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Rlà Baylac-Ferrer

President de la Federació per la Llengua i la Cultura Catalanes
2 carrer Sant Mateu. 66000 Perpinyà
federacióCivanadoo/fr
La Federació per la llengua i la cultura catalanes, que reuneix un centenar d'entitats de Catalunya Nord compromeses
en la promoció de la llengua i de la cultura catalanes, pren la iniciativa de plantejar-vos deu qiiestions essencials per al
futur del procés de recuperació lingúística del català en territori de l'estat francès. Davant de la importància dels anys a
venir per l'evolució de l'ús del català, i per tal d'informar el més clarament possible els ciutadans catalans, tant del nord
com del sud de la ratlla, us demanem de dir-nos si assumiu de cara al vostre pròxim mandat els segiients punts, essencials
per al futur del desenvolupament del català a Catalunya Nord.
1) Llançar una política de foment i promoció de la llengua i la cultura
catalana a totes les terres de parla catalana, en particular a Catalunya Nord,
amb la creació d'una Direcció General de la Llengua Catalana dotada de
pressupost per a la promoció exterior (seguint el model de la Direction
Générale de la Langue Française per la Francophonie).
2) Mantenir i reforçar el finançament a l'ensenyament del català a les
escoles públiques i associatives de Catalunya Nord.
3) Ampliar el suport moral i financer a les associacions i institucions nordcatalanes per als projectes lligats al foment del català.
4) Accentuar les intervencions a prop de les autoritats franceses a favor
del català.
5) Mantenir i reforçar la política de normalització lingúística al Principat
de Catalunya: el català hi ha d'acabar essent present a tot arreu com a
llengua pròpia, prioritària i normal del país (quotes de català als cinemes,
a les televisions, a les ràdios -com ho imposa la llei per la llengua francesa
a França-, retolació en català a les empreses, les administracions, els

comerços, reforçar l'ensenyament en català des de la maternal fins a la
universitat). La normalització del català al Principat té un impacte molt
fort a Catalunya Nord, serveix de model i d'exemple i té un efecte multi-

plicador per l'ús i la valorització de la llengua a Catalunya Nord.
6) Desenvolupar la presència de la televisió pública catalana a Catalunya
Nord: delegació permanent, telenotícies diari en desconnexió.
1) Desenvolupar els contactes privilegiats amb les entitats culturals i les
institucions nord-catalanes (mitjançant convenis de cooperació o
col-laboració).

8) Obrir una delegació permanent de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.
9) Deixar oberta la possibilitat d'incloure les entitats i institucions de
Catalunya Nord en les polítiques i programes de la Generalitat de foment
de la llengua i de la cultura catalanes.
10) Privilegiar sempre, en les relacions amb Catalunya Nord, l'ús del català
com a llengua comuna i pròpia del país i dels seus habitants.

Fer-nos arribar alguna col-laboració que consideris que s'escau amb
el tarannà de la nostra publicació o rebre periòdicament "Llengua i
Treball " al teu domicili o lloc de treball
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IV Jornada llengua, treball i societat
Ja tenim una cita per al pròxim 14 de desembre,
a Lleida. Mantenim els eixos bàsics de les
anteriors jornades celebrades a Barcelona i
Arbúcies (1996) i a Tortosa (1997): per la unitat
de la llengua catalana, per la reconstrucció
nacional: cohesió i participació social, i per un
impuls prioritari en el món socioeconòmic.
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Ahir i avui la normalització lingúística respon
a la voluntat collectiva de mantenir la pròpia

identitat i apareix, alhora, com a instrument de
construcció social i nacional. El català és la
nostra llengua pròpia i serveix de forma
privilegiada la participació social i la integració
de totes les persones que històricament acollim.
La Jornada de Lleida és oberta a tothom, com
sempre, perquè el compromís, la reflexió i la
proposta ens han de permetre de tirar endavant
col-lectivament. A partir d'àvui en podem fer
difusió. Ben aviat convocarem la Comissió de
Normalització Lingtística per avançar en
l'organització i perquè la jornada sigui un èxit.

Ja han passat les eleccions. El poble de

Catalunya hi ha dit la seva. Ara toca treballar
per aconseguir un mínim comú denominador
que permeti avançar nacionalment i socialment,
dues cares de la mateixa moneda. I per deixar
enrere expressions desafortunades que hem
sentit en campanya, fent voleiar perills de
divisió comunitària inexistents, i per això mateix

contràries al progrés dels ciutadans de

Catalunya. Una certa patrimonialització de la
catalanitat no justifica ventar el foc de la
discòrdia i alhora s'albiren canvis a la societat
catalana, per això mateix resulta doblement
oportú el lema sindical de la Diada Nacional
de Catalunya: per una nació amb drets socials
i sense precarietat.
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La dignitat d'un poble i la figura d'un màrtir

amb la col-laboració de

MI Generalitat de Catalunya
()
N Departament de Cultura
Direcció General
de Política Lingúística
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Josep M. Andreu i Torres

om cada any, la UGT de Catalunya participa
en la commemoració del fets de l'I1 de Setembre de
1714. Podem qiiestionar el fet de celebrar una derrota,
però l'endemà va començar un esforç col-lectiu per
subsistir com a poble que avui encara mantenim.
D'ençà del 1714 ja han passat 285 anys, però la memòria
col-lectiva dels catalans manté viva el que l'historiador
Pierre Vilar qualifica d'"evocació dolorosa". Així any
rere any commemorem el sacrifici i l'heroisme dels
catalans durant la Guerra de Successió, tot lluitant contra
Felip V. el qual volia introduir a l'Estat espanyol els

criteris polítics del centralisme i de l'absolutisme que

topaven amb una tradició de segles de convivència entre
els pobles peninsulars i mediterranis. L'Onze de Setembre
recordem sobretot el dia de la caiguda de Barcelona a
mans de l'exèrcit francoespanyol, després d'un cruel setge
de tretze mesos: així es consumava la liquidació política,
econòmica i cultural de l'Estat català.
En la història de Catalunya aquesta derrota pesa molt,
però també serveix d'estímul recordar aquells patriotes
que s'enfrontaren a l'exèrcit combinat de les corones
d'Espanya i de França, que no defalliren i que van lluitar
fins al límit de les seves forces en defensa de les nostres
seculars institucions polítiques: la Generalitat, el Consell
de Cent i els Furs, totes elles capdavanteres en el panorama
europeu.
Més enllà del valor concret i excepcional de l'II de
Setembre, cal situar aquest episodi en una perspectiva
més general de la nostra història. Així, veiem que Catalunya comença a forjar la seva existència i independència
a partir del segle X. Fins a mitjan segle XV crea i enforteix
les seves institucions, lleis, idioma i cultura, amb una
poderosa projecció de les seves armes i interessos comercials arreu del Mediterrani. Després s'inicia una etapa
d'un cert "federalisme" hispà des de finals del XV fins
a principis del XVIII, durant la qual Catalunya, juntament

amb la resta de paisos de la Corona d'Aragó,
manté les seves institucions de govern, malgrat ser objecte d'una continuada marginació
i d'intents periòdics d'agressió per part dels
monarques de Castella. Es prohibeix la participació de Catalunya en l'empresa colonial
americana i des de 1640 a 1652 manté amb
Felip IV l'anomenada Guerra de Separació,
com a senyal de la progressiva degradació
de les relacions entre Catalunya i el poder
reial. És en aquest marc que les imposicions
abusives i la política del comte duc d'Olivares
van provocar la Guerra dels Segadors (16401652), la qual va inspirar la cançó popular
Els segadors, amb els anys i una nova lletra
va esdevenir l'actual himne nacional de Catalunya. Malgrat els estralls de les tropes
borbòniques, Catalunya salva in extremis les
seves institucions, però hi ha una animadversió creixent del poder
reial contra el poder autònom de Catalunya. Així s'arriba a la Guerra
de Successió pel tron de Carles II (1700). Durant dotze anys, de 1702
a 1714, Catalunya lluita a favor d'un dels pretendents, l'arxiduc
d'Àustria, perquè garantia el respecte a les institucions i a la cultura
catalanes, enfront de l'absolutisme de Felip V.

Malauradament, s'imposa la dinastia dels borbons i el 1714 Catalunya
inicia una etapa on queden suprimides manu militari les nostres
institucions i s'intenta esborrar qualsevol símptoma de catalanitat i
de forma de vida pròpia i diferenciada, amb un govern espanyol d'estil
francès: jacobí, uniformador i centralista que destrueix tot símbol
que recordi l'existència catalana.

Des d'aleshores i fins ara mantenim un esforç col-lectiu per

subsistir com a poble. Aquest és el sentit que té parlar de procés
de reconstrucció nacional, per aconseguir un país socialment just
i nacionalment lliure, les dues cares d'una moneda que enguany
hem expressat amb el lema "Per una nació amb drets socials i
sense precarietat".

EE 11 IT IT ILES NOSTRES RELAC
SINDICALS A EUROPA
Protocol
col laboració
amb de
l'STUC d'Escòcia

Una delegació de la UGT de Catalunya, encapçalada pel nostre secretari general, ha viatjat
a Escòcia a finals d'ayost per Signar un protocol de cooperació Sindical amb el Sindicat
escocès STUC (Scottisch Trade Union Congress). Aquest protocol s'emmarca en el
desenvolupament de les resolucions congressuals aprovades en el nostre IX Congrés de
Girona, on es feia referència explícita a la necessitat de relacionar-nes amb aquelles
organitzacions Sindicals europees i d'altres àmbits amb les quals compartim un marc socioeconomic i polític semblant.
PROTOCOL DE COL LABORACIÓ ENTRE L' STUC D'ESCÒCIA I LA UGT DE CATALUNYA
Reunida a Glasgovv una delegació oficial, encapçalada pels respectius secretaris generals i dirigents dels sindicats STUC i UGT de
Catalunya, ha analitzat l'actual procés d'integració europea i els efectes que la globalització econòmica comporta en el desenvolupament
i progrés de les nostres respectives nacions, Escòcia i Catalunya.

MANIFESTEN:
1.- Que la Unió Europea necessita un nou impuls per avançar en la construcció política i social.
2.- Que la construcció regional europea és un àmbit clau en el desenvolupament econòmic i social, pel fet de ser les administracions
més properes a la comunitat.
3.- Que es fa palesa la necessitat de la cooperació i coordinació sindical davant la instauració del mercat únic i la globalització econòmica
que actuí de contrapoder a les forces del capital, a fi i efecte que el treball s'exerceixi amb drets socials.
4.- Que cal aprofundir en les nostres relacions i intercanvis per tal que en les nostres respectives nacions la cohesió social, la lluita
contra l'atur i l'exclusió social, i la creació d'ocupació siguin un nou eix vertebrador en la construcció regional europea, que permeti a
les nostres societats arribar a la plena ocupació amb els drets socials garantits.
5.- Que un dels reptes que té plantejats la Unió Europea és el necessari reconeixement i encaix de les nacions sense estat que tenen la
voluntat de mantenir la seva personalitat en el marc europeu, com és el cas d'Escòcia i Catalunya.
ACORDEN:
ESTABLIR AQUEST PROTOCOL DE RELACIÓ SINDICAL ENTRE EL CONGRÉS SINDICAL ESCOCÈS ( STUC) I LA UNIÓ
GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA, AMB L'OBJECTIU DE CONTRIBUIR DES DE LA NOSTRA PERSPECTIVA
A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA EUROPA SOCIAL, SOLIDÀRIA I REGIONALMENT VERTEBRADA I COHESIONADA, AMB
ELS SEGUENTS CONTINGUTS:
L.- Participar com a socis col-laboradors en les iniciatives que ambdós sindicats puguin presentar als programes europeus, quan sigui
sol-licitat per un d'ells.
2.- Promoure el contacte entre els quadres sindicals de les estructures sindicals dels dos sindicats per intercanviar experiències en els
pactes per l'ocupació, en la negociació col-lectiva amb els empresaris, amb les relacions amb els nostres respectius governs
regionals/nacionals, i altres àmbits d'interès sindical.
3.- Facilitar la cooperació sindical en la constitució i funcionament dels comitès d'empresa europeus de les empreses que estiguin
presents als nostres territoris.
4.- Connectar les respectives pàgines "vveb" d'Internet amb la fi de facilitar l'intercanvi d'informació i de publicar la nostra mútua relació.
5S.- Qualsevol altra iniciativa que sigui de mutu interès i que es desprengui de l'àmbit d'aquest protocol.
En prova de conformitat, signen el present protocol a Glasgov, el 30 d'agost de 1999.

Bill Speirs

secretari general

STUC

Josep M. Àlvarez

secretari general

UGT de Catalunya
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Vela mística o vela de martell. Variació de la vela llatina amb trets de la vela al terç.

Conserva part de les bones qualitats cenyidores de la vela llatina (important per la ce re
realitat del nostre mar, de vents canviants i molts cops de proa) i en redueix la
:
complexitat (un sol home pot governar-la amb facilitat). Apareix en petites embarcacions
ES EP rial NE er CI EES pela) cciel ao I ser So
bressol és el Mediterrani.

EE,

Sea

"

.

pea,
pan

ms

MN

que
7

Antoni Mir, president de l'Obra Cultural Balear

a començat el nou curs polític carregat a les

Balears, en aquest nou context històric, d'expectatives i

Aquest primer curs del nou Govern ha de ser inexcusable-

ment també el de l'inici d'una política lingúística de bon

d'il-lusions col-lectives dipositades en els governs balear
de veres, inexistent al llarg de tota l'etapa del PP. Haurà
i insulars que, per primera vegada des de la recuperació
d'abraçar tant l'àmbit de la competència educativa, on un
de les institucions autonòmiques a principis dels vuitantes, equip competent podria donar-hi una empenta que la
han deixat enrere successius governs del PP i són gestio- qualitat de l'ensenyament i la consolidació de l'aprenentatge
nades per forces progressistes i nacionalistes. El programa en català necessiten imperiosament després d'aquests anys
de govern recull totes les reivindicacions que han encapçalat de deixadesa governamental, com l'àmbit més general i
les mobilitzacions populars d'una dècada, orientades a la
potser transcendent de l'extensió de l'ús social, on una
protecció del territori i a la defensa de la llengua, la cultura
direcció general molt qualificada deu estar preparant a
i el Ple Autogovern. Això fa que els qui ocupen càrrecs
hores d'ara el pla o programa que en fixi les prioritats i el
de responsabilitat en tenguin una d'afegida, la de no
calendari. Un pla que haurà de comptar, des del començadefraudar l'esperança i la confiança que la gent ha expressat ment, amb la participació de l'entitat capdavantera en la
i la de saber conjuntar la tasca de les institucions públiques reivindicació lingúística, l'Obra Cultural Balear, tant en la
amb l'energia de la societat civil per afrontar, entre tots, seva elaboració com en el seguiment de la seva aplicació.
els reptes d'aquesta nova etapa.
També serà el curs de l'enfortiment dels Consells Insulars

Sembla arribada l'hora en què es podrà donar un fort impuls

(segons l'Estatut d'Autonomia, "El govern, l'administració

reivindicatiu a la consolidació i ampliació de l'autogovern.

i la representació de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa

Per primera vegada en aquestes dècades, la justa reclamació i Formentera i les illes adjacents a aquestes correspondran
de les Balears pot tenir alhora l'aval d'una majoria absoluta
als Consells Insulars...."). Hi ajudarà el traspàs de compeparlamentària, el lideratge de totes les institucions autonò- tències, un més just i major finançament i una adequació
miques de govern, i una àmplia mobilització ciutadana
del seu reglament intern de gestió. Es posarà així una de
que podria contribuir decisivament a aconseguir allò que
les bases més importants per a la construcció d'un país a
ja reclamava la Plataforma Cívica per l'Autogovern de
partir de "les característiques de nacionalitat comunes"
1991: "Que es reconeguin al nostre poble els mateixos
dels pobles de cada una de les illes, reforçant-ne la més
drets que tenen els altres pobles de l'Estat espanyol i, important institució representativa.
concretament, les anomenades 'nacionalitats' històriques

i que es traduesqui en fets polítics concrets, competències
i finançament".
Les eleccions generals estatals del primer quadrimestre
de l'any que ve són una fita important, perquè la nova
correlació política illenca podria tenir al Parlament o
Congrés dels Diputats repercussions notables, tant amb la
major presència de diputats d'un PSOE que de cada vegada
vol ser i pot ser més PSIB, i l'entrada del primer o primers
diputats nacionalistes per les illes al Congrés de Diputats
de la mà d'una candidatura unitària PSM-UM . No podem
menystenir el fet que la presència de diputats nacionalistes
al Congrés de Diputats ha esdevingut un punt de referència
ineludible per existir com a poble dins el món mediàtic i
polític de l'estat, i prou sovint la força decisòria per establir
qui i com governa l'Administració central.

Queda per observar la iniciativa i el comportament quotidià
dels líders públics, que haurien de dur a terme una tasca
pedagògica, tan decisiva, en temes de llengua, identitat,
cohesió social i sentit de pertinença a un poble, i on s'espera
un canvi radical, ja dibuixat, en relació a les maneres
impròpies de la dignitat del seu càrrec de l'anterior cap de
govern i dels seus portaveus més propers.
Els ciutadans balears han d'escoltar amb atenció què diuen
i què fan els nous responsables polítics i, des d'una actitud
de cooperació però també d'exigència, continuar empenyent
amb força les reivindicacions de llengua, cultura i autogovern que han sumat, any rere any, tantes voluntats populars.
És l'única garantia que, cadascú des del seu lloc, contribuesqui a fer que el nostre país comenci a caminar de bon
de veres cap a la seva i tan ajornada normalitat i plenitud.

I
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Correus de Catalunya
Fa massa anys que el servei de Correus pateix greus mancances
i en alguns aspectes importants un deteriorament. Una mala
política de personal, sobretot pel que fa als contractats, i una

deficient política estratègica fan que el servei universal de correus
no quedi garantit d'igual manera per a tothom.
La nostra organització ha iniciat una campanya de recollida de
signatures per, a través d'una iniciativa legislativa popular,
modificar l'actual llei postal perquè, a banda dels incompliments
del govern central, no respon als reptes de futur. Canviar la llei
ha de permetre consolidar un veritable correu públic, per assegurar
un servei postal universal de qualitat, per garantir la qualitat
del servei a preus assequibles i no discriminatoris amb un
compromís d'equilibri financer i per mantenir la cohesió social
i territorial.
Aquestes modificacions ens han de permetre assolir el doble
objectiu de dinamitzar i modernitzar l'operador públic postal, obert a la competència en determinats segments del mercat
i del servei postal universal d'ampli contingut i de qualitat per a tots els ciutadans.
Si voleu signar o disposar de fulls de recollida de signatures, adreceu-vos al Sector de Correus: 93 317 19 47

VI La campanya "Segells plurals"
Ó avança
La UGT de Catalunya ja s'ha adherit a la

estudien la possibilitat de presentar una proposició de llei

campanya. Convidem tothom a difondre aquesta cam- al parlament balear semblant a la que es presentarà a

panya d'adhesions. Si voleu butlletes d'adhesió o informació Catalunya. Al País Valencià han signat el manifes
de la campanya us podeu adreçar al nostre Servei de

partits de l'oposició i només manquen les adhesions del

08002 Barcelona. tel. 93 304 68 00 - fax 93 304 68 25 o
a la veb d'OM.

Lingúística ha endegat els contactes amb totes les formacions polítiques gallegues. A Astúries la Xunta pola Defensa
de la Llingua Asturiana segueix els mateixos passos. A
Aragó el PSA, el PAR, IUA i la Chunta Aragonesista

Normalització Lingúística, rambla de Santa Mònica, 10, PP i d'UV. A Galícia l'associació A Mesa pola Normaliz

La campenya lagaleida per Organització pel

sospesen la possibilitat d'adherir-se a la iniciativa. A l'àrea

del castellà s'incorporin als segells espanyols avança. CDC,

gencia de Demócratas de Navarra ja han fet arribar la seva

Multilingiisme que demana que les llengúes diferents —— del basc EAJ-PNV, EA

UDC. PSC. ERC. IC-V i EUiA són les formacions políti- adhesió a Organització pel Multilingiisme. A la Val d'Ara
ques catalanes -a més del dissolt PI- que li han donat el és l'Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés la que
seu suport amb el compromís de presentar al Parlament de
Catalunya una proposició de llei -que haurà d'ésser aprovada
al Congrés de Diputats- en aquest sentit. El PP de Catalunya
encara no s'ha adherit a la campanya però en el programa
electoral de les passades eleccions del 17 d'octubre recollia

promou la difusió de la campanya. La campanya avança,
però, per tal d'assegurar-ne l'èxit social i polític cal que
tingui el suport de tots els ciutadans, de totes les entitats,
de tots els ajuntaments i de totes les associacions de l'àrea
lingúística del català. Per a adherir-vos-hi o sol-licitar

Hlles Balears totes les formacions que participen en el
govern ja han subscrit el manifest "Segells plurals" i ara

panya o a : Organització pel Multilingiúisme, Apartat de
comeus MIT. G0560 Manlleu.

la reivindicació de segells bilingies català-castellà. A les butlletes d'adhesió podeu adreçar-vos a la vveb de la cam-
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Neix el 18 de març de 1987, tot
recollint la tasca feta des del 1984

per la comissió lingúística de la
Crida a la Solidaritat, després que
el Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació va sancionar

econòmicament uns industrials
que van etiquetar uns productes
en català.

que els ciutadans de Catalunya
prefereixen aquells productes que

ofereixen les indicacions en
català. També que l'ús del català

Per què 10 retolem
en català 7

no crea rebuig a l'Estat espanyol A ta u la,
Si va acompanyat de les
indicacions en les llengúes
respectives, ans al contrari, hi té

bona reputació.

L

anna

Ne, na
—e
ver

L'ADEC promou l'etiquetatge en
català perquè en certs àmbits
comercials és gairebé inexistent.
Es vol conscienciar les

t Hotel d'Entitats de la Pau
c/ Pere Vergés, 1, 8è, despatx 1I
08020 Barcelona

consumidors de la importància
que té la plena implantació de la
llengua catalana en la vida
quotidiana.

http:/Avyyiv. gencat.es/entitats/adec.htm

institucions, les empreses i els

Alhora, informar, protegir i donar
suport a totes les empreses que
etiquetin els seus productes en
català i promocionar aquests
productes mitjançant exposicions,
fires i mostres.
L'ús del català a l'etiquetatge es
troba escandalosament més baix
que el castellà, el 29ç davant del

9590. A més a més, l'ús del
castellà en l'etiquetatge és
obligatori per llei: l'ús del català
no. Les lleis canadenques
obliguen a utilitzar l'anglès i el
francès a tots els productes de
consum.

tel. 93 305 08 88
fax 93 278 02 94

adec.catarrobasuport.org
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Les enquestes indiquen que el
català actua com a element
afavoridor del consum. En

igualtat de producte, condicions
i circumstàncies, s'ha demostrat

Obert de 9 a 21 hores
Oferim:
t Graduat Escolar, Certificat Escolar, Proves d'accés a cicles formatius i a la universitat
" Català, castellà, anglès i francès
" Informàtica
Via Laietana, 18, 8è
08002 Barcelona
Tel. 93 310 30 94
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L'autora del present article té la intenció d'encetar un debat c
pendent a la nostra societat. Són unes primeres reflexions, o
s'apunten algunes possibles solucions a tall d'exemple.
"podríem començar per muntar una ludoteca al sindicat"
El passat 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, Marina Geli, diputada del Parlament de Catalunya pel
PSC, exposava dins els actes organitzats pel sindicat unes
encertades reflexions entorn de la família tot i afegint que
és un debat pendent que té l'esquerra. I recollint aquestes
afirmacions podríem apuntar algunes questions que ajudin
al debat.
El problema de la manca de natalitat no és pas un problema
exclusiu de les dones, és de tota la societat, i com diu una
amiga meva hi ha "vaga d'úters", i és que l'única revolució
que ha triomfat al segle XX és la revolució feminista, i hem
passat de la invisibilitat a la impertinent presència. Amb
quotes o sense, no tenim temps per a tantes coses, si a més
a més l'entorn és hostil amb els més petits i petites.
L'esquerra no ha sabut fer-se seva la reivindicació
Des de les lectures de joventut Orígens de la família, la
propietat i l'estat, passant per l'època de les comunes fins
ara, ha plogut molt. Sense cap alternativa hem amagat el
cap sota l'ala, i senzillament no hem parlat mai del tema,
perquè no teníem ni model ni res a oferir.
D'altra banda, la societat civil s'ha transformat de tal manera

al llarg d'aquests anys que l'actual estructura de la família
no hi ha qui la conegui.
La dreta no té solucions

anat bé. I ara ha arribat l'hora de la veritat, i caldrà cercar
solucions.

La imaginació al poder
La societat civil ha de fer una profunda reflexió sobre el
tema o serà molt difícil conciliar els interessos, malgrat que
tinguem una legislació acceptable.
Ens cal conciliar propostes que des de fa temps s'estan
treballant des de l'òptica del moviment feminista, com ara

les coincidències o el repartiment del temps (horaris d'escoles,
guarderies, botigues i serveis) amb una àmplia oferta de
serveis complementaris oferits des de la municipalitat, i al
servei de la ciutadania. Recordo, perquè ve com anell al dit,
que aquesta mena de serveis, són una possible solució per
a futures creacions de llocs de treball, tal com apuntava
Jacques Delors.
Mesos enrere dues ciutats van ser protagonistes a la premsa
per les seves propostes, molt imaginatives: una és Cornellà
amb la proposta d'organitzar una guarderia a prop de les
indústries, amb participació multiagencial (Diputació, Ajuntament, empresaris, sindicats, etc.), i una segona, no menys

lloable, la de l'Ajuntament de Sant Joan Despí que organitzava una extensa ludoteca els dissabtes amb una oferta molt
atractiva per a la quitxalla. Segur que hi ha més propostes
interessants com aquestes, però penso que val la pena
esmerçar esforços en aquesta línia.

Algú pot pensar que d'aquests temes sempre n'ha fet bandera
la dreta, i que per tant ho ha de continuar fent. Però resulta

que tampoc, es limiten a constatar el que diuen les estadístiques, i s'obliden de legislar polítiques protectores de la
natalitat. Cosa increible, però certa. Tampoc no hi ha ni una

Claríssim, mentre el debat va desenvolupant-se des de la

després treballadora, i si el mercat laboral no funciona a

igualitari, és a dir, 5090 dones, 5090 homes. Genial, no2

sola proposta per facilitar la compatibilitat entre família i
treball. Cal pensar que ja els va bé la situació, és a dir, durant
un temps hi havia una màxima que deia "ora et labora"
(resa i treballa), i que ara es podria canviar per "ara mare,
casa altra vegada", però ja veiem que això tampoc no ha
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serenitat, amb aportacions de totes i tots, podríem començar
per muntar una ludoteca al sindicat. Mentre es van a fer les
gestions, o s'acudeix a una reunió, els nens es queden jugant.
Epl que no costa tant i potser tindríem un sindicat més

Amnistia Internacional

Catalunya

Projecte 2.000 per a la suspensió de la pena de mort
Amnistia Internacional demana la fi de les execucions per al pròxim mil denni
Aquesta tardor comença la campanya i es desenvoluparà arreu del món fins a
l'estiu vinent, amb l'objectiu d'aconseguir la fi, de manera permanent, de totes
les execucions a l'inici del pròxim mil-lenni.
El manteniment de la pena de mort constitueix una vergonya per a la humanitat
i per això es mantindrà l'afirmació del dret a la vida i de la irreversibilitat i
l'arbitrarietat de la pena capital, i la seva condició de càstig discriminatori i no
dissuasiu.
A banda d'impulsar la recollida de signatures, AI pressionarà davant de l'ONU
per a una acció més contundent en pro de la total abolició de la pena de mort i
demanarà als paisos que continuen fent execucions que deixin de fer-ho.
Actualment, més de la meitat dels paisos del món són abolicionistes en el dret
(han abolit la pena de mort en la seva legislació) o en la pràctica (no es recorre
a aquesta pràctica tot i que la legislació la conté), i el seu nombre augmenta.
La Unió Europea (UE), amb Itàlia al capdavant, promou que l'Assemblea General
de l'ONU adopti una resolució a favor de l'abolició de la pena de mort.

TE EE EET IE edi ETT ES
Joaquim Martínez, secr. de Formació de la FSP

Més de 5.000 treballadors han après català, o l'han millorat, amb els cursos que ha organitzat la

Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya des del 1993 ençà

a anys que la nostra organització està compromesa
El coneixement i l'ús del català són una eina laboral i
amb l'impuls del procés de normalització lingiística perquè
personal per als empleats públics, i això comporta una
entenem que així responem a les necessitats dels treballadors especialització en la promoció dels nivells B, C, D i
i contribuim a Un procés de reconstrucció nacional amb
Llenguatge Administratiu, sense oblidar el nivell A que
cohesió i participació socials.
capacita per entendre i parlar el català més usual amb unes
El coneixement de la llengua és un requisit bàsic per al
mínimes nocions de lectura i d'escriptura. En tots els casos
les programacions responen a les pautes de l'EAPC i de la
seu ús i per això, en el marc d'un lema permanent de la
Direcció General de Política Lingúística.
nostra actuació "El català, a l'abast dels treballadors",
organitzem cursos de català per als treballadors.
A partir de l'any 1993, mitjançant un acord de col-laboració
establert amb l'Institut Català de la Salut (ICS), vam iniciar
una tasca d'organització de cursos de català que ens ha
permès donar formació a uns 4.000 alumnes del sector de
la sanitat. Ara, amb aquest bagatge i d'acord amb el Conveni
de col-laboració entre l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya (EAPC) i la Federació de Serveis Públics de la
UGT de Catalunya, tenim al davant el gran repte de mantenir
l'oferta d'aquesta activitat formativa per a tot el personal
al servei de les administracions públiques de Catalunya.
Des de la signatura, el 18 de juny de 1998, d'aquest conveni
amb l'EAPC, ja han estat més de 1.000 els alumnes que
han assolit amb èxit les corresponents certificacions dels
nivells B i C, un 70 90 d'alumnes aptes, i superat en alguns
casos aquest percentatge, ha estat el resultat de la tasca
feta. Per a aquesta tardor tenim prevista la programació
d'uns 20 cursos dels diferents nivells de coneixements de
la llengua arreu de Catalunya.

APRENDRE LA LLENGUA
La vida actual exigeix que la comunicació sigui fàcil,
precisa i adequada. Hem de saber escriure un currículum,
una carta o un informe i també intervenir en públic. Amb
els cursos de català facilitem les eines, els continguts i les

situacions perquè cada ciutadà assoleixi el nivell de llengua
necessari per poder-se comunicar en el seu entorn personal,
professional i lúdic.
Arribar a tenir aquest nivell de llengua implica ser capaç
d'utilitzar en qualsevol situació els coneixements adquirits.
Per aconseguir-ho cal que els alumnes estiguin disposats
a realitzar un treball personal fora de l'aula i una tasca de
grup en el marc del curs. No només pretenem que
s'aconsegueixi l'obtenció d'una certificació oficial, sinó
també contribuir al coneixement i a l'ús de la llengua i la
cultura catalanes dins de les administracions públiques.
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15 ANYS DE COHESIÓ NACIONAL
El Temps va celebrar, el mes de juny, els 15 anys a València i a
Barcelona, amb la presència del seu editor -Eliseu Climent-, que
va destacar les dificultats dels primers anys, tant a l'hora de
trobar professionals com a l'hora d'assolir una normalitat i
una acceptació plenes. Segons el director Jordi Fortuny, les El Temps
dificultats van durar fins a principis dels 90 i van ser els
fascicles del Tirant lo Blanc els que van consolidar la revista.
Afortunadament, El Temps no ha patit l'enorme retallada
de més del 409ç de vendes com els setmanaris espanyols.
Això es deu al fet que El Temps no només és un setmanari
d'informació general, sinó també una publicació especialitzada: l'única que es planteja tot el domini lingúístic català
com a mercat natural. Actualment, només Internet i El
Temps asseguren una connexió informativa constant entre
els Paisos Catalans. El creixement de la revista ha coincidit
amb l'evolució d'altres entitats de cohesió nacional, com la
Xarxa d'Universitats de l'Institut J. Lluís Vives.

durem remou
Hi
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STÒR
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FUIB

EL TEMPS

Aquesta tardor la revista ha iniciat una Història dels clubs
de futbol dels Paisos Catalans. I continua oferint el suplement
Ambiental i altres suplements (publicacions falleres,
col-leccionables...), amb qualitat, anàlisi i reflexió. D'altra
banda, l'editor Eliseu Climent ha estat guardonat amb el
Premi Nacional de Periodisme.

citi

Mitjançant un acord, el Museu d'Història de Catalunya ens ofereix aquest interessant curs que consta de les quatre sessions
segients:

L'Onze de Setembre
El Decret de Nova Planta
qe

.

x

.

L'aiguardent i el tèxtil. Les rutes comercials

Museu
.

El creixement demogràfic i urbà
El canvi en la vida quotidiana

8

e

se

d'Història de

Catalunva

Plaça de Pau Vila. 3

08003 Barcelona

Per què Catalunya no progressa tant com podria
Les noves injustícies socials. El Carlisme
Sindicalistes i llibertaris
Els federals
La Renaixença i el catalanisme polític
L'horari de les sessions és de 19 a 20 hores, a càrrec del De Rafael Català i Dalmau.
Museu d'Història de Catalunya. Palau del Mar. Plaça de Pau Vila, 3. 08003 Barcelona. Metro Barceloneta.
Informació i inscripcions: tel. 93 304 68 00 extensió 255 (Carolina). Quan disposem del nombre suficient d'inscrits,
avisarem sobre la data d'inici del curs.

LT Unió General

Bet de Treballadors
mil de Catalunya
Auditori Enric Granados
10.30 h

Col-loqui: t. La llengua i la cultura com a

III CR

Antoni Siurana, alcalde de Lleida, i Francesc
Neira, president de la Fundació Josep Comaposada

IVlele IC A

Jesús Riverola, president del Col-legi de Periodistes

Ponents:

Lluís Jou, dir. gral. de Política Lingúística i president
del Consorci

instruments de cohesió social i nacional

de Lleida

Albert Branchadell Gallo, sociolingúista
Joan Guàrdia, SNL de la UGT de Catalunya
Jaume Porta, rector Universitat de Lleida i president
de l'institut Joan Lluís Vives
Joan Becat, professor de Geografia de la Universitat
Id El
Hèctor Moret, investigador de la Franja

pers da ES i
' 13.30 16.30 h

Lleida, 31 de gener de 2000

1/-19.390h

Presentació del Manual sindical en català
Rosó Herrera, SNL de la UGT de Catalunya
BJiercia
Acte públic i cívic: Articulació plurilingúe i
ol OI La llei lela atesa ori eli aeri

CSI CR

Josep Pont, president de la Diputació de Lleida
IB lo SO CET To AE -iec Be NEN Oi e ei II iic ce Acer

a ea Ia ES

DC len NN ide Bali Ca ic anit
Iceta cle Nenes
Josep Antoni Duran i Lleida, president del Comitè de
Govern d'UDC

Josep-Lluís Carod-Rovira, secretari general d'ERC
Pasqual Maragall i Mira, president del grup del PSC-

per la unitat de la llengua
catalana

(OMS ee ai

Cloenda
CCCat ela tec
BI ic ACE

per la reconstrucció nacional:
cohesió social i ciutadania
eli T a Ni pa lo TC els fols rs ip ES Noi ell
socioeconòmic

ei El

Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya

20-22h
22.15h
22.30h

Sopar (lliure, tret dels convidats)

Presentació de l'Avalot-Joves de la UGT

de Catalunya a Lleida
Recital de Raimon

Breu perfil biogràfic

Pilar Costa i Serra neix a Eivissa ara fa 32 anys. Estudia dret a la Universitat de Barcelona (UB) i
després d'una estada a Anglaterra torna a Eivissa per exercir d'advocada (1991) i fer de professora
de dret a l'Escola de Turisme d'Eivissa (1992). Membre d'Amnistia Internacional i de l'Associació
d'Amics del Poble Saharià. L'any 1996 encapçala una candidatura unitària al Senat (PSIB, Els Verds
EU, ERC, ENE, Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera i diversos grups d'independe
i esdevé senadora: es trenca així una hegemonia conservadora a les Pitiises que ja durava des de
1977, de la mà d'Abel Matutes. Arran de les eleccions del proppassat mes de juny, assoleix la
presidència del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

Ai migdia del 14 d'octubre ens ren
puntualíssima a la cinquena planta

I ele Me Ne ES LES EU

d'Eivissa i Formentera

del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera. Somrient i natural,
trenca la imatye de polític d'alta

buscava com a candidat o candidata al Senat era un perfil
volada allunyat de la realitat. Precisa
-més que res perquè permetés un consens
iclara en llurs respostes, entenem d'independent
més ample- més que no pas una persona que estigués
a un partit concret. Tot i així, no hem de caure
per què una coalició de Sis partits vinculada
en l'error de magniticar el paper des independents, jo ho
es va posar d'acord en escollir-la a sóc, tot i així penso que sa militància és molt bona i em
sembla que no s'ha de premiar un independent per sobre
ella com a candidata. Desprèn
un habitual. En aquest cas concret es buscava per facilitar
renovació, confiança, compromís i l'acord de progrés. En cap cas, una persona que estigui
il Jusió. Natural i jove, així és ella, i treballant al partit s'ha de veure relegat.
així entén la política. 3. Quins sectors de la societat de les llles es veuen

representats en l'opció que encançales2

Oriol illa

Fotos: Vicent Marí

1. Com una advocada independent es fica en política
i es converteix en candidata al Senat del conjunt de
les forces progressistes

Prefereix parlar de majoria que de sectors, crec que molta
gent es pot sentir representada per una opció que inclou
des de col.lectius ecologistes a col-lectius més culturals,
empresarials, etc.

4. Tradicionalment, els sectors més autòctons
d'Eivissa i Formentera havien estat els més
conservadors. En aquest sentit, has percebut un
canvi de mentalitat, d'estructura social que propiciés
el canvi

Amb molt d'atreviment. En aquells moments era
independent i no tenia cap experiència política. Em va
atreure aquest pr ojecte unitari del conjunt de les forces
d'esquerres, ja que per primera vegada es donava aquesta
entesa al Senat amb possibilitats reals de donar una
alternativa a l'hegemonia del PP, i em va atreure la barreja
de pluralitat i unitat a la vegada i sa participació de molta
gent que com jo no tenia experiència anterior en política,
i així el 96 em vaig llençar "amb una mica molt"
d'atreviment.

Sí, crec que hi havia aquesta cultura o demanda, que després

2. El fet que fossis indenendent et va ajudars

governar per a tota aquella gent que havia triat una opció

En aquell moment sí, perquè el perfil de sa persona que es

de 20 anys d'hegemonia de la dreta era necessària, i calia,
una alenada d'aire fresc que propiciés alhora un canvi
generacional. Poc a poc aquesta estructura va canviant. Tot
i així, no ens hem d'enganyar, aquesta ha estat una societat
conservadora, i en aquests moments s'ha anat produint un
canvi que no ha estat radical. Aquí la dreta segueix tenint
molt de pes i això no ho hem de perdre de vista, perquè
quan se governa, se governa per a tothom, i hem de tenir
en compte que es canvi s'ha produit perquè ho ha demanat
una majoria de ciutadans. Però, alhora, també has de
més conservadora i que representa gairebé la meitat de la
nostra societat.

No es pot parlar d'extrapolar determinades
experiències. Per exemple, a les illes Pititises
l'acord ha estat preelectoral, en canvi al conjunt

de ses Illes ha estat postelectoral. Aquí ha estat
preelectoral, perquè si no ho fèiem, no
haguéssim pogut optar a cap acord
postelectoral. Amb això vull dir que a cada
lloc s'ha de mirar ses estratègies que s'entenguin
més adients o necessàries per s'objectiu que
t'has proposat, i al Principat de Catalunya crec
que tampoc se parteix de ses mateixes bases,
qui està governant és CiU. Aquí a ses llles,
un partit nacionalista de característiques
similars com pot ser Entesa Nacionalista i
Ecologista forma part del Pacte Progressista.
Aquest acord de les Illes és enfront del PP,
per això i perquè el PP a Catalunya no és
hegemònic, aquesta experiència no es pot
extrapolar. Les circumstàncies són diferents.

1. El paper d'Abel Matutes a ses Illes ha
estat prou important des que el 1977
vencé al candidat unitari de les
esquerres Isidor Marí. Quina creus que

ha estat realment la seva aportació al
desenvolupament de ses llles2

9. Com s'ha foriat i en què s'ha basat la victòria del

pacte d'esquerres davant del PP, d'un repartiment
poder o d'un mínim denominador i, per tant, de
coincidència entre la resta de formacions polítiques,
unes forces polítiques que Són nacionalistes,
d'esquerres i de progrés2

Jo crec que la clau de l'èxit ha estat justament el mínim
comú denominador, és a dir, posar-nos d'acord en totes
aquelles coses que ens uneixen, i evidentment, tenir en
compte les diferències, perquè hi són i això no és dolent.
S'ha de saber compatibilitzar aquelles diferències amb allò
que ens uneix per a poder treballar junts. Això no vol dir
que aquesta opció unitària comporti sa desaparició de les
forces que el composen i de la pluralitat que representen,
ni molt menys, però que en un moment determinat s'ha
optat per anar junts en ses eleccions autonòmiques i locals.
lel que ha facilitat la unió, justament, són les coses que
més ens uneixen d'una banda, i més ens separen del PP
d'altra.

6. Com és que no ha estat
similars característiques al

Ara que fas referència a Isidor Marí, voldria
dir que tot i que no guanyàs. va tenir un paper
molt important, sobretot tenint en compte dels
anys de què parlem. Això de s'esquerra no es
veia amb la naturalitat que es veu ara. Pel que
fa a Matutes, tothom sap que ha representat
un procés de la política local, des de l'antiga
Alianza Popular (AP), amb una estructura
gairebé de caciquisme. Jo diria que ara,
actualment, aquest pes s'ha anat perdent a poc
a poc. Es a dir, aquest respecte reverencial que
la gent gran tenia cap a la dreta i cap a Matutes s'ha anat
perdent, ja que el canvi generacional que deia abans
decomporta una altra mentalitat.
Matutes és un pes específic de sa dreta local. Sense cap
dubte, el fet que n'hagi estat allunyat aquests dos o tres
anys ha provocat que hagi perdut el pes controlador dins
sa política local.

8. L'única pregunta que et vull fer del Partit Popular,
L a valoració del Congrés Regional del Partit

opular.

Bé, això és una questió interna del partit. Crec que a pesar
que Jaume Mata sortís amb un vuitanta i escaig per cent
elegit, això ha comportat un tancament en fals de ses
divisions internes que hi ha dins des Partit Popular i que ja
es va vore de manera evident abans de ses eleccions des
13 de juny. Com per exemple aquí a Eivissa on el Partit
Popular havia triat un candidat per anar al Consell Insular
i, des de Madrid se'n va imposar un altre. Això evidencia
que hi ha diferències importants però, en tot cas, toca
resoldre-les al propi Partit Popular, així com sa pèrdua de
possible un acordgovern
de quan ha perdut les principals institucions d'aquestes
Principat de Catalunya2
illes. Això probablement dificulta molt més que es pugui
trobar una unitat i una harmonia dins es propi partit, en tot
cas el que els tocarà es resoldre els seus problemes.

9. Això no afecta, en tot cas, l'èxit del pacte
d'esquerres. En aquests pocs mesos de canvi, quina
és la sensació que hi ha a les Illes Balears i a les
Pitiiises i com s'ha pogut arribar a aquesta il Jusió
col at que com a mínim es detecta des de fora
estant:

és aportació política d'habitatges socials o habitatges més
econòmics per a aquells sectors de la població que més
dificultats tenen per accedir-hi -gent jove o gent amb
escassos recursos econòmics. Això no és incompatible amb
aquest fre que volem posar al desenvolupament que existeix
en sòl rústic per exemple, i sobretot tenint en compte que
les mesures que s'han anat prenent en aquests mesos són
cautelars fins que cada illa redacti el que s'anomenen els
plans territorials parcials és a dir, el que ha de ser la futura
ordenació d'aquest territori. Però mentre fas aquesta feina
has d'haver pres unes avantmesures que, cautelarment,
impedeixin -durant els anys en què estàs treballant en el
pla territorial parcial- que això se segueixi desenvolupant
d'una forma desenfrenada: perquè sinó quan arribis al pla
territorial parcial no quedarà res per protegir. Però en tot
Cas, això no és incompatible amb una vivenda digna per
a aquests sectors que menys possibilitats tenen.

Sí, és cert que s'ha aixecat molta expectativa i molta il-lusió
sobretot tenint en compte que a ses Illes Balears, i a ses
Pititises també, és sa primera vegada que es produeix un
canvi i que s'alternança política, per ella mateixa, és
beneficiosa des des punt de vista democràtic i tot. Per això,
jo crec que ha aixecat moltes expectatives i molta il-lusió
i que algunes mesures ja s'han pres -algunes coses ja s'han
anat commutant a ses Illes Balears i a ses Pititises-, com
poden ser determinades mesures en matèria urbanística i
mediambiental. Com ja se sap, a Eivissa la pressió
urbanística ha estat i és molt forta: en un terreny tan limitat,
12. Quin és el referent/model de nacionalisme que
amb recursos limitats, com són ses Illes i sobretot ses més
defenses a les Illes: i el de la coalició2 En aquest
petites, hem anat prenent mesures que representin recivilitzar
sentit, que n'opines d'establir lligams entre les
tot això.

diferents institucions de parla catalana

10. Tothom, tant la dreta com l'esquerra, creu que
ela aquesta segona pregunta, em sembla del tot positiu
Quant
turisme i el medi ambient han de tenir mesures de
control. Penseu promoure el
turisme dissuasiu per a
economies mitjanes-baixes2
S'ha de racionalitzar el
turismes Si es així, no corre
el risc de ser elitistas
Amb això estic totalment d'acord:
quan es parla d'un turisme més
de qualitat enfront de quantitat,
no vol dir que ens convertim en
un destí turístic elitista on només
pugui venir gent amb un
determinat nivell econòmic, no
es tracta d'això. Es tracta de
buscar l'equilibri -però no sempre
és fàcil- d'aquesta massificació
que tenim durant els mesos d'estiu
-no pot venir més gent de la que
ve ara perquè estem al 10070
d'ocupació sobretot el juliol i
l'agost- que es pot combinar amb
el fet d'allargar sa temporada
turística i amb un altre tipus de
turisme que no només busqui sol
i platja, al que siguem capaços
de donar alternatives i una oferta
més cultural, d'esports, etc. Ara,

en aquests moments, és difícil
aspirar a tenir un turisme durant
tot s'any. Aquest és un repte que
no es fàcil ni s'aconsegueix en un any ni en dos, però sí
s'ha de tenir clar que aquest és un objectiu.

que últimament entre els territoris de parla catalana hi hagi
una relació des del punt de vista institucional que fins ara
no havia tingut la intensitat que fóra desitjable. Espero que
els eixos es vagin normalitzant, en això sóc bastant optimista.
11. És possible una política d'habitatge adaptada
als
Pel que fa
a la primera part de la pregunta, quina és la
que més ho necessiten en un territori on identitat nacional, aquesta constitueix una diferència amb
l'especulació del terreny és una font de finançament
la política de dretes que fins ara governava ses Illes: de
per a les administracions2
tenir clar que no ens avergonyirem quan parlem o direm
clarament quina llengua nosaltres parlem, és a dir, l'Estatut
d'autonomia recull que és sa llengua catalana: i, des del
Sí que s'ha de fer compatible i. sobretot, diferenciar el que

seu discurs, el Partit Popular sempre havia intentat no dir
clarament quina llengua parlàvem. Això s'ha de superar
amb normalitat i, a vegades, dir coses tant òbvies pot
semblar una fotesa: però s'han de dir. Tot combinat -tenint
en compte, per exemple, que a Eivissa la meitat de la
societat és de parla castellana, amb això vull dir que hem
de tenir clar que hem de ser respectuosos- nosaltres, la gent
que vivim aquí, i la cultura que ve de fora: però, alhora,
procurar que aquestes persones que vénen de fora es puguin
anar integrant -hi ha molta feina a fer des de s'educació i
des de ses escoles-, i ho puguin anar fent des de sa cultura
i sa història nostra. Aconseguir que sigui comuna a tots i
no només a la gent que ha nascut aquí o parlen normalment
en llengua catalana. Això, probablement, és més fàcil de
dir que de portar a sa pràctica. Com deia abans, hi ha molta
feina a fer des dels camps de s' educació i des de ses escoles
amb els més petits.

13. Quina creus que pot ser la influència cultural i
lingiística del castellà i l'alemany sobre el català2:
l'intent de part de la colònia alemanya de participar

en política activa s'impliquin perquè és una manera de
comprometre's amb les institucions i d'integrar-se a la
vegada a la societat.

14. A partir de la teva experiència com a senadora,
què en penses de la cambra alta2 És realment la
cambra de representació territorial2
No representa el que ha de representar, s'ha de modificar.
A pesar que la Constitució espanyola diu que és la cambra
de representació territorial, en aquests moments el més
important que fa és ser una cambra de segona lectura i crec
que no té justificació si només es limita a això. Hi ha
consens i unanimitat en el que s'ha de reformar, en quins
temps, però, és més complicat. Hi ha una ponència que
estudia sa reforma des Senat, fa anys que funciona però
costa que s'arribi a conclusions finals. Però sí que hi ha
punts -com per exemple que el Senat sigui cambra de
primera lectura per temes que afecten a les autonomies o
que les diferents llengiies oficials de l'estat hi puguin ser
utilitzades- que han d'arribar amb aquesta reforma, és

en les eleccions amb partits propis, com pot influir necessari. Tot i que el Senat, a vegades, fa feina més
important del que en realitat transmet.
en la identitat illenca2: s'ha de discriminar
positivament, actuar d'una forma concreta2
15. Quines llles Balears
8
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t'imagines d'aquí a deu anys2
M'agradaria que arribessin a ser
unes Illes, des del punt de vista
mediambiental, molt més

respectuoses, que siguin capaces
de combinar el desenvolupament
des del punt de vista urbanístic 1
turístic, i, que a la vegada, això

estigui equilibrat amb el que és el
nostre entorn natural, que és
realment el que atreu als turistes
i ens aporta ingressos. I per altra
banda, unes illes molt més
solidàries en sentit ampli des del
punt de vista social. A pesar que
són unes illes molt riques
econòmicament, veus que hi ha
desigualtats i uns índexs de
pobresa molt preocupants que són
recollits per organitzacions com
Càrites. Sempre hem donat aquesta
imatge, que és certa, d'una renda
per càpita molt elevada però que
no sempre repercuteix en
determinats sectors més
desafavorits. Caldria que el
repartiment arribés a ser més
visible. I en tercer lloc, desitjaria
que haguéssim arribat a una
normalització, no només en l'ús

És necessària la discriminació positiva sobretot quan s'està
convivint amb dues cultures que són més poderoses: en
particular pel que fa a la forta presència del castellà. Referent
al cas dels alemanys, tot i que des del punt de vista quantitatiu
no és tan important, sí que és una part de població
significativa i poderosa, econòmica i influent, entre nosaltres.
El que seria desitjable és que es pogués conviure amb
aquesta cultura i que, a la vegada, aquests alemanys
s'integressin i coneguessin quina és la cultura d'aquestes
illes. No sempre és així.
Veig positivament que els europeus que vulguin participar
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de la llengua, sinó en la identitat i en la cultura, i que deixés
de ser una lluita entre partits que al final el que provoca és
divisió social. Hauríem de ser capaços des des partits polítics
arribar a un mínim comú denominador: i dic des de tots es

partits, sense que això representi una guerra i una divisió
entre la societat de ses Illes.

Molt bé Pilar, moltes gràcies i que tinguis Sort en

aquesta etapa de canvi que es presenta tan
esperançadora per a ses llles.
Moltes gràcies a vosaltres.

L'ARAGÓ
CATALANOFON
0 LA FRANJA DE PONEN
ses

ARAGO

CATALUNYA

Als límits occidentals de Catalunya s'estenen del Pirineu
al nord-oest del País Valencià quatre comarques aragoneses
(Ribagorça Oriental, Llitera, Baix Cinca i Matarranya) que
conformen una estreta i allargassada franja geolingúística
els habitants de la qual (unes 45.000 persones) tenen la
llengua catalana com a pròpia, llengua emprada oralment
per pràcticament tothom en les relacions quotidianes però
gairebé bandejada del tot en els àmbits socials més formals,
àmbits on el castellà, única llengua oficial, ara per ara, a
tot l'Aragó, és la llengua utilizada.

Aquesta situació sociolingiúística, coneguda amb el nom
de diglòssia, començà a canviar lentament a partir de 1975,
amb la mort del dictador i el subsegient canvi de règim
polític, amb el sorgiment de tot un seguit de grups socials
en defensa de la identitat lingiísticocultural de les poblacions catalanoparlants d'Aragó. Però el cansament i, per
no dir-ho, el desencís democràtic, s'apoderà aviat d'aquests
primers, i inquiets, grups motivats en la defensa de la
identitat del territori i la situació diglòssica es mantingué
durant anys sense gaires alteracions, si més no en aparença.
Per tant no és estrany que el català no fos reconegut en
l'Estatut d'Autonomia d'Aragó de 1982 com a llengua
aragonesa, només en alguns articles o apartats d'aquest
estatut es deixava entreveure la diversitat lingiística de
l'Aragó. Amb tot, les tímides referències estatutàries a la

realitat lingiística de l'Aragó van permetre al Govern
aragonès sorgit de les primeres eleccions autonòmiques
iniciar, entre 1983 i 1987, i per primera vegada en la
història d'Aragó, una discreta o agosarada política lingiística
en defensa del català i, en paral-lel, de l'aragonès d'Aragó,
política que es va concretar, com a realitat més significativa,
amb l'inici, a partir del curs 1984/1985, de l'ensenyament
optatiu dues o tres hores per setmana de la llengua catalana
en els plans d'estudi d'un parell de milers d'escolars de
l'Aragó catalanòfon.
Quan a partir de l'any 1987 canvia el signe polític del
Govern aragonès, les accions de l'Administració aragonesa
en favor de la llengua catalana es paralitzaren gairebé del
tot, només es mantingué l'ensenyament optatiu del català
gràcies a la forta defensa que d'aquest ensenyament
s'observà en els municipis on es realitzava, tot semblava
indicar que en aquells moments bona part dels habitants
del territori ja no estaven disposats a perdre una eina tan
important per al manteniment d'una llengua com és el seu
ensenyament reglat, ni que sia en horari intempestiu i de
manera optativa.
Mentre que l'administració, en aquest cas l'autonòmica,
tornava a la política lingiística multisecular de clar rebuig
de les minories lingiiístiques aragoneses, nombrosos mem-

MAR MEDITERRANI

bres de la comunitat
lingiística catalana de
PAÍS VALENCIÀ S
l'Aragó s'agrupaven en
diverses associacions
culturals per la defensa de la identitat cultural i lingúística
del territori.
Així en els últims deu o quinze anys s'observen en les
comarques aragoneses de llengua catalana diferents canvis
lents, però constants, en favor del reconeixement social

de la llengua i la cultura catalanes pròpies d'aquesta part
de l'Aragó: canvis assumits, cada vegada més, per bona
part dels habitants del territori i dels seus representants
municipals, canvis que han dut a què alguns consistoris
municipals declaren, cosa impensable no fa pas gaires anys,
la cooficialitat del català en els seus municipis això Sí,

sense cap repercussió immediata i a què la majoria dels
diputats de les Corts aragoneses es mostressen molt recentment a favor del dictamen elaborat per la Comissió especial
sobre la política lingiúística a l'Aragó de les Corts aragoneses,
dictamen que es manifestava favorable a promoure una
llei que reconega la cooficialitat de la llengua catalana
amb la llengua castellana al territori catalanòfon d'Aragó.
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o sabem com serà el món del segle XXI, però
sabem que serà molt diferent de l'actual. I esperem que
sigui menys brutal, sagnant, fanàtic, injust i repulsiu que
el del segle XX que ho tenia tot per ser el millor segle
de la història i ha estat el pitjor.
Serà el món dels que tot just comencen a treballar -els
aprenents que en dèiem abans- i el dels que encara van
a l'escola. Els sindicats, és clar, han d'ocupar-se del món
d'avui, en el qual viuen -i, esperem, lluiten- no solament
els seus afiliats, sinó tots els que viuen del treball.
Els sindicats es troben en millor posició que qualsevol
altra organització per ajudar els joves a definir com volen
que sigui el món que els espera i a trobar les maneres de
fer que sigui com el desitgin: pel cap baix tan proper com
es pugui a com el desitgin.
Els vells no podem dir als joves allò que han de desitjar
ni allò que han de fer, ni allò que han de somniar. Quan
els vells d'ara érem joves, decidírem quin món volíem i
lluitàrem per assolir-lo. En part -una petita part- ho
aconseguírem, malgrat nazis, feixistes, franquistes i

dirigents comunistes. Però quan el món que vingui sigui
realitat, els vells d'ara ja no hi serem. Voler dir als joves
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allò que han de desitjar i han de fer seria com embarcarlos i quedar-nos a terra.
Una cosa sí que podem fer els vells: explicar la nostra
experiència, els nostres errors i els nostres encerts, analitzar

per què ens equivocàrem sovint i l'encertàrem alguns
cops. I posar aquesta experiència a disposició dels joves,
sense amagar res, sense justificar-nos, per tal que ells en
treguin lliçons i advertències, estímuls i esperances. Però
que les treguin ells i solament ells.
Sovint he dit als amics anarcosindicalistes -i ara ho dic
als amics ugetistes- que els sindicats han de trobar la
manera d'arribar als joves que comencen a treballar,
despertar-los la curiositat i l'interès pel futur -el seu futuri posar a la seva disposició l'experiència dels vells. Que
els joves facin preguntes i que els vells contestin no amb
idees, sinó amb fets del passat. Que els joves es forgin
llavors les idees que els semblin necessàries per al futur.
Cal apressar-se, perquè ja no queden molts vells que
puguin fer aquesta tasca. Fent-la, si els sindicats els ajuden
a fer-la, ajudaran a què els joves decideixin pel seu compte.
És a dir, a què passin d'aprenents de la vida a propietaris
de la seva vida: és l'única propietat que no necessita
justificar-se.

IGUNA arxiva les imatges d'un immens mar de sal, del desert i
les llacunes situades a cinc mil metres, de les nits estrellades a
tanta alçada i del verd aclaparador de les selves tropicals al
capvespre, o hé en el silenci absolut de les nits a les zones més
remotes de l'altiplà andí.

De Bolívia em quedo amb el cel blau a

l'altiplà, la lluna i les estrelles de les nits a
quatre mil metres, em quedo amb el mal
d'ulls que provoca el verd de les seves
forests, i amb el Soroll indescriptible de la
selva tropical. Així, quan tanco els ulls, puc
tornar a viatjar-hi
La vida no és fàcil a Bolívia i és un dels paisos més pobres d'Amèrica
del Sud: te n'adones només arribar-hi i fins i tot al viatger li pot
representar un esforç respirar o caminar. Més de la meitat de la població
són indis aimares, quítxues, tacanes o d'altres ètnies, per primera vegada
a Sud-amèrica m'he trobat un avi que em volia vendre una barca de
totora i amb prou feines sabia parlar espanyol -en un context en el qual
fins i tot era necessari. Aquest país sorprèn per la presència de les
cultures indígenes que van recobrant la seva dignitat de mica en mica.
D'altra banda, Bolívia és un país de contrastos, el viatger pot passar
dels més de cinc mil metres del desert de Silala als dos-cents de la selva
amazònica tropical, del fred esglaiador durant la nit a la calor asfixiant
del dia, de la bullícia de les principals ciutats (La Paz, Sucre, Potosí,
Santa Cruz) a la solitud del Salar de Uyuni o de la Isla del Sol al llac
Titicaca. La retina pateix les consequiències d'aquests contrastos, arxiva
les imatges d'un immens mar de sal que fa una tercera part de Catalunya,
del desert i les llacunes situades a cinc mil metres, de les nits estrellades
a tanta alçada i del verd aclaparador de les selves tropicals al capvespre,
o bé en el silenci absolut de les nits a les zones més remotes de l'altiplà
andí.
Tanmateix, Bolívia és una gran desconeguda a les nostres latituds, dues
terceres parts del país són tropicals i la gent sol identificar Bolívia amb
l'altiplà: l'absència de bones carreteres i d'infrastructures fa fins 1 tot
difícil arribar a tot arreu. Fa frontera amb Brasil, Paraguai, Perú, Xile
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i Argentina i sobta la biodiversitat de flora i fauna: la meva formació
oblidada de biòloga fa que m'exalti davant de tantes espècies desconegudes,
el coneixement de les quals es troba guardat als gens dels nadius
d'aquestes terres com un tresor que els ha ajudat a sobreviure durant
generacions. Tot just ara, la gent és conscient de la seva vàlua i es
comença a preservar a través d'iniciatives d'ecoturisme en comptes
d'explotar-lo.
Falten moltes coses en aquest país que va perdre la seva sortida al mar,
ferida que encara roman oberta i sense cicatritzar. El treball infantil a
les mines de Sucre i Potosí -sembla impossible que després de quatrecents anys d'explotació encara hi hagi argent-, els drets i la dignitat dels
treballadors -les jornades sense fi de moltes persones que sense la fulla
de coca no podrien resistir-, els pocs recursos per ajudar la gent en
casos d'emergència -incendis, accidents-, l'educació i d'altres. Però
Bolívia és la gran oblidada de Sud-amèrica, un dia abans que nosaltres

féssim el recorregut Oruro-Uyuni, un autocar va bolcar i es va incendiar,
i van morir tots els passatgers, turistes inclosos: estava preocupada per
si algú de casa havia sentit la notícia, però res de res, aquí ni va arribar,
massa lluny per interessar.
De Bolívia em quedo amb el cel blau a l'altiplà, la lluna i les estrelles
de les nits a quatre mil metres, em quedo amb el mal d'ulls que provoca
el verd de les seves forests, i amb el soroll indescriptible de la selva
tropical. Així, quan tanco els ulls, puc tornar a viatjar-hi.
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Francesc Antich,

president de les llles Balears i Pitiiises

migues i amics de l'Institut d'Estudis Catalans,
Com a president de les Illes Balears és per a mi un honor
de participar en la sessió inaugural del curs 1999-2000 de
l'IEC, la més alta institució científica de la cultura dels
territoris de llengua catalana.
Amigues i amics, permeteu-me que com a president de les
Illes Balears no em senti, de cap manera, un convidat en

nostres velles institucions històriques, perquè el nostre país
es retrobi a si mateix, i amb la intenció ferma de lluitar
per consolidar els trets identitaris que ens fan ser qui
som.
Tenc molt clar que les Illes Balears soles no haurien pogut
aconseguir la supervivència de la seva llengua i cultura.
El nostre endarreriment econòmic, fins a mitjan segle XX,
ens obligava a emigrar per cercar a uns altres paisos un

aquest acte. Es convida un que s'estima, però que és de futur que no trobàvem a casa nostra. Jo mateix, amigues
fora casa. I jo som aquí com un de casa, de la gran casa i amics, vaig néixer a Caracas. Sortosament, però, el turisme
comuna d'aquesta realitat històrica, cultural i científica
transformà positivament l'economia i la vida de les Illes
que formen tots els pobles que tenen com a pròpia la
llengua catalana.

Els qui parlam català podem estar espargits en diversos

Balears. D'enviar milers d'emigrants a Amèrica i a Europa,
hem passat a donar feina i futur a una emigració procedent,
primer, de l'Espanya del sud i, avui, del Maerib i de l'Àfrica
subsahariana. La meva dona, nascuda a Múrcia, és una

oficial en uns indrets i marginada en uns altres. Podem

gradores. I, per a tots, el català, el català de Mallorca, és

ens uneix i ens fa més forts. Recordant l'exemple de

aconseguit que la cultura pròpia i la nostra llengua catalana,

.
.
.
Veig l'Institut d'Estudis Catalans com aquella "mata de
jonc" de l'exemple famós de Ramon Muntaner. Les Illes

ser qui som i ens hem mantingut fidels a les nostres
senyes d'identitat.

estats, en diverses autonomies. La nostra llengua podrà ser
mostra del canvi. Les Illes Balears són acollidores i inteviure al continent o a les illes, però som una sola família
i sentim una profunda solidaritat entre tots nosaltres. La
pluralitat i la diversitat, constant al llarg de la nostra història,

la nostra llengua familiar.

Enmig de tots aquests grans canvis, les Illes Balears han

Ramon Muntaner, un infant pot rompre un jonc. Però amb peculiaritats molt significatives a cada illa, no tan sol
ni l'home més fort no podrà rompre mai un feix de sobrevisquessin, sinó que es convertissin en l'eix de la
jones. Cada un dels pobles de llengua catalana és un personalitat històrica de les Illes Balears. Això ho hem
jonc fràgil. Tots junts som un feix indestructible.
aconseguit perquè en temps difícils no hem renunciat a

Balears són formades també per territoris ben diversos,

defensar la pròpia llengua i cultura. Catalunya, més gran
i més forta, ens n'ha obert el camí. Josep Pla recordava
que París exercí de "Ciutat de les Llums" per a la cultura
de Catalunya. Per a les Illes Balears fou Barcelona la ciutat
que ens serví de guia. Els illencs anaren a Barcelona a

travessant adversitats històriques de gran magnitud. Ara,
en l'actual conjuntura històrica, volem redimensionar les

més dinàmica. Bona part dels nostres intel-lectuals i científics vengueren aquí a formar-se, a treballar.

els illencs som un poble decidit i lluitador, que ha madurat
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Les Ílles Balears, però, no han lluitat soles a l'hora de

amb matisos històrics, culturals i lingiístics peculiars, que
volem respectar i potenciar, perquè creiem en un país unit
i empastat des de la pluralitat i el respecte. La nostra pròpia
identitat ens pot fer entendre i valorar la pluralitat a una
escala major, en l'àmbit dels territoris de parla catalana.
Som plenament conscients que formam un país petit, però

cursar estudis universitaris, a participar d'una vida cultural

Per tot això, amigues i amics de l'Institut d'Estudis Catalans,
quan Enric Prat de la Riba fundà en aquesta ciutat, l'any
1907, l'Institut d'Estudis Catalans, entre els vuit estudiosos

que l'integraren hi hagué, no podia ser d'una altra manera,
un intel-lectual de les Illes Balears: Miquel dels Sants
Oliver. D'aleshores ençà, la presència dels illencs a l'Institut
d'Estudis Catalans ha estat constant. I s'ha incrementat
positivament aquests darrers temps. El professor Lluís
Garcia Sevilla, a qui vull felicitar per la seva magnífica
lliçó inaugural d'avui, n'és un exemple, com a membre de
la secció de Ciències
Biològiques. Els illencs,
presents des del primer
dia en aquesta institució,
no hi som convidats.
Aquesta és la nostra casa
que compartim de bon
gust amb tots els territoris de llengua catalana.
Amb aquesta perspectiva

creat fou la de d'establir unes "normes ortogràfiques" per
a la llengua catalana que posaren fi a una situació d'anarquia.
Enfront de temptatives d'impedir la normalització plena
del català d'avui, no cal dir-vos que el govern de les Illes
Balears reconeix plenament l'autoritat normativa de l'Institut
d'Estudis Catalans d'acord amb l'Estatut: "la institució
oficial, consultiva per a tot el que es refereix a la llengua
catalana serà la Universitat de les Illes Balears". Tots sabem
que la nostra Universitat -que té personalitats rellevants
dins l'Institut d'Estudis Catalans- sempre ha reconegut
l'autoritat normativa de
l'Institut. A nosaltres ens
pertany, doncs, de legitimar
les institucions i les seves
competències, sense coaccions, ni interferències, i

donar suport a aquelles entitats que, com l'Obra Cultural Balear, col-laboren en

aquest projecte.

ha acollit illencs rellevants de signe ben divers
i de totes les Illes Balears.

Moltes gràcies, amics i

amigues de l'Institut
d'Estudis Catalans, i des
d'aquesta casa, que és la
meva, permeteu-me que
vos manifesti que el govern

Mallorquins, com Anto-

ni Maria Alcover. Menorquins, com Francesc
de Borja Moll. Eivissencs, com Isidor Marí.
Permeteu-me amigues i
amics de l'Institut
d'Estudis Catalans, que
reti homenatge a aquesta
institució que ha sabut
afrontar els temps més
difícils i, no tan sols sobreviure, sinó seguir endavant amb més força que mai.
Diuen que és en temps de crisi quan els pobles, i també
les institucions, demostren la seva solidesa. L'Institut

d'Estudis Catalans hagué d'afrontar un període hostil durant
la dictadura de Primo de Rivera i molt més dura fou l'etapa
de la dictadura franquista. Però amb un coratge heroic
aconseguí de mantenir-se enmig dels anys de la postguerra.
Rebin el meu homenatge tots aquells qui mantengueren
viva aquesta institució durant les hores més dramàtiques.
Com a president de les Illes Balears me sent hereu de
tots els qui han lluitat a fi que la llengua i cultura
pròpies dels territoris de parla catalana aconsegueixin
una plena normalitat, com les llengies i cultures dels
diferents paisos d'Europa. Una de les primeres tasques
que hagué d'afrontar l'Institut d'Estudis Catalans tot just

de les Illes Balears, i els

consells insulars, avui representats per la presidenta Pilar Costa, seran

col-laboradors actius amb
l'Institut. És per poder-vos
rebre, com més prest millor,
en el Consolat de Mar, seu
de la presidència de les Illes Balears. Les bones relacions
amb les institucions, però, han d'anar acompanyades -així
ho pens i així ho dic- d'una voluntat manifesta de l'Institut
d'Estudis Catalans de mantenir la seva plena independència.
És la independència de l'Institut allò que millor li permetrà
de treballar -com fa des del 1907- a favor de la llengua i
cultura de tots els territoris de parla catalana.
Moltes gràcies.
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-Quina definició donaríeu de la flexibilitat2 N'existeix una
de bona i una de dolenta2
Jo distingeixo dos tipus de flexibilitat. La primera beneficia
els treballadors, ja que els permet adaptar-se als canvis del
mercat de treball en lloc de patir-los. Aquesta flexibilitat
suposa un gir de les polítiques específiques: l'accés a
l'educació "durant tota la vida", un sistema de transports
que permeti portar fàcilment allà on es creen els llocs de
treball, ajudes per allotjament, i una assegurança salarial
per a garantir un mínim de fluctuació al passar d'un lloc
de treball a un altre. Es podrà facilitar també l'accés a
crèdits bancaris a aquells que volen desenvolupar la seva
pròpia activitat.
Però hi ha una altra forma de flexibilitat que m'entusiasma
molt menys. És aquella que dóna únicament als empresaris
el poder d'acomiadar i de baixar els salaris. Aquesta flexibilitat pot ser bona pels negocis a curt termini, però genera
un sentiment d'inseguretat pels treballadors i, jo crec que
al capdavall no és positiva per l'economia.
La majoria de la gent té la necessitat d'endeutar-se per dur
a terme els seus projectes, comprar-se una casa, un cotxe...
Per això necessita preveure el futur, i per tant, tenir un
mínim d'estabilitat. Per ara, sols s'ha imposat la flexibilitat

Le Monde, divendres 7 de setembre

a finançar aquesta flexibilitat de la que parleu2
Jo crec que és un projecte legítim de la societat i que tothom
hi haurà de contribuir: les empreses, les companyies
d'assegurances, l'estat i els ciutadans en la mesura de les
seves possibilitats. Cal aturar el fet de raonar capitalisme
contra socialisme, mercat contra estat. És un acostament
dolent. El capitalisme no és pas la llibertat i la falta absoluta
de regles. Hi ha unes regles i el mercat de treball també les
necessita.
És insensat voler reduir de manera absoluta les despeses
de l'estat. Les despeses per l'educació no són un cost, però

sí una inversió. Cal donar a tothom el màxim de possibilitats
en l'oferta de formació per poder trobar un treball. A llarg
termini l'economia hi guanya.
Una mà d'obra ben formada, mòbil, representa un tant per
cent d'atur encara més baix amb una economia on el
creixement s'ha fet sense tensions, sense riscos d'inflació,

i per tant amb els percentatges d'interès que poden ser,
durant molt temps, mantinguts a un nivell baix.
Els americans són conscients del paper central de la formació.
Això esdevé cada vegada més un objectiu dins les campanyes electorals. Jo crec que en un futur la pressió anirà
creixent perquè els polítics actuen legítimament.

com a profit de les empreses. Jo no qiiestiono pas la
necessitat de les empreses de ser flexibles. Això és imprescindible per a ser competitives dins l'entorn econòmic actual, -Denuncieu la flexibilitat que funciona com una màquina
però això que jo anomeno "la flexibilitat dels treballadors"
d'exclusió dels menys armats en el mercat del treball. Què
és totalment necessari. Sinó nosaltres quedarem dins un
es podria fer per encarrilar aquest procés2
sistema desequilibrat, totalment ineficaç des d'un punt de
vista econòmic i greu des del punt de vista humà, car es
Cal distingir dos tipus de situacions. Hi ha als Estats Units
desenvolupen les desigualtats.
persones que no tenen accés al mercat del treball, fins i tot
per a les tasques menys qualificades, o que són incapaces
- No és un projecte una mica irreal2 Qui avui es compromet
de mantenir un lloc de treball per tota una sèrie de raons:
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Robert Reich, exsecretari americà de col locació

itineraris personals malhaurats, malalties... Representen al
voltant del 59o de la població adulta i és el deure de l'Estat
assegurar-los els ingressos per viure. Però hi ha també una
categoria de treballadors que treballen a temps complet i
que no guanyen el suficient per a sortir de la misèria.
Aquests morting poor (treballadors pobres) són uns dotze
milions. Aquesta situació, que jo considero inadmissible,
és la conseqiència directa d'aquesta flexibilitat acordada
per les empreses i no pels treballadors. Aquests treballadors
estan en una posició de feblesa perquè ells no tenen les
competències que els permeten negociar en un pla d'igualtat

Per tant, jo crec que Europa té encara massa despeses
"passives", que evidentment asseguren una renda de subsistència més important que la nostra, però que no preparen
pel futur.

mancança de mà d'obra, les empreses estan disposades a
oferir més bons salaris. Cal organitzar els cursets de reconversió que permetran a aquests treballadors accedir a una
situació millor. És possible aquesta demanda entre sis mesos
i un any.

L'estabilitat i la seguretat han de ser preservades, però això
no ha de ser sinònim d'immobilitat. Seria enganyador
defensar la idea que això és encara possible dins una
economia mundial i profundament transformada per les
noves tecnologies.

Les excel-lents marques de l'economia després de nou anys
han tendit a ocultar aquests individus. Regna als Estats
Units una certa eufòria. Però jo no crec que nosaltres
haguem trobat la recepta per alliberar-nos dels cicles
econòmics. Hi haurà una propera recessió, i jo temo que
no provoqui molts desastres. Nosaltres no hem reformat el
nostre sistema de protecció social i molta gent corre el risc
de ser brutalment tocada quan l'economia acabarà de
transformar-se en un règim complet. Encara més que els
americans que s'han endeutat enormement en el curs dels
darrers anys i que hauran de tornar préstecs colossals.

Els treballadors han d'esdevenir mòbils. Això, certament,

una misèria i les desigualtats que es creuen entre una massa
de salaris paupèrrims i una minoria que s'enriqueix més 1
més ràpidament. Abans de fer la seva tria, han de reflexionar

al voltant dels dos aspectes que jo he desenvolupat -les
empreses i els treballadors- amb el risc, Si no es fa, d'anar

cap a un sistema més desequilibrat que el nostre.

amb els empresaris, mentre que, en altres sectors on hi ha

Els governs europeus volen reformar l'estat de providència
i introduir encara més flexibilitat, hem de prendre model
dels Estats Units2 Què aconsellaríeu2

Els europeus han de ser conscients de la cara oculta de
l'èxit americà: més inseguretat, molts treballadors cobrant

és més fàcil pels Estats Units que són una nació d'immigrants.
Els europeus es senten menys satisfets amb aquesta idea
de mobilitat, sigui geogràfica o professional. Però és, malgrat
tot, a aquest preu que serà possible preservar el nivell de
vida dels teballadors en els vells paisos industrialitzats.
Robert Reich

Secretari americà de col-locació durant la primera
administració Clinton, de 1993 a 1996.

Robert Reich és avui professor de política econòmica
i social a la Heller School de la Brandeis University
(estat de Massachusetts).
El seu últim assaig, Loched in the Cabinet (edicions
Rnopf, 1997), descriu la seva experiència, però també
les seves decepcions al si del govern Clinton.
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ED IEULC CU LI ia LA
Catalunya i Lluís Companys i Jover

Joan Lluís Gabaldà i Calvo
ETS DT IE Ei)

TS SI uo
possible que una altra vegada els
representants dels dos costats de la
plaça Sant Jaume hagin fet un monument al president Companys
sense retre-li els honors que el poble
català li ha atorgat des de sempre.

clares. Recomano als dos costats de
la plaça Sant Jaume que llegeixin el

LI

sl

Jo, com a català, vull fer una reflexió

LIC CIS RN LC CU els
iteciaco cc CIS SE AVE put ele
glorificar la seva memòria perquè el

profunda: si després de tants anys de
, democràcia aquesta no es pot exercir,
ens trobem davant una situació molt
greu, perquè en el cas del president Josep

van conèixer, i, perquè, en els moments

que Catalunya i els seus fills van anar
a defensar el govern legalment constituir,
ell va ser al costat del seu poble.

discurs del Molt Honorable Heribert
LE ic CIS OA CCD Nerea oo IE
fer memòria- recordin el 23-F.

Tarradelles i Joan, a la seva tomba hi ha

ESO se CIS I US IC CRC IS CEL A
- sa ho diu pas que ho
va ser
a ladel
seva
mort. Companys no
però,
a lafins
tomba
president

LLEI SC CA EI SS SN ES
Fortuny, un home apassionat amb la vida del Pre-

Amb això no vull menysvalorar la figura de
Tarradelles, ja que tot i no ser tarradellista, no puc

sident, si recordeu la pel-lícula, era aquell que va ajudar- SL LUC CC I EI VS S NE i CI Dt aci

lo a escapar de la mort però, com diu la veu popular, tots
tenim el nostre destí escrit. El que sí que és evident són
els fets, els que són i no pas altres. Aquest amic meu em
va explicar moltes coses del president, no sols de la seva
personalitat carismàtica sinó també del seu caràcter humanista. El meu pare i moltes altres persones que el van
to II ICV SR e0)//171 ES SI IS A ie to ES
troben moltes contradiccions en la vida del president, és
lògic.
El que sí és cert és que la seva família tenia una molt bona
posició i ell va cursar estudis de dret. Quan va venir a
Barcelona va topar amb els moviments socials d'aquell
moment i no va dubtar a defensar els obrers i aliar-se amb
Ir Etlo Es

legitimat, va encarnar el retorn de la Generalitat.

El que tinc molt clar és que posar un monument a prop del
cor de la ciutat de Barcelona, cap i casal de Catalunya,
sense el reconeixement per escrit -com a mínim- del
Ies CS EES o CEI CI Sec ani o cia I us coi
Companys en l'anonimat absolut d'aquí a vint anys.
Hi pot haver persones a qui no agradi la figura de Companys,
però la història no podem ni hem d'ignorar-la, qui perd la
seva història perd la seva identitat.
Hem de recordar com a poble que Companys fou un
president constitucional, extradit per la Gestapo, afusellat

perquè era el màxim exponent de la Generalitat, jutjat
mitjançant un procés vergonyós, no sols per ell sinó per
d'en Francesc Layret, d'en Salvador Seguí el Noi del Sucre,
er cam snen cis ni G ut sot LI A El
d'en Joan Peiró -una persona capdavantera del cooperatideixar molt alt el nostre país i la República, amb un govern
visme-, Companys va ser el president del Parlament de
uti i cims
Catalunya i també va ser ministre. Al capdavall, una persona
del poble per al poble. Els que van marxar amb ell afirmen
Per tot això, demano justícia per al president Companys.
que la sortida de Catalunya li va ser molt dura, perquè no
Tant a la seva tomba com al monument que se li ha dedicat
volia marxar, volia quedar-se al lloc on el poble l'havia
hi hauria de dir, amb lletres vermelles, que representa la
posat. Va marxar sense diners, fins i tot el govern basc a
sang vessada el 15 d'octubre de 1940. Data del seu afusel'exili el va ajudar. En definitiva, fou un home de principis.
llament i, amb ell, de tot un poble. Lluís Companys i Jover,
president de la Generalitat de Catalunya, va ser afusellat
Però el que és evident és la història: és la que és, i no la
perquè representava i defensava el poble català, així com
podem canviar. Vam passar de la dictadura a la democràcia
la legalitat de la HI República espanyola votada pels ciutadans
DS PU CEC CCR CI IS I CE Lot get
cis US En
controlada i vigilada. Algunes veus a les Corts Constituents
Militant d'ERC, de pensament socialista i federalista, amic
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La majoria
de catalans no pot
l'època vergonyant marcasaber gran
cosa del Centre - da per una
guerra civil inútil
com popularment se'l coneixia-, i cruel, provocada per uns demalgrat que la
simbiosi de l'entitat
saprensius que
ben poca cosa repreamb Catalunya va ser
molt estreta i que el CAD- sentaven dins la nostra
societat, el clergat, els
CI es desenvolupava quan el país conegué moments
capitalistes, els terratinents, els cacics, etc. Il un grup crescut
d'eufòria i d'esperança en el futur. Així vam arribar a ser
de militars. Un col-lectiu que, numèricament, comptava
l'associació socialment més important de Catalunya i del
molt poc, però que tenia a les seves mans tota l'economia
seu entorn.
de l'estat. Dels tres estaments, avui només ens preocupa la
força del gran capital, cada dia més agressiva, el clergat
Per tant, ja que els nostres conciutadans d'avui no coneixen recula ostensiblement, perquè ara li toca pagar els seus
gairebé res del nostre fet nacional i de la veritable història
propis pecats i errors: i els polítics cada vegada compten
del país, sentir parlar del CADCI els resulta tan confús i
menys, ja que es va imposant el model de conducta nordvague com parlar de Pau Claris, del Compromís de Casp
americà en el qual els polítics acaben sotmetent-se i només
o de l'obra duta a terme per la Mancomunitat -la llista fóra
defensen el món del diner. Aquí rau justament la nostra
interminable-. I encara bo que tenim un estol de joves, no
temença que algun dia quatre grans fortunes tinguin prou
tan nombrós com voldríem però que es prenen amb entu- poder per fer emmudir a tothom que s'atreveixi a reivindicar
siasme la feixuga tasca de posar ordre i mètode en la
la justícia social i els drets dels pobles oprimits, O a aturar
historiografia d'aquest país que ha hagut de passar per
la destrucció del medi ambient, víctima de la desenfrenada
avatars i proves que podien haver provocat la seva desapa- ambició del capital. No ens hem de fixar tant en els decorats
rició del concert de les nacions.

i les distraccions que ens mostren, el que volem és evitar

que d'ací a pocs anys la humanitat hagi de tornar a començar
a partir de zero.

El CADCI ha estat sempre, des del 15 de març de 1903,
data de la seva fundació, un gran referent per a la societat
catalana i, en especial, per a la barcelonina. Des del primer
Potser aquestes reflexions s'aparten del que anava dient
moment es caracteritzà per un acusat sentit de catalanitat
sobre el CADCI, però és que el CADCI continua la seva
integradora i una orientació social i obrera, lliurant-se en
tasca perquè la societat catalana se situi en una posició
tot moment a la defensa dels interessos de Catalunya com
d'equilibri, com correspon al tarannà català de "parlem-ne"
a nació i de la justícia social, seguint la pauta marcada pels
que en tot moment condueix al progrés i la pau sense que
avenços que a Europa s'anaven produint. El Centre era,
hi hagi forçosament vencedors i vençuts.
doncs, un punt de trobada de dos idearis arravatadors que
van fer que el 13 de gener de 1912 Martí Julià digués que
Si avui el CADCI viu moments esperançadors és perquè
"quan el pessimisme que s'encomana per l'estat extern del
Catalunya està ressorgint, i el que nosaltres volem és que
nostre poble es fa extremat, jo vinc al Centre a retrobar-hi
torni a ser aquell referent d'antany en què s'emmirallava
els catalanistes de sempre". De la mateixa manera hi acudien la nostra ciutadania. Recordem les paraules del president
els defensors de la justícia social com Serra Moret, Campa- Macià quan deia "Tot ho podrem fer quan Catalunya sigui
lans, Andreu Nin i tants altres que volien exposar les seves

opinions i les seves idees, sempre pacífiques, raonades i
incotrovertibles en defensa del món obrer.
Des de la seva fundació han estat senyal distintiu del
CADCI la coherència i la feina ben feta. Per això vam
poder travessar els foscos i nefastos anys de la primera
dictadura - 1923-1930-, tan poc explicada a la generació
actual. Amb el seu tarannà, l'entitat va poder superar també
BEN a ab domicil db... d.. A. dE ES

lliure. Però mentre no ho sigui, cal treballar cada dia amb

més fermesa per la seva llibertat".

A poc a poc anem recuperant el sentit democràtic de la
vida ciutadana. La història del CADCI és llarga i exemplar
i té futur. Per això us demanem avui la vostra col-laboració
fent-vos socis del CADCI. No espereu a demà. El nostre
anhel és fer del CADCI un poderós instrument al servei
dels ciutadans, i per això necessitem la vostra adhesió.

qi local a me CP mm
demana d'ésser inscrit com a soci del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria-Entitat Obrera, amb domicili
social a rambla de Santa Mònica, núm. 10, 08002 Barcelona, per la qual cosa es compromet a pagar la quota anual de 3.000 PTA.
En conseqiència estén l'ordre de domiciliació de pagament segúent:
L'entitat bancària a DGE a... EES
Adreça ni DR ne i CP , Població oca a camp ARREC E
pagarà els rebuts que li presenti el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria amb càrrec al meu c/c núm.
Data

Signatura
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Si aquesta és la Lean a dice sen me al la natura, val més que
tT'acostis a l'e j
naturals, més enllà dels limits al Palau RoberfT.
La natura és diversió però, sobretot, és un bé que cal respectar, conservar i millorar per gaudir-ne així en tota la seva intensitat. Del 6 d'octubre
EET LEC CEC ae Cel EL UE Se EI add CE SS ICS IC CSS ICS ESE ICS I CES
Una exposició que et donarà la imatge d'una natura que va més enllà de tot el que coneixes. T'hi esperem. (1) eta c liti
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