla que sigui un marc perqué editin
directament en les diversesllengiies de |’estat els materials de difusié editats per la UGT Confederal.
* Incrementar la dedicacié a la projeccié exterior de la
Ilenguai la cultura catalanes, en particular a través del
nostre treball internacional, sigui relacionat amb la CES,
en |’ambit del Consell Sindical Interregional 0 en qualsevolaltre.
* Incorporar plenament el catala a la negociaci6 col.lectiva.
* Impulsar la creacié d’una Xarxa de Normalitzacié
Lingiifstica de l’ambit socioeconomic, la qual ha de contribuir a l’articulacié del procési garantir la disponibilitat de recursosper a la nostra presénciai intervenci6 a tot
el territori.
* Potenciar l’ampliacié dels Serveis de Normalitzacié
Lingiifstica de la UGT de Catalunya.
* Enfortir la Comissié de Normalitzaci6 Lingiiistica de la
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PAISOS
CATALANS
és de 30.000 persones van sortir el passat 25
d’ Abril als carrers de la ciutat de Valéncia ambels lemes
Sia lus de la nostra llengua i Entre tots podem. “El dia
que ens donemanims perqué vam
perdre
lesllibertats; en
lloc d’entristir-nos, ens encoratgem de formafestiva
i
també reivindicativa”, dit amb les paraules d’Enric Valor,
escriptor, lingilista i president del Bloc de Progrés Jaume
I, entitat civica que juntament amb Acci6 Cultural del Pais
Valencia convocava un any més aquesta diada.
Dues setmanes després, el 9 de maig, més de
7.000 persones van sortir simultaniament als carrers de
6

Palma, Maé, Eivissa i Formentera per protagonitzar la [V
Diadaper la Llengua, la Cultura i 1’Autogovern. Unaaltra
jornada festiva i reivindicativa organitzada per |’Obra
Cultural Balear amb el suport de nombrosesentitats
i
associacions de les Illes.
I, el passat 6 de juny, més de 2.000 persones
recorrien els carrers del centre de Perpinya per demanar a
l’Estat francés el reconeixement juridic i constitucional
del catala coma Ilengua propia de la Catalunya Nord.
A bandade les xifres, aquests s6n els darrers esdeveni-

ments que protagonitza una societat que encara sap plan-

—

a

tar cara als intents d’espanyolitzacié a les Illes Balearsi al
Pais Valencia, o als intents d’homogeneitzacié
de la
Catalunya Nord. Uns fendmens que s’esdevenen cada
vegada amb més forca per culpa de la passivitat dels
politics , perd també per les accions
interessades
d’aquests mateixos governs que estan coartats per la
incultura i els interessos del secessionisme.
Perd aquestes darreres diades i manifestacions
de refermament de

la identitat

catalana

a Valéncia,

Palma

i Perpinya tenen una altra projeccié. Aquestes mobilitzacions també s6n una crida a la societat del Principat
perqué reconega, participe i ajude a vertebrarun territori i
una lIlengua que va més enlla de les fronteres
autondmiques i estatals que ens ha fixat la historia més
recent. Un Principat que, contrariament al discurs de la no
intervencié, hauria de ser el motor del que encara ens
entestem a anomenarPaisos Catalans, i ja se sap: el nom
nofa la cosa, perd ajuda.
Al Pais Valencia ja fa uns anys que el 25 d’Abril i el 9
d’Octubre, diades que commemoren respectivament la
derrota d’ Almansa en 1707 i la conquesta de Valéncia en
1238, surten milers de personesal carrer per reivindicar la
llengua.

De la mateixa

manera, a les

Illes Balears

important una autopista gratuita des de Perpinya fins a
Alacant;
Castell6,

unes linies
Gandia

regulars

0 Alacant

de vaixells
a Ma6,

des de Girona,

Palma,

Eivissa

Paral.lelament

a

les infraestructures

perd, cal fomentar

al Pais Valencia,

com les

Illes Balears

campionats

esportius,

trobades

musicals,

d’estudiants,

i ala

Catalunya Nord cada vegada hi ha mésgent al carreri la
crida és mésclara i més contundent. El que va comencar
com una reivindicacié de I’tis i la unitat de la lengua catalana s’esdevé un acte de veritable afirmacié nacional. I
aquesta crida que fan milers de ciutadans més enlla del
Principat hauria de calar les consciéncies dels politics que
depenen de Madrid, els mateixos politics que a l’hora de
la veritat es tanquen en les quatre provinciesi les anomenen nacio.

Els Paisos Catalans

existeixen,

com a minim

ACPV. DIADA DEL 25 D’ABRIL, A VALENCIA

s6n un bon

projecte per anar a Europai projectar-se al m6n sencer.
Malauradament, aquestpais no sera res si no som capagos
d’evidenciar i establir una xarxa d’interessos comuns
entre els ciutadans que en formen part. Per aixd és tan

de

professionals... Perqué si no hi ha un intercanvi real i un
coneixement mutu des de la pluralitat i el respecte, els
Paisos Catalans no seran més que un projecte de bones
intencions queinteressa
a tothom i no practica ningt

també

Davanttot aixO,el Principat també hauria de fer pinya,
posar-se d’acord i sortir al carrer. Perqué no ens
enganyem, aquihi ha tants secessionistes i regionalistes
espanyols 0 francesos com al Pais Valencia, les Illes
Balears o la Catalunya Nord. Cal sortir, demostrar la vitalitat del catala i evidenciar els Paisos Catalans, i esperar
en tot cas que per a Ilavors ja se sapiga qué fer de tanta
gental carrer com hi haara.

les

associacions, les coordinadores, les plataformes i les federacions d’ambit dels Paisos Catalans; cal potenciar un
espai de comunicacié propi i compartit; cal promoure

fa uns anys que milers de personessurten als carrers amb
motiu de la Diada del maig, el 31 de Desembre o
l’Acampallengua. I, sorprenentment, per a deixar de ser
un cas aillat d’excepcié, des de fa poc ens arriben importantissimes mostres de catalanitat des de la Catalunya
Nord, encara que siga amb I’excusa de |’equip local de
rugbi.
I és quetant

o

l’Alguer; un tren d’alta velocitat que connecte rapidament
Alacant amb Barcelonai Europa sense haverde passar per
Madrid.

Francesc Vila
Coordinador d’Accio Cultural del Pais Valencia a
Barcelona

EL CENS LINGUISTIC
EN VAN TRES
Joan M. Romani Olivé, membre del
Grup Catala de Sociolingiitstica
Labril

de 1996 es van renovar els

padrons

d’habitants.

L’Institut

d’Estadfstica
de
Catalunya
(IDESCAT), encarregat de
1’operacié a Catalunya, la va aprofitar
pera realitzar una enquesta oficial de
poblacié que incloia, entre altres preguntes, les referides al coneixement
del catala. Aquestes preguntes sé6n
les mateixes que havien estat formu-

TAT
TOAEI
AS

lades els anys 86 i 91. S’hi demanava, recorde-m’ho,
si s’entén el
catala,si se sap parlar, si se sap llegir

i si se sap escriure. Es una formulacié senzilla perd potent. Mantenirla té l’avantatge que, essent |’indicadorel mateix entotes les ocasions,
podem fer una série de dades valida.
Com en aquelles ocasions anteriors,
tampoc no hi ha cap pregunta sobre
I's perqué no va semblar adient
incloure’n una o més.

a la magnifica bibliotecade I’Institut
d’Estadistica de Catalunya. Només
en farem algun comentari general.

Veiem que es manté la tendéncia

d’increment de les quatre competéncies (vegeu grafic 1), i podem afegir

article, i perqué les dades s6n a dis-

posicié de les persones interessades

Consorci per a la Normalitzacié
Lingiifstica, etcétera.
Aquest increment es reparteix per
Catalunya de manera heterogénia: la
situacié inicial ja era diversa, amb

que les persones que més en saben

unsterritoris on se’n sabia molti uns

s6n les més joves: hanfet l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura on
correspon, és a dir, durant el procés
escolar. En segonlloc, observem que
hi ha més persones que saben parlar
que no pas personesque saben Ilegir.
Fins el 1991 hi havia hagut unes
200.000 persones que, sabentllegir,
no sabien parlar. Aquesta diferéncia
ha desaparegut. Aixd no vol dir que
totes les persones que noel parlaven
perd el sabien llegir ara el parlin,

altres on se’n sabia molt poc. En el
transcurs d’aquests anys les diferéncies s’han anat reduint: alla on la
situacié era més desfavorable, com
per exemple en moltes localitats de

perd s’hi acosta.

Diferents factors han contribuit a
aquest increment de la competéncia:
V'incrementde la preséncia del catala
en els mitjans de comunicacié, tant
escrits com audiovisuals
-no és

noméstenir diaris i radios, és també

Els resultats presentats el 14 d’abril
passat han estat comentats de moltes
maneresper la premsa general, i sera
molt dificil dir-hi res de nou. No
entrarem a comentar les dades amb
detall perqué nohi halloc en aquest

DE: ieee:

la creacié d’una industria i la popularitat d’unsintérprets
i personatges;
pensem, per exemple, en el darrer
capitol de la série “Nissaga de

poder” - la ja esmentada generalitzaci6 del catala com a llengua
d’ensenyament, la tasca de difusié de
la llengua entre els adults feta pel

l’area metropolitana barcelonina, és
on s’han produit els increments més
notables. La situacié era molt favorable en comarques com la Terra
Alta, el Priorat i les Garrigues, i continua essent-ho, perd la quantitat de
poblacié que hi viu és poca.
En resum, les dades indiquen una
tendéncia continuada a l’increment
de la competéncia en catala, tan a
Vhora de parlar com a l’hora de Ilegir i d’escriure’l, increment que ha
estat més fort entre els joves i en les
zones que anaven més_ endarrerides.Queda encara cami per recérrer, perd disposem de recursos -que
sempre seran insuficients - per arribar al ple coneixement de les dues
llengiies oficials per part de tota la

poblacié de Catalunya.

Bi l’entenen

Wel saben parlar
el sabenllegir
Wel saben escriure

1991
Evolucié de les competencies
Font: IDESCAT

1996
entre 1991 i 1996

a

BAUS
RA DIOG RAFIA

UNA

A
mbla intencié de saber en quin
estat es troba actualment I’tis social
del catala,

la Joventut

Nacionalista

de

Catalunya va organitzar un acte en qué
persones dels diferents ambits de la
societat exposaven, des del seu punt
de vista, en quin estat es troba la nostra lengua.
Lacte se celebra el passat dia 4 de
maig, al Pati Llimona de Barcelona.
Hi van assistir: en Josep Abril representant el mén del periodisme, en Toni

Alba com director deteatre, en Jestis
Rovira del grup de rock en catala
Lax’n’ Busto, Josep Alfons Lépez
com a notari, el Xavier O’Callahan de
lequip d’handbol

A L’US SOCIAL
D ELA

LLENGUA

del Barga i l’Agusti
SEFES-PIMEC,

entre

Contijoch
d’altres,

de

a més

d’un representant del mondel taxi i de
les cases regionals. Per part de la UGT
de Catalunya hi assistiren la Sonia
Llinas i la Jolanda Contreras. Cada un
d’aquests
representants
va_parlar
durant 5 minuts fent una valoracié
personal de com estava la llengua

Tot els representants,
malgrat ser
de diferents sectors de la societat,
estaven d’acord en algunes coses
essencials,
entre elles el fet que
encara queda molt per fer i per
avancar en I’tis social, l’empenta

que la Ilei ha de donar al mén

catalana en el seu ambit, fent un mo-

socioecondmic
i la necessitat
de
dotar de més recursos el procés de
normalitzaci6 en general.

saic de radiografies que donen com a
resultat final una fotografia aproxima-

Iolanda Contreras

da de l’estat del catala.

Dinar de
germanor de la
Comissié de Normalitzacié
Lingiitstica.
30. 04.98 a Barcelona +

| CONGRES
INTERNACIONAL
.
DE LA PUBLICACIO
ELECTRONICA
L

a Universitat Politécnica de Catalunya ha acollit

recentment
Electronica.
hatractat a
ada ocupen

el I Congrés Internacional de la Publicacié
Haestat el primer Congrésa nivell mundial que
fons aquest tipus de publicacions que cada vegun espai més important a Internet. Els congres-

sistes, la majoria professionals que fan servir la xarxa
telematica peral seu treball, van poder discutir préviament
i de manerainteractiva les ponéncies a través d’Internet.
“Bits o paper, un fals dilema?”, “La comunicaci6 vigilada”, “Publicacié electronica i llenguatge”, “Comunitats
virtuals, reflex de les comunitats reals” 0 “Teletreball i
noves professions” van ser alguns dels titols dels seus se-

minaris i tallers. Les sessions van comptar amb més de 300

congressistes presencials i gairebé una cinquantena van participar des d’altres paisos a través de la xarxa d’Internet.
Paral.lelament a les sessions, més d’un centenar de publicacionselectrdniques de tot tipus van tenir el seu espai de presentaci6 al public.
Algunesde les propostes sorgides arran del Congrés van ser
la creacié d’un directori de publicacions electrdniques i
d’un Centre obert de comunicacié electronica a Barcelona.
Per consultar els continguts i conclusions del Congrés
podeuvisitar la seva web http://www.gpd.org/maig98
Magda Gascon
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bc
a Comissié de Normalitzacié
Lingiifstica, reunida a Barcelona el 24
d’abril de 1998, ha decidit adregar-se
per escrit al secretari general per
expressar-li el segiient:
Benvolgut
company
i secretari
general,
Volem fer-te avinent la satisfaccié de
la Comissi6
de
Normalitzacid

Lingiifstica pel desenvolupament general del 108 Congrés de la UGT de

Taula rodona sobreel

AL

tisme en cada ambit. Es també en

Nocal dir que fem extensible aquesta
analisi al conjunt dels processos congressuals i, alhora, som conscients que
tenim al davant nousreptes, perd ben
segur que el procés de normalitzacié
lingiifstica seguira fent via pas a pas,
responent als interessos generals de
l’organitzacié i tot comptant amb la
complicitat de tots els afiliats i
afiliades.

aquesta linia que situem la resolucié
de normalitzaci6 lingiifstica.

Barcelona, 24 d’abril de 1998

Catalunya,
celebrat per la nostra
organitzacié a Girona els proppassats
dies 17 a 20 de marg,i en particular
per l’tis lingiifstic que hi ha hagut, tot
combinant d’una banda I’opcid personal de cada delegat o delegada i
d’altra banda un tisnatural -com maidel catala com a lIlengua propia de
Catalunya, amb el pertinent pragma-

catala a l’empresa, amb representants

de Supeco, UGT de Catalunya i Plataforma perla

CATALA

catalamultimeédia

MULTIMEDIA,

? CATALA
EL PRIMER

E
1 passat 7 de maig es va presentar a l’Ajuntament de Barcelona el
catalamultimédia,

cd-rom

CD-ROM

vells B i C de la Junta Permanent de
Catala.
Lusuari té accés a diversos blocs
tematics d’aprenentatge:
ortografia,
morfosintaxi,

léxic, expressié

escrita

i

per aprendrecatala.

marc historic de la llengua. Per treballar-ho el CD conté més de 1.000

Aquest material, dissenyat i produit
per l’empresa de serveis de formacié
Codi7 i la col.laboracié técnica del
Consorci per a la Normalitzacié
Lingiiistica permet adquirir i perfeccionar els coneixements de lengua

exercicis

catalana,

millorar

escrita i preparar
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el primer

la

comunicacié

les provesdels

ni-

interactius,

llengua

dictats

PER

APRENDRE

treballar.
Tambés’ha

posat en marxa un Servei

de Tutories

per teléfon,

fax i correu

electronic, que proporciona assessorament pedagogic a l’usuari, resolucié
de dubtesi practiques d’expressi6 oral
i escrita,

entre altres serveis.

i models

d’examens oficials.
A més del recorregut tradicional, el
programafa un diagnostic inicial mitjangant una prova de nivell i genera
una proposta de treball personalitzada, de manera que es dedica més
esforg als continguts que realmentcal

Aquest cd-rom el podeu adquirir a
gransllibreries 0 a llocs especialitzats
en materials de llengua catalana.
Ros6 Herrera

A LA MARIA
MERCE MARGAL,
TRES VOLTES
REBEL
IVARS D’'URGELL (1952) BARCELONA (1998)

Ambla sensacié que sempreés la bona gent la que se’n va,
pilars impressionants, de llengua, de cultura, de progressisme, d’una manera de fer oberta, compromesa i vivencial
del pais. Ensparles de les dones “en clau deIluna (...) quan
hi havia una Iluna quetenia Ilum (parlava en veu) propia”,
i ens ajudaves a descobrir |’erotisme i l’amoralliberador
per les teves iguals, després d’haver estimat els homes
“com un drac, en

un pais on cada any, puntualment,

un Sant

Jordi ritual s’encarrega de fer emmudir la seva boca avida
de donzelles esporguides (...) sotmeses a I’imperi protector,
a l’ombrade la Ilanga”. I ens parles aixide la “Ilengua abolida de les dones (...)

drac mut, llengua

estroncada,

donze-

lla esmorteida, colonitzada i sense Ilengua”. I també de
Valtra lengua, la dels vencedors, de la manca del “te deseo,
aixi amb essa de Granada”. I aquesta voluntat de llengua
viva ens venia des del compromis nacional i de classe, de
la condicié de dona, i de |’atzar d’haver nascut aqui, que
resumies en els teus primers versos queet servien de divisa,
repetits i coneguts, perd no per aixd menysencertats,
que
no podem deixar de cap manera que noobrin aquestrecull,
ambuna

gran complicitat per tot plegat.

Soc de dia l’obrera
del fat que alga muralles
Entorn de tu, convicta
Tratdora del teu
Futur. Pero de nit
Soc la ma temeraria
Que en mina els

fonaments

I, conjurada ambtu,
Juga als daus amb la mort.

DIVISA
A l’atzar agraeixo tres

dons: haver nascut dona,

de classe baixai naci6 oprimida.
I el térbol atzur de

ser tres voltes rebel

A Layret
Vint bales foren, vint bales
Ai! Quan trencava la nit!
Diatrenta de novembre
Nit d’hores decapitades

(...)
Els meuspits

s6n dos ocells engabiats

quanels teus dits els cerquen
per entreles fulles i les flors del vestit.

Pero quanfulles i flors cauena terra
-que el desig porta dalla!-,
s6n dos peixos que et fugen de les mans
en les crestes nevades de la mar.

Caigué la crossa del Poble!
Malhaja qui noho recorda,
Vint escorpits al seupit!

Ai, com sagnavala nit!

GABRIEL

FERRATE

a
La Universitat

Oberta

té un format virtual

part d’aquest,

de Catalunya

basat en

- UOC-

la tecnologia;

quin altre tret caracteristic

a

té?

Aquest és un concepte nou d’universitat que
arrenca de zero, sense manies prévies, amb una formula
juridica novedosa, la metodologia pedagodgica, base tecnoldgica, ... | ens ho hem passat molt bé els qui hi hem
treballat,

intentant

fer un pontentre

competéncia la resta d’universitats; ve alguna persona
jove pero no son gaires.
A mésel model de la UOC ajudaal reequilibri territorial, ja que evita que s’hagi d’emigrarper estudiar a les
grans ciutats, que al final és fatal perqué
despoblem.
I la tria de les matéries, com es fa? Es fa a
partir de demanda social?

les dues cultures:

l’humanismei la tecnologia.
A quin perfil d’alumne s’adreca

la UOC?

A aquelles persones que per motius familiars,
lloc de treball, situacié personal, etc. no puguin
assistir a una universitat tradicional. Persones que ja han
creat familia, que ja treballen, que viuen fora de les
grans ciutats, que tenen algun tipus de discapacitacio,
fisica o sensorial. El que no hem pretés maiés fer la

EI procés de tria era segons unes regles de joc prévies,
en funcié de les quals els estudiants demanen en primera
opcid. Segonaregla: en el cas que sortis molt amunt una
carrera molt vinculada a un ofici del qual nohi hagi sortida laboral,

no la farem; si fos molt diffcil fer-la a dis-

tancia, no la farem, com ara medicina. A més vam dir
que farfem algunescarreres que, segonsestadistiques
de
la UNEDi altres, la gent demana molt quan es fan a
distancia, comfilologia. La primera dela llista era ciéncies de la informacié perqué tenia molta demanda, perd

no la vam fer perqué creiem que hi ha molt poca demanda de periodistes.

Hi ha el Consell Assessor de la universitat amb representacié del sindicats, de I’Institut d’Estudis Catalans,
del Parlament

de Catalunya,

Caixa i ambrectors
Pero en el concepte actual de formacié,
quallat una universitat aixi?

que aquesta universitat ofereix una formaci6 de qualitat,
quela titulacié no es regala- apreten els professors!- i, a
més, obtenen una formaci6 que té moltes probabilitats de
ser millor que la que s’imparteix presencialment ja que,
d’entrada, quan comengael curs els alumnestenen ja tots
els materials de totes les assignatures fets per professionals de prestigi, tenen accés a tota la bibliografia que vulguin i des de casa seva i d’una
manerafacil, per aixd s6n
persones molt ben inforPer exemple, els

EIcatala

immens banc

és la lengua

vehicular, oi?

EI catala és la llengua propia. En el benentés que
el catala i el castella s6n Ilengiies utilitzables en igualtat
de drets. Per la llengua propia del campusés el catala.

Ara mateix editeu recursos propis en catala
fets des dela nostra realitat, creu que és una
mancanca del mercat?
Ens hem compromés a editartots els
materials de totes les assignatures i,
obviament, sent la llengua propia el
catala ho fem en catala, i jo crec que
sera la primera vegadaque totel material de 10 carreres estigui fet integrament
en catala.

estu-

diants de dret tenen accés al
Colex-data,

civil, de la

ha

Jo no séc |’adequat per dir-ho ja que séc part fortament
interessada, pero crec que hi ha un cert consenssocial

mades.

de la societat

d’altres universitats.

de

dades de caire juridic.
Els debats que es fan al campus: s6n molt documentats,

podenaportar

cosestots els

I les col.laboracions amb
Enciclopédia Catalana?

alumnes, documentar-se
d’alld que handit els altres,

Ara s’ha fet conjuntament amb
Enciclopédia Catalana un cd-rom, que
jo encara no hevist perd m’han dit que
esta molt bé, d’art mundial, em sembla,
que és moltinteressant,
i s’adequa al
pla d’estudis intern i a la possible venda

opinar sobre el que han posat

els seus companys, aportar
bibliografia,

etc.; s6n debats

molt enriquidors. A més s6n
estudiants que surten molt
formats ja que han adquirit
l’expertesa d’utilitzar com una

exterior,

aixO en aquesta so-

cietat i de cara a tenir feina és
molt important.

Es moltdificil apostar per la qualitat de
V’ensenyament en un moment d’un cert
qiiestionament del m6n universitari en general?
No ésfacil, perd en aquest mén,el que hom es proposa
ho potfer. S’ha hagutde trencar bastants topics, s’ha
hagut de convéncerI’administracié
de la viabilitat del
projecte. Aquesta és una universitat que segons com es
miri es pot considerar publica 0 es pot considerar priva-

da. Jo em considero public, perd tenim la flexibilitat d’un
ensprivat,

els treballadors

no s6n funcionaris,

ja que fer un cd-rom

és molt

car. Nosaltres gastem molts diners en
els materials ja que pagarels autors,
editar, produir, és molt complicat. I
s’han de buscarsistemes de cofinangament i un mercat més ampli.

eina d’us diari |’ ordinador, i

tenim

taxes ptibliques, etc. Per tant és unainstitucié
governable
com una empresa. Amb menysrecursos es poden fer més
coses, amb|’agilitat
d’una empresa privada perd amb
connotacions d’entitat publica, perqué nosaltres donem
comptesal Parlament de Catalunya, som I’inica universitat que ho fa a tot Espanya.

Enel campde la formacié continua,
estat es troba ara la UOC?

en quin

Aqui fem formaci6 continuada per gent queja té
titulacié i tenim dos grups amb dos-cents estudiants cada
grup. Perd a més d’aixd estem fent una operacié nova a
Espanya que es diu Aula Oberta, oberta als ciutadans
sense necessitat sistematica d’un requisit académicprevi,
com la Open Universitat que no sempre d6natitols universitaris i no requereix titulacié prévia. Aula oberta
s’adregaals ciutadans que vulguin formar-se en algun
tema concret,

ara en tenim uns mil, dels quals tan sols un

20-25% tenentitulacié
universitaria. Potser a una persona
li interessa l’art grec, perd no té perqué fer tota una carrera per formar-s’hi. El curs vinent sera per a tot Espanya
i amb mésassignatures
que ara.

13

Als qui pensen que l’ensenyament a
distancia és fred, qué els diria?
Queparlin amb unestudiant els diria!-i
ens ensenyael missatge d’un estudiant
que,entre d’altres coses, manifesta
havertingut més contacte amb els professors de la UOC
en un mesque entota la carrera presencial que havia fet.
La gent en el m6n és molt conservadora i alld nou sempre fa por, com la fotografia en color i el cinema ambso.
Latecnologia
ens posa més mitjans per comunicar-nos i
entrar en contacte amb gent amb la que mai no hohauriem fet perqué ... estan al’ India, per exemple. I la
calidesa i la fredor estan en les persones, ara podrfem
tenir una entrevista freda o acabar a bufetades, per exemple. Jo rebo més missatges dels estudiants en un mes que
en 25 anys a la UPC,els alumnes em diuen el que
pensen,organitzen excursions, s’inviten a festes majors,
etc. Es una eina que intentem fer calida, amb el Nulla
Dies, per exemple, on cada dia de I’any hi ha un
aforisme o unafrase que hadit alg de la cultura.

Crec que és un canvi real. Hiha part
de moda també,ja que les tecnologies
al principi s’utilitzen com a moda,
com al principi d’haver-hi cotxes, que
la gent hi anava a comprarel diari. La
tecnologia per si mateixa no té sentit.
S’han de replantejar els objectius de
les coses que volem fer a la vista de la
tecnologia existent. Hi ha moltes universitats del m6n que nofan servir de
manera encertadala tecnologia existent ja que la mentalitat del professorat
no hacanviat i s’intenta impartir classes a distancia, i a distancia I’objectiu
és que l’estudiant aprengui, que no se
senti sol, que sapiga que si té un dubteli contestaran en
breu. Les universitats que apliquenla televisié via
etc. continuen

impartint

classes,

perO amb

menys vivesa. Es tracta de canviar l’ensenyament pel
guiatge de l’estudiant, aquest és el futur. Si hem defacilitar l’accés de les personesals estudis, l’ensenyament
presencial resultara inviable i impossible.

Creu doncsen el teletreball
férmula de futur?
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de legislacid, sindicals, ... canvis de tota mena.
Vivim en un mén on rebem molta
informacié, peré potser ens falta una
guia per trobar-la

quetractava

Ara mateix preparava una conferéncia

sobre aquest tema:

On és la vida que hemperdut en viure?
Onés la saviesa que hem perdut ambel coneixement?
Onés el coneixement que hem perdut ambla informa-

cid?
T.E.Elliot

Aquesta ésla pregunta.
Per Iolanda Contreras i

Avuidia es potteletreballar, telestudiar,
teleoperar ambel
banc, creu que és
una moda o un
canvi real?

satél.lit,

Si. Notot és teletreballable. La construccié o l’hostaleria
s6n sectors dificilment teletreballables. No tot s’ha de
teletreballar, perd moltes feines es podenfer en teletreball sense perdre temps en anari venir, sense contaminar
ni gastar benzina, etc. Peroel teletreball implica canvis

com a

Sally Revuelta

GABRIEL
FERRATE |
PASCUAL
PERFIL
BIOGRAFIC.
Gabriel Ferraté va néixer a Reus,
Baix Camp,el marg del 1932.
Actualment, i des del 1995 és el
rector de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Es empresari des del 1958,i des
del 1969 ha ocupatdiversos carrecs,
entre ells el de director general de
Politica Cientifica (1976 - 1978)i el
de rector de la Universitat
Politécnica de Catalunya
(1978- 1994).
La seva afeccié per la poesia I’ha dut a recopilar
més de 600 volums queha cedit a la UPC.
LA UNIVERSITAT
CATALUNYA

OBERTA

DE

La UOCés unauniversitat ptiblica que es va fundar el 1994 amb
la
TEC
Ty tC
Mrmr e eH era CCT
UH
Tet eT
imparteixen sis carreres diferents, perdel curs 2000 - 2001 ja en
seran onze. També ofereix cursos d’
a la universitat per a
majors de 25 anys, formacié continuada, ensenyaments superiors, formaci6 a mida,.... i no para d’innovar.

MANIFESTeu,
Per la ferma entrada

del catala en el mon dela

Justicia

i per les suficients

garanties laborals dels qui hi han d’aplicar la normalitzaci6

lingiiistica

tadanes de Catalunya que usem la llengua
catalana ambtotal normalitat en tots els

Pero l’esmentada consolidacié dificilment
es dura a terme ambunes contractacions
que es renoven cada any . En la mateixa
linia, ens sorprén la qualificacié que el DJ

ambits de la nostra vida -familiar, professional, etcétera-, volem manifestar la nostra

jats: obra i servei determinat.

* resum
Les persones

sotasignades,

ciutadans i

ciu-

cada cop mésgran sorpresapel fet que,
després de quinze anys d’aplicacié de la
normalitzacié lingiifstica i de divuit d’autonomia, el catala és encara una llengua
quasi absent en |’ambitjudicial.
Som sabedors que la Generalitat de
Catalunya fa esforgos per introduir-hi |’ ts
dela lengua catalana. Per aixd és desig dels
sotasignats i sotasignades encoratjar |’ administracié a incidir en aquest terreny.

dénaa la normalitzacié lingiifstica dels jutLa nostra sorpresa continua quan se’ns fa
saberla categoria professional a la qual
estan adscrits els qui han d’aplicar la normalitzacié lingiifstica en els jutjats: per sota
de la seva condicié de llicenciats. Si la normalitzacié lingiifstica és una empresa prioritaria del Govern de la Generalitat costa
d’entendre com les persones que protago-

nitzen aquesta empresa estan tan poc considerades laboralment.

El monde la Justicia ha de ser un ambit
normal, on sigui possible usar tantel castella com el catala. I garantir |’ estabilitat i el
benestar laborals dels que s’esforcen per fer
avangar la nostra lengua hauria de ser I’eina
inicial de tot aquest projecte.

Hem tingut coneixement de |’existéncia d’equips de normalitzaci6 lingiiistica que
tenen com a objectiu el foment de I’tis de la
llengua catalana entre el funcionariat dels
jutjats. Per aixd instem el Departament de
Justicia (DJ) a consolidar

els esmentats

equips.
NOM
COGNOMS

Baaarcs barsmasede

aha

a as

chs

ores

ee

ee

ee

Si voleu donar suport a aquest manifest, feu-nos arribar aquest full amb les vostres
dades perfax,

correu, teléfon o correu electronic a:

Serveide NormalitzaciéLingiiistica

* fax: 93.304.68.25 * tel. 93. 304.68.00 * e mail: josep_comaposada@ugt.es
* rambla de Santa Monica,

10, 08002 Barcelona
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LA PREG

COM VALORES
L’US DEL
AL TEU SECTOR
PROFESSIONAL?

CATALA
ANTONI

MAS

| BEL

Resp. d’NL de la FSP de I’Anoia, I’Alt Penedés i

el Garraf. Administracié

local

Encara s’hi parla forga castella, tant els professionals qualificats com els no qualificats i amb la
nova Ilei es reforga |’actitud d’alguns caps de departamentque parlen castella i no afavoreixen el procés de normalitzaciélingiifstica.

SONIA LLINAS | MARTI

InleGUNTA
LA

Resp. de formacio i NL d’Avalot, Joves de la UGT de
Catalunya
La llei d’NL del 83 va fer que la majoria dels que ara s6énjoves
coneguin la llengua, finsi tot l’escriguin i la parlin correctament . Una
altra cosa és 1’tis que se’n fa, que dissortadamentesta molt Iluny de la
normalitat.

JOAN
LLUiS
GABALDA
| CALVO
Resp. NL Seccio Sindical Metro

in

Moltbé, ja que tota la senyalitzacié de la xarxa de metroesta en catala de fa anysi els comunicats s6n en les dues Ilengiies. A més, l’empresa trametels documents personals en catala a
qui els hi demana.
JOSEP

GONZALEZ

Resp. NL dela

UI deles

| ELEZ

Terres de Lleida

A la meva empresael nivell d’tis del catala és molt elevat. Es la Ilengua habitual a nivell oral i escrit. No penseu queus prenc el pél ni
que es tracta d’un conte fantastic. Tot té una explicacié i és que la
meva empresa és la GENERALITAT DE CATALUNYA.

Unio
Comarques
les
NL
Resp.
de
TCS*#
===~=~~~~~~SCS;7«;7;7
Girona.

MARAGDA

de

CABALLERO

La situacié a l’Administracié de |’Estat depén de l’organisme i les seves funcions. A les
oficines d’atencié al ciutada la utilitzacié del catala és gairebé ideal. No és aixi a nivell intern
i varia segonsla sensibilitat de la persona a qui es dirigeix o de l’administracié concreta.

ROSA

M. FITO

ANTONELL

Resp. NL UC Vallés Occidental. Prof. Secundaria
Al darrer numero ens vam

oblidar per error de la
resposta del company Josep
Lluis Morlanes, aleshores
secretari general de la UC
del Baix Llobregat
16

El catala s’utilitza als centres d’ensenyament com a Ilengua d’aprenentatge. S6n poquesles classes que s’imparteixen en castella, perd
l’ds del catala fora de l’aula depén dels barris, poblacions i classes
socials.

‘

idioma,

LA LLENGUA
PER A
QUI LA TRE EBALLA
Josep-Lluis

Carod-Rovira,

general d’Esquerra
Catalunya

M

tra la dictadura,

és enlla de l’administracié

l’Ambit

de tornar

a situar

OL

el

col.lectius,
fulls de salari, notes: sindicals, contractes laborals, informacions

de

diverses, avisos per megafonia,

etc.;

de

a més de les

socioecondmic

W

hauria de tenir una preséncia del tot
natural i no totalment extraterrestre
com ara.
L’accésa la llengua catalana per part
d’aquells que no en tenen encara un
domini suficient hauria de ser tractat
com un dret laboral i social dels treballadors de Catalunya i els convenis

industries de la cultura, la informaci6 i
lleure,

la

s6n ambits en els quals el catala hi

l’estat i de la de justicia,
el

també

catala en el lloc que li correspon alsi
de la societat catalana: convenis

secretari

Republicana

sin6 d’incorporar-hi

llenguacatalana, els treballadors i treballadores d’ aquest pais tenen |’ oportunitat historica, com en els millors
moments del combat democratic con-

i

sociolaboral és aquell en qué la precarietat de l’tis del catala és més evident.
La preséncia del catala en el mon del
treball es troba molt Iluny d’una

7 |

situacié de normalitat i naturalitat en

el seu ts. Per aixO és imprescindible
un esforg notable per part de tots els
agents que hi intervenen, de forma
directa o bé indirecta. En aquest sentit
és clar que no pot plantejar-se de la
mateixa manera |’tis de l’idioma en un
establiment obert al ptiblic, amb mitja
dotzena d’empleats,
que en una
empresa multinacional amb centenars
de treballadors o bé en una activitat
professional en la qual una sola persona treballa com a autonom.
Tot alld que afecta a la llenguai al seu

tis acostumaa provocar unes reaccions
viscerals i sentimentals que, en ocasions, podensituar-se
en el terreny de
la irracionalitat. Per aquest motiu és
imprescindible d’afrontar aquest tema
ambles dosis maximesde claredat i de

serenitat. En l’ambit estrictament

comercial, crec, sincerament, que s’ha
organitzat una veritable tempesta en
un mintscul got d’aigua, en plantejar
que I’tis del catala i del castella fos tan
normal per part dels comerciants i
dependents com ho és per part dels
clients. Amb una dotzena aproximada
de frases i expressions, que son les que
s’utilitzen habitualment,
queda ja
enllestit el repertori lingiifstic habitual
en unabotiga. Es, doncs, incomprensible que hi hagi qui s’oposi a una convivéncia igualitaria per a les dues
llengiies

i no discriminatoria,

com ara,

peral catala. Potser ja ha arribat I’hora de dir com n’és de provincia i sense
cap perspectiva de futur un debat

LaIlengua catalana

és, també, patrimoni

dels treballadors

i les classes populars catalanes
lingiifstic a l’entorn de si és millor

col.lectius

saber dues Ilengiies

clausules de normalitzacié

(catala i castella)

bé saber-ne i parlar-ne
(castella),

en uns moments

o

una de sola
en qué

en

l’Europa queva construint-se el plurilingiiisme sera el marc habitual de treball i de vida i quedara arraconat qui
no segueixi aquesta dinamica.
Sobta,

doncs,

que

en un pais

amb

taxistes que van fer l’esforg d’aprendre un anglés basic per utilitzar-lo els
dies dels Jocs Olimpics i en qué aprenen rus, per fer-lo servir només a
l’estiu,

certs treballadors

de |’ hostele-

ria, no sigui imaginable un esforg similar en relacié a la llengua propia de
Catalunya.
En general, els primers que ja fa molt
de temps que van dimitir de l’tis de la
llengua catalana van ser certs sectors
empresarials
que, bo i utilitzant
desenes d’idiomes per etiquetar i comercialitzar els seus productes, continuen marginant l’idioma catala del
seu propi territori. Aquell nivell de
consideraci6 i estima cap a la lengua
que costa tant de trobar entre algunes
elits econdmiques, caldria que ara fos
impulsat pels treballadors de les empreses i les seves organitzacions sindicals representatives. Per aixd, com que
no estracta de marginarcap altra llengua, ni de fer fora d’enlloc cap altra

haurien

d’incloure
lingiiistica

pera ser aplicadesa l’interior de cada
empresa. La llengua catalana forma
part de la qualitat de vida d’ aquestpais
i hauria de ser imprescindible en tota
activitat professional que s’hi dugui a
terme. Els treballadors d’avui, nascuts
a Vic 0 a Jaén, poden assumir com a
cosa propiael restabliment de I’tis del
catala en l’ambit professional queels
correspon, treballant per a la seva
inclusié6 en l’activitat
quotidiana,
sense excloure cap altra lengua. No es
tracta, en conseqiiéncia, de prescindir
de cap idioma. Perd, a Catalunya, aixd
ha de voler dir comengar per no
prescindir,

com

fins ara, de l’idioma

de Catalunya. La Ilengua catalana és,
també, patrimoni dels treballadors i les
classes populars catalanes, precisament aquelles que més valentament
Vhan defensada en els moments més
dificils. No tindria sentit que ara,

restablerta la democracia, la dimissi6
nacional d’una part de |’empresariat i
la inhibici6 o passivitat d’un sector
dels assalariats condemnés el catala a
una agonia lenta. Tant de bo que la
Llei de politica lingiifstica sigui a la
practica un estimul per avangar i no un
pretext legal perqué res no canvii.

17

All

ELS
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AG

A LES COMARQUES

GIRONINES

per Francesc
Ferrer i Gironés,
Parlament de Catalunya.

diputat

al

Lestudi dels moviments socials té per objectiu intentar,
a cada épocahistorica,

sindicalisme,
conéixer

fer una analisi de la situacié

quantificar

la conflictivitat

les insurgéncies

socials,

valorar

del

laboral,
la situacié

dels obrers, i estudiar les diferents formes associatives
com podria ser mitjangant el mutualisme, el cooperativisme, etc.

Tanmateix, tots sabem que el panoramade
treballadores

és

dificil

de

reflectir,

en

les classes
primer

lloc

perqué durant molt de temps hanestat
en la clandestinitat, o perqué manquen documents sobreles lluites
obreres, 0 trobar els mobils ideoldgics que les impulsaven.

Perd a cada poble,

a cada comarca,

les classes

populars han menatIluites i han creat organitzacions,
les quals a voltes han estat oblidades, ja sigui perqué
han estat vencudes, 0 perquétot i haver reeixit socialmenthan traspassat I’escenari de la historia.
El comportament dels homesi les seves creences estan
directament relacionades ambla realitat material i els
interessos de la gent. I no cal dir que ambels
canvis
economics tambéhi ha impactes sobre la ideologia, les
tactiques socials i l’organitzacié dels moviments. Fer
una descripcié de la dinamica historica de les seves
classes socials, de la consciéncia de classe dels obrers,
les formes defensives del desacord, i els progressos
socials que han assolit gracies a les Iluites esmergades
a través de la historia, ens permet conéixer les transformacionsde la societat i en especial dels treballadors.
Si pensem en els sindicalistes que varen comengar en
el vuit-cents, gracies al seu esforg s’han assolit diverses conquestes socials, com podrienser el primer guany
en l’horari laboral que va comengar quan treballaven
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tretze hores cada dia, que no tenien cap asseguranga ni contra l’atur, ni contra la malaltia, ni cap
previsi6 social per jubilacié, o contra els accidents
laboral. Un punt que ens pot donar la pauta d’aquest
progrésés el salari. Pero, historicament es fa molt dificil relacionar el salari de cada época, amb el poder
adquisitiu, la qual cosa en canvi, es pot valorar, computant-ho a través del valor relatiu que representa la
despesa familiar per a l’alimentacié o I’habitatge i el
vestit.
La historia social que hem intentatreflectir en el Ilibre
Els moviments socials a les comarques gironines ha
estat un exercici que ensha fet pensar molt en els grans
avengos socials assolits en els tres segles darrers, i en
especial ens ha fet reflexionar si existia alguna cor-

relaci6 entre les insurreccions proletaries 0 el malestar

laboral amb els cicles econdmics de llarg abast. Els
periodes de Iluita social i conflictivitat laboral coincidien sempre segonsels tedrics amb la fase ascendentdel
cicle econdmic. I en canvi, nosaltres hem pogut constatar que les etapes de conflictivitat laboral, estaven
mésaviat lligades ambels periodesde Ilibertat sindical,
la qual cosa ens ha fet recordar que el nostre pais ha
estat habitualment sota alguna dictadura, i els periodes
de lIlibertat han estat

molt curts,

adors parlen de trienniliberal,
sista, 0 sexenni

per aixd, els histori-

bienni progres-

democratic.

No cal dir que avui els sindicalistes cal que coneguin la
historia i el desenvolupament del sindicalisme. Cal que
analitzin els capteniments
dels obrers, en funcié de la
seva ideologia, de la seva situacié material, de les relacions
de produccié,
i evidentment
dels canvis

economics fruit dels avengostecnoldgics.
I sobretot els
sindicalistes d’avui no podem oblidara tots aquells que
en tempspassats, ambla seva Iluita i la seva dedicacid,
varen prepararla situacié d’avui, |’estudi evolutiu de la
qual, encara que es pugui millorar molt més, ens fara
conéixerel ritme de les transformacions socials.

_

LA TERC ERA VIA

na de lescritiques que més sovint es fan al nou laboralisme de Tony Blair és que practica un tipus de
neoliberalisme que pot ben bé sertitllat
de nou thatcherisme. Nohi estic d’acord. Després dela sevavisita a Bill
Clinton, el mes de febrer passat, Tony Blair expressa el
desig de crear un consensinternacional entre les forces de
centreesquerra. Les paraules de Blair foren acollides amb
fredorentre alguns socialdemocrates europeus, que veuen
les politiques de Clinton com a_ irrellevants en un context
europeu caracteritzat per una tradicié de proteccié social
forta. Penso, perd, que Blair té raé a demanar un debat
internacional sobre la forma depensar la politica. Hi ha un
acord generalitzat que cal trobar alguna cosa
diferent de
la vella esquerra o la nova dreta i que la teoria politica
d’esquerres es recupera lentament de la seva_paralisi
enregistrada després de 1989.
En reflexionar

sobre

la tercera

via, cal desenvolupar

una

estructura que permeti contrastar-la, punt per punt, amb
les dues ideologies rivals. Em limitaré a cinc dimensions:
valors politics, economia, govern, nacié i estat de
benestarfort.
Socialdemocracia

(la vella esquerra).

Politica

de classes

de l’esquerra. Vella economia mixta. Corporativisme:
l’estat dominala societat civil. Internacionalisme. Estat de
benestarfort.
Neoliberalisme

(la nova dreta).

Politica

de classes

de la

dreta. Fonamentalisme de mercat. Estat minim. Nacié
conservadora. Estat de benestar minim.
Tecera via (el centreesquerra). Moviment modernitzador
del centre. Nova economia mixta. Nou Estat democratic.
Estat d’inversi6social.
1. La socialdemocracia era una politica explicita de
classes d’esquerra basada en la classe treballadora manual. Encara que d’una manera notan evident, el neoli-
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ANTHONY

VIA
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beralisme és unafilosofia
conservadora en tant que politica de
classes que se situa a la dreta
politica. Amb el rapid encongiment dela classe treballadora i la
desaparici6 d’un mon _bipolaritzat, la rellevancia dela politica

manifest. No obstant aixd, hi ha
temes importants que travessen, 0

-Preservar
la
competivitat
econdmica quan és amenagada
per monopolis.
-Controlar els monopolis naturals. Algunes industries només
podentreballar
eficientment com
a monopolis.
-Crear i mantenir la base institucional dels mercats. Tots els mercats depenen d’una rica acumulacié de capital no econdmic per
al seu bon funcionament.
-Apartar béns publics, politics o
culturals
de la no desitjada
intrusi6 del mercat. Compromis

almenys

professional,

MEMEROTEGCA
de classes,

aixf com de les divi-

sions tradicionals entre esquerrai
dreta, s’ha afeblit. Tant l’esquerra
com la dreta han perduttot el seu
significat, tal com l’existéncia de
partits d’extrema dreta posa de

redefineixen,

la divisié

entre esquerra i dreta; aquests
inclouen les respostes
litzaci6,

la diversitat

de globacultural,

els

canvis cientifics i els tecnoldgics.
La tercera via representa un nou
moviment modernitzador del centre que accepta el valor central del
socialisme, la justicia social, rebutja la politica de classes
i cerca un suport ampli per sobre de les divisions de

a

classe. Esta en contra de I’autoritarisme i la xenofdbia.
Noés llibertaria. La llibertat individual depén de recursos
col.lectius i comporta la justicia social. El govern noés,
tal com diuenels

liberals,

l’intrinsec

enemic

dela

Iliber-

tat, al contrari, el bon govern és essencial per al seu
desenvolupament i la seva expansié.
2. En qiiestions econdmiques sembla que noméshi ha una
via, i és aqui on surten méscritics. Les tendénciesa la privatitzacié i la desregulacié estan al’ ordre del dia. En contra del neoliberalisme i dels Ilibertaris, proposo el que
anomenaré nova economia mixta.
La nova

economia

mixta, en contra

de la vella, no es re-

fereix a l’equilibri entre industries estatals i privades, sin6é
que fa referéncia al balang entre regulacié i desregulacié,
i entre alld que és econdmici el que no ho és en la vida

de la societat.

La regulacié és normalment, encara que no sempre, una
tasca del govern de |’Estat, ja que només el govern posseeix el mecanismesancionador de la llei. La regulacié és
necessaria per una série de raons:
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servei altruista,

sen-

timent comunitari
i obligaciéd
moral entre béns no econdmics
que necessitenser protegits.
-Proposar objectius a mig i llarg
termini.
-Protegir les condicions fisiquesi
contractuals

dels treballadors,

ja

que no s6n un producte com qualsevol altre, i cap societat
no ha de permetre quesiguin tractats
com tal.
-Reaccionar i respondre a les catastrofes, incloent-hi els
efectes catastrofics induits pels mercats.
En

la

nova

economia

mixta,

el

desenvolupament

economic s’ha de jutjar sempre en termes de conseqiiéncies socials més amplies.
3. La tercera via proposala reconstruccié del govern. Cal
anar més Iluny que els que diuen que el govern és el problemai que els que diuen que és la resposta. La democracia liberal esta en crisi, no perqué es trobi amenacada per
rivals, sin6 per|’abséncia

de rivals.

Els estats s’enfronten

ambperills
i no amb enemics, i per aixd han de cercar
noves fonts de legitimitat. La democracia liberal falla
perqué no és prou democratica. El nou estat democratic
es basa en la devolucié de poders a les regions i als
municipis, perO també a les organitzacions transnacionals. La subsidiarietat s’ha d’entendre com la condicié
estructural de la politica democratica moderna. Cal
democratitzar
la democracia
per aconseguir
més
transparéncia en els afers publics i experimentar amb

formes no ortodoxes de participacié

democratica,

FiieMleROTEGA
—=

LA TERCERA VIA.

a

incloent referéndums i democracia directa. El govern ha de jugar
un paper clau en la regeneracié
de la societatcivil i ha d’afavorir
la renovacié de la comunitat.
4. Els socialdemocrates generalment han mostrat pocinterés
per
la idea de nacié, que han percebut
ambescepticisme
i com una amenaga la solidaritat internacional.
Els neoliberals han tendit a barrejar un nacionalisme isolador amb
la demandad’un mercatIliure. La

terecera via cerca trobar un nou

—

paper per a la nacié en un mén
cosmopolita. L’emergéncia d’un
ordre global no es pot sostenir
com a pur mercat. La reafirmacié
del paper de la nacié és important
com a forga estabilitzadora, en
contra d’una fragmentaci6 sense
fi. Els aspectes divisors del
nacionalisme no desapareixeran,
és clar. Perd és precisament una versié més cosmopolita
de la naci6 la queha de serel nostre objectiu. Aquest cosmopolitisme és causa i condicié de la possible desaparicié de la guerra entre estats. Lestat fort acostumava a
ésser aquell que estava ben preparatper a la guerra; avui
significa una naci6éprou segura d’ella mateixa per acceptar els nous limits de la sobirania. La nacié cosmopolita
és una naci6 activa. Perd la construccié de la nacié avui
ha de tenir un significat diferent del que rebia en altres
époques, quan la unitat nacional s’aconseguia
en

enfrontar-se a un enemic comd. Avui les identitats
nacionals s’han de sostenir de forma discursiva, coneixent no solament les seves propies complexitats sind
també lesaltres Ileialtats amb qué han de coincidir.
5. No hi ha cap qiiestid que hagi enfrontat més
socialdemocrates i neoliberals que I’estat de benestar. La
tercera via accepta algunes deles critiques que la nova

ANTHONY

GIDDENS

Cal destacar el benestar positiu al
qual els

individus,

l’estat

i altres

organitzacions contribueixen.
Lestat del benestar reformat consistira en una inversié social de
l’estat que establira una nova
relaci6 entre el risc i la seguretat,
d’una

banda,

i la responsabilitat

individual i col.lectiva, de l’altra.
La proteccié contra el risc sera
encara una part fonamental de la
inversi6 social de l’estat, perd cal
també tenir en compte una part
méspositiva 0 energética delrisc.
El principi basic és que, sempre
que sigui possible, cal invertir en
el capital huma més que en el
pagament directe de beneficis.
Ambtot, cal reconéixer que reformar l’estat
de benestar
és
extremadament complex.
Fins aqui m’he limitat a considerar només algunes
qiiestions
basiques queil.lustren
les diferéncies entre la tercera via
i les politiques tradicionals. La idea de formar un centreesquerra internacional que englobi partits i grups
politics situats en diferents posicions cal que sigui vigorosament activada en els propers mesos. El nou laboralisme podria estimular un dialeg entre els Estats Unitsi
l’esquerra europea que donés forma a una reformaradical en la manerade fer politica.

ANTHONYGIDDENS.
CATEDRATIC DE SOCIOLOGIA | DIRECTOR DE
LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND
POLITICAL SCIENCE.

dreta fa a l’estat del benestar. Les seves institucions s6n
alienants i burocratiques, les prestacions genereninteressosi creen conseqiiéncies perverses que s’allunyen del
seu objectiu original. Cal reformar |’ estat del benestar de
manera radical, no per retallar-lo, siné per fer que
respongui a les circumstancies en qué avui enstoca viure.
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LA GUERRA
DE CUBA
| ELS

Angel Duarte

i Montserrat,

historiador

CATALANS

Espanya! les tropes que embarcaven al port de
Barcelona. Inicialment les veus discordants foren
poques: alguns catalanistes, el vetera federal
Francesc Pi i Margall i alguns anarquistes. Tot
seguit, els socialistes denunciaren els sistemes
antipopulars de quintes i Ileves, i, sobretot, la
redempci6é del servei d’armes a canvi de pagar una
determinada quantitat de diners o bé de trobar un
substitut: fou la campanya del “O tots o ning”.

La crisi colonial de 1898 va ser un d’aquells \y { *
moments que marquen un punt d’inflexié en la
vida dels pobles. Aquell any arribava a la seva fi,
desprésde la derrota militar davant els Estats Units, alld
que havia estat, durant segles, un poderds imperi. De
fet, feia 70 anys que d’aquell gran poder només en queAllo que passava a Cuba acabaria peralertar la ciutadadavenles restes. I, encara aquestes, havien hagutde fer
nia. En l’espai de quatre anys uns 200.000 soldats foren
front a la dura problematica de |’esclavisme i adiverenviats a ultramar. Allf morien victimes de malalties
ses iniciatives insurgents de part dels
tropicals, mentre les families, dels secpatriotes cubans. Tot i aixi aquestes
tors socials populars, es veien condemrestes eren prou llamineres. Els noms
nades a la miséria. Els qui eren repaCatalanisme i obrerisme
de les Filipines, de Puerto Rico i,
triats no rebien cap menade suport per
passariena ser, arran del
sobretot, de Cuba evocaven entre
part de |’Estat que els havia utilitzat.
canaris 0 gallecs, asturians 0, de madesastre de 1898, dos eixos
Latensié que aix6 generano fou aliena
nera benparticular,
catalans |’escenari
de la vida politica, sociali
a fets com el brutal atemptat anarquista
obert a tota mena d’aspiracions de procontra la process6 del Corpus, a la
cultural del pais
grés i promocié social. Des de grans
Barcelona de 1896,la posterior represempresaris esclavistes fins _modestos
sid governamental
en |’anomenat
treballadors del comerg i artesans, catalans de tota
Procés de Montjuic i l’asassinat del lider conservador
condicié social col.laboraren en la construccié de la
Antonio Canovas del Castillo a mans d’un anarquista
Cubavuitcentista.
I era aquest ménel que es perdia sobitalia, el 8 d’agost de 1897.
tadament quan aquells que ja es coneixien com a ianquis entrarenen el conflicte que, des de 1894, les tropes
Enels primers mesos de l’any 1898, quan l’amenaga de
espanyoles mantenien amb els independentistes de la
la intervencié nordamericana era evident, els moviGran Antilla.
ments nacionalistes i socialistes, cadascun d’ells per
raons diverses, constituien a Catalunya els principals
La guerra provoca un entusiasme massiu.El patriotisme
denunciadors actius de |’empresa colonialista. Mentre
espanyol semblava impregnarels estudiants de la uniel setmanari mataroni La Republica Socialdeia el 26 de
versitat al mateix temps que els espectadors del Liceu.
gener: “;Qué nos importa a nosotros, y con qué derecho
Les multituds acomiadaven
entre crits de Visca
debemos oponernos a que los cubanosse gobiernen sin
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Des de grans empresaris esclavistes fins a modestos treballadors
del comergi artesans,catalans de tota condici6 social col.laboraren
en la construcci6

de la Cu PMUtiicoss
nahi)

la intervencion de Espafia? Y después de todas las consideraciones de justicia que abonanla pretensién de los
habitantes de la Gran Antilla,
qué beneficio sacamos
los trabajadores del despotismo quealli
ejerce nuestra
naci6n? Ninguno”; els redactors de La Nacié Catalana
mostraven per |’abril el seu disgust perqué “... altra vegada tenim en campanya la turba patriotera. Las notas
fastigosas del ridicol himne de sarsuela tornan a fernos
mal ala aurella”.
Catalanismei obrerismepassarien
aser, arran del desastre de 1898, dos eixos de la vida politica, social i cultural del pais. AixO novol pas dir que no haguessinexistit
anteriorment; alld que va passar és que esdevingueren
moviments de massesi substituiren les férmules d’ accié

politica i social propies del segle XIX. Aquestes forces
novan tenir, en un primer moment, relacions cordials. El
catalanisme fouliderat
pel regionalisme conservador i
burgés de la Lliga d’Enric Prat de la Riba i Francesc
Cambé. Els obrers oscil.laven entre |’atraccié que sentien pel republicanisme populista d’ Alejandro Lerroux i
l’autonomia de classe que preconitzaven els sindicalistes. El 1907, socialistes, republicans i Ilibertaris confluirien en unaSolidaritat
Obrera que neixia ambla voluntat de contraposar-se a la Solidaritat Catalana. Aixo
no obstant, en els anys a venir els ponts del dialeg es
tornarien a obrir tot permetent que, dues décades més
tard, la cultura republicana, nacionalista i socialment
avancada prengués el

relleual regionalisme.
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