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Jueu - català
pet dia vaig sentir un conferenciant que deia que, salvant les distàncies,
els catalans som a Espanya el que els jueus van ser a Alemanya.
És ridícul pensar que si els jueus haguessin engegat a temps una campanya
de publicitat per demostrar al nazisme que no eren garrepes, ni seriosos, ni
antipàtics, ni tancats, ni sorruts segurament no haurien conegut Auschvvitz,
Biertenau, Monovvits, Mauthausen i desenes d'altres camps de mort.
Jo crec que la campanya no hauria servit de res, de la mateixa manera que
penso que fer-ne una per esborrar de la ment d'una gran part d'espanyols els
tòpics que han alimentat durant segles tampoc no arribarà a cap banda.
Com que no necessito fer el ridícul per fer-me estimar, demano al responsable que dirigeix la campanya publicitària que m'esborri de la llista dels
catalans que necessiten fer-se perdonar la seva idiosincràsia. Ni la Generalitat ni ningú té cap dret a traficar amb la meva personalitat. La mare em va
parir garrepa, seriós, antipàtic, tancat i sorruts el pare em va ensenyar a no
perdre mai la dignitat, i Espanya m'ha convertit en un separatista. I no he
de renunciar a res, estic ben orgullós de ser qui sóc: un jueu català -"polaco" per a més senyes- separatista i tossut. I, si a algun pioner de la uniformitat el molesta la meva manera de ser, que s'ho faci mirar, el problema el

té ell, jo no en tinc cap. 6
Josep Bellet i Falcó
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Torna l'Espanya eterna
M és enllà de la retòrica espanyolista i uniformitzadora, de la demagògia i de la criminalització
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Reportatge Un 25 d'Abril a València

g

pàg. 6: 600 regidors dels Paisos Catalans
obren un front comú
pàg. 8: València 2000: Ja no sé si era jo la
que hi era

del nacionalisme, avui el basc, demà el català, de l'in-

Reportatge De l'intent d'una desfilada militar a
dividualisme insolidari i de la precarietat, de l'activaBarcelona
ció dels mecanismes socials de recel davant de l'immigrant, allò que hi ha és el primer intent seriós i facActualitat Política lingúística a França
tible, des de la mort del dictador Franco, per part de
la dreta espanyola, de disputar a l'esquerra, als nacio- Breus
nalistes, als protagonistes democràtics de la transició
Entrevista a Enric Borràs i Calvó
l'hegemonia cultural.

Actualitat Homenatge a Lluís Companys
Periòdicament, en moments d'exaltació, tot seguint la Actualitat Porto: drets fonamentals al
tradició de l'Espanya negra, el PP és capaç de dir que cor d'Europa
els socialistes són uns traidors a la pàtria, tot acusantlos de pactar amb forces independentistes o de conni- Actualitat
vència amb ETA, només per no compartir al cent per

cent l'estratègia del PP de resposta merament policíaca al conflicte basc.
Tots plegats tenim, doncs, al davant un gran repte,
perquè els debats socials i polítics es plantegin en clau

de diàleg i de respecte democràtics. Si no ho aconseguim, no només no avançarà el reconeixement del
caràcter plurilingúe i plurinacional de l'Estat espanyol, sinó que recularem i ens imposaran una visió

simplista i autoritària de la realitat. Cadascú des del
seu àmbit té una gran responsabilitat en aquesta tasca

col-lectiva. 8
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Sònia Llinàs
LC amb un marc tan idoni com són els actes
commemoratius de la Batalla d'Almansa (25

d'Abril), regidors i alcaldes d'arreu dels Paisos Catalans es van desplaçar a València el 6 de maig per
endegar un marc comú de col-laboració en afers de
cultura i medi ambient. L'assemblea, que es va celebrar al paranimf de la Universitat Vella de València,
enceta una nova etapa en el reconeixement de la unitat nacional, històrica, ja que, per primer cop des dels
partits d'esquerres i nacionalistes de tot l'àmbit
català, acordaren mesures comunes. La importància

d'aquesta iniciativa és que neix des de l'àmbit municipal, ja que és en aquest espai "on la institució esde-

vé més propera i dinàmica, les relacions entre les
terres de parla catalana són naturals, necessàries i

fructiferes".

El fòrum de regidors planteja com a objectiu els intercanvis culturals, amb la defensa de la unitat de la llen-

gua catalana com a eix fonamental, mesures ambientals i polítiques comunicatives que facin front al pensament únic.

A banda del debat, es va signar un manifest que
denuncia el fet que des que es va aprovar la Constitució espanyola les relacions entre els Paisos Catalans
"no només s'han refredat, sinó que han topat amb
grans dificultats o han estat gairebé permanentment

sota sospita", la qual cosa ha incrementat un aillament "socialment i econòmicament insatisfactori,

culturalment regressiu i políticament perjudicial" en
l'àmbit català. Un altre punt que es va tractar durant
la reunió fou la decisió de donar suport a la candidatura de Miquel Martí i Pol per al Premi Nobel de Literatura.
L'acte fou presidit per Vicent Martínez Sancho, president d'ACPV. Eliseu Climent, secretari general de la
mateixa organització, Juli Peretó, vicerector de Cultura de la Universitat de València, Carme Garcia,

vicepresidenta del Consell Insular de Menorca: i Pilar
Blasco, presidenta de la Federació de Municipis de
Catalunya. A partir d'ara el fòrum pot esdevenir una
resposta institucional dels Paisos Catalans davant

l'afany disgregador de l'Estat espanyol, avalat per
l'article 145.1 de la Constitució espanyola, que prohibeix "la federació de comunitats autònomes". S'ha
acordat celebrar reunions periòdiques per a promoure una col-laboració "que garanteixi la represa natural d'una relació que no és només de bon veinatge,
sinó que implica la relació fraternal que sempre
havíem desitjat i que ha de fer possible un projecte
col-lectiu compartit en un espai territorial de vida en
comú".

L'assemblea de regidors tindrà una continuitat prevista amb dos congressos més, de moment sense data:
un sobre política cultural i un altre sobre medi
ambient, possiblement a Mallorca. 8
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LITITI A CIU A Un 25 d'Abril a València

IME TT

Rosa M. Puig-Serra, secretària de comunicació i portaveu de la UGT de Catalunya

La manifestació transcorre sense incidents remarcables amb els sons, per exemple, de bandes musi-

cals que interpreten Paquito el Xocolatero o

La benvinguda

Dissabte, 6 de maig de 2000, València: un article
del diari Las Provincias ens dóna el primer bon dia,
preveient tot el que farem:
"Cada 25 de abril, el pancatalanismo nos recuerda
que està ahí, càncer corroyendo en nuestras escuelas, institutos, universidades, en nuestras almas, en
nuestra esencla.
Utiliza la plaza de toros, propiedad de los valencianos y, desde ella, se insulta a todo un pueblo, a
su lengua, a su cultura. Van més allà y lo amenazan. Después destrozan todo lo que pueden. Como
vàndalos, arrasàndolo todo. "

Ramonet si vas a l'hort, mentre veiem com ballen
els bastoners, els gegants i els dimonis. Dolçainers, tenores, xarangues, grups d'animació, dracs
1 bandes de música reforcen aquest caràcter lúdic
i de cultura popular.
Un nombrós públic participa, tot aplaudint i ba-

llant, a la desfilada per uns carrers plens de
senyeres. De moment, els anunciats i terribles
aldarulls no es produeixen.

El manifest

Els manifestants omplim de gom a gom la plaça de
bous. Eliseu Climent pronuncia un discurs en què
reclama la unió de tots els ciutadans del país per
"crear un territori reconciliat amb la seva identitat
La manifestació
i alhora obert a totes les cultures". Les paraules de
Impressionats encara per la nostra gran capacitat Climent són rebudes amb forts aplaudiments, però
encara no és visible cap catàstrofe.
destructiva, ens sorprèn el caràcter, bàsicament
reivindicatiu, però també enormement festiu de la
manifestació que congrega 60.000 persones
(7.000 segons la Policia Municipal), vingudes de
El concert
tots els paisos de parla catalana. Encapçalats per
Feia molt de temps que en Lluís Llach no presenuna pancarta amb el lema " Anem junts", commetava un espectacle com aquest. Inicia el concert
morem, per primer cop plegades, dues dates històpreparant el públic emotivament, repassant
riques per al nacionalisme: el 25 d'Abril i l'11 de
algunes de les seves cançons més populars. DesSetembre, tot rememorant la pèrdua de les lliberprés, l'esperada estrena de Germania 2007, a tratats dels valencians i dels catalans al segle XVIII.
vés de veus i personatges que representen el passat, el present i el futur dels Paisos Catalans, de la
Les persones que porten aquesta pancarta perta- seva cultura i de la seva gent.
nyen als àmbits social, sindical, cultural i acadè-

mic dels Paisos Catalans, deixant per a una sego- Sota la mirada emocionada de Miquel Martí i Pol,
na "filà" els representants polítics.

autor de les lletres, gaudim tot escoltant la prodi-

giosa veu del contratenor Xavier Torra, representant de l'ànima d'un país, la tendresa de les veus

blanques dels dos centenars de joves vocalistes que
simbolitzen el futurs la veu i els sons del present,

personificat pel mateix Llach, i la màgia del futur
més immediat, amb la presència de la cantant
d'origen cubà Lucrècia, tot un cant a la convivèn-

cia i a la multiculturalitat.

Els anunciats aldarulls

De sobte comencen els esperats incidents: una
amenaça de bomba obliga l'organització a desallotjar la plaça de bous, la qual cosa impedeix les
actuacions que faltaven per acabar el festival.

Grups de joves "blaveros" es van dedicar a partir
d'aleshores a perseguir i insultar pels carrers qualsevol jove amb pinta de "perillós element subversiu". Portar una senyera o els cabells llargs ja era
suficient indici.

Les responsabilitats

La nostra sorpresa es va produir al dia segient
quan la portaveu del govern valencià d'Eduardo
Zaplana va afirmar que s'havien produit greus
incidents... provocats per nosaltres, els "pancatalanistes". Sento molt no poder informar sobre
aquests "greus incidents" ja que, quan es van pro-

duir, jo no hi era. Després de l'amenaça de
bomba, vaig optar com molta altra gent per anar
a dormir. Tampoc hi eren presents les molres persones que coneixia. Clar que tampoc hi deuria ser
la portaveu ni cap membre del govern Zaplana...
Ens vam haver d'informar pels mitjans de comunicació i en boca dels representants de la Generalitat valenciana dels insults a la societat valenciana, l'Estatut valencià i la Constitució espanyola,
les proclames a favor de l'organització terrorista
ETA, l'agressió contra l'estàtua d'un torero i
altres destrosses difícils de definir.

Resum d'una jornada a València
Ja de tornada a Barcelona, encara durava l'estu-

pefacció. Hi havia hagut dues manifestacions, una
de persones bones i més aviat educades, i una
altra de brètols salvatges, el mateix dia, a la

mateixa hora i al mateix lloc2 On eren els manifestants dolents2 Per què no els vam poder veure2
Havien de ser molts per provocar destrosses
d'aquesta magnitudi 1 els etarres, com anaven

vestits. amb passamuntanyes o a cara descoberta2
S'havien posat d'acord amb els ultradretans per
amenaçar amb una bomba2 Què podria haver
passat si s'hagués estès el pànic entre les 15.000
persones que omplien la plaça de bous2 I sobretot, qui s'havia emportat el pobre torero2

Com que aquestes són unes preguntes difícils de
contestar sense tenir una certa mala idea, preferEixO pensar que tot va ser fruit d'un error. La
portaveu de la Generalitat valenciana, dona previsora, havia preparat les notes informatives pen-

sant que tot aniria com havia anunciat el diari Las
Provincias. Una mala coordinació no la va advertir a temps de la falsedat de tot plegat. I no va
tenir més remei que mantenir el tipus. Si no és
això, què hauriem d'interpretar: 8
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Laurença Privat, Montpelhièr

Occitans. De l'I.E.O depend tanben de bibliotècas
occitanas coma lo C.I.R.D'OC ont son recampats

totes los documents literaris, linguistics e etnologics e
França, dempuèi las annadas uèchantas, la lenga politics d'Occitània. De documents occitans son tanben presents dins de bibliotècas municipalas quand la
de la republica es lo francés. Non pas que nos
ciutat es favorabla a l'occitan.
son interditas las autras lengas mas aquesta politica
de defensa de la lenga francesa per rapòrt a l'anglés
pausa d'uèi lo problèma de la reconeissença de las
Existís tanben una cultura
autras lengas de frança.
activa de l'occitan dins la
vida teatrala coma per
exemple lo teatre de La
Fa vint ans, se van crear las escòlas
... Lo recrutament
Rampa que s'es espebilingas occitanas: "las calandretas".
dels professors se fa
cializat dins la proSon d'escòlas jos contract amb l'Estat
SUS Un COnCoOrs que
duccion d'espectacles
que vòlon a l'ora d'ara esser consideprepausa un
teatrals en occitan. l a d'auradas coma d'escòlas publicas. Ara,
nombre limitat de
coneisson de vertadièrs problèmas
tras tropas de teatre coma la Comed'existencia alara que i a de mai en
pòstes que demesidi dell arte que son establesidas a Tolomai d'escolans dins aquestas escòlas.
sa o encara la companhia d'André
son e que son de
Se pòt parlar d'un cinquantenat
BENEDETTO que fan produccions
quinze per trenta
d'escòlas calandreta en Occitània.
d'òbras occitanas en francés per far

tres despartaments.
Fòra d'aquestas escòlas existís tanben Un nombre ridicul
d'escòlas publicas, de collègis e licèu e que lo gabern pensa
d'escòlas primàrias (Vilafranca de
pro suffisant per
Roergue) ont son dobertas de seccions gardar e ensenbar
bilengas occitanas. Son pro nombrouna lenga e una
sas sul territòri occitan e la demanda
cultura qu'escana
es tanben importanta. Aital, las clasde mai en mai...
sas mancan pas d'escolans que son
aquí per aprendre una lenga, una cultura, una region ont venon d'arribar.
I

Las associacions son tanben nombrosas. I a
de "cercles occitans" sul territòri tot d'Occitània. Son d'associacions que son aquí per

prepausar una vida en occitan e son religadas a l'I.E.O. Cada despartament d'Occitània a sa seccion LE.O. L'I.E.O, foguèt creat
a la fin de la segonda guèrra mondiala e se tracha de
far publicar d'òbras en occitan, d'organizar de fèstas
e de manifestacions en ligams amb lors pendents que
son los Cercles Occitans. LL.E.O, vòl dire : Institut

coneisser la cultura occitana (Avin-

hon). Se son fargadas tanben de ràdios
coma Ràdio Occitània a Tolosa, Ràdio
País (Bordèus e París). I a tanben de

tentativas de ràdios a frequencias temporarias sus Montpelhièr amb l'associacion SON E RESSON OCCITAN
que fargan d'emissions occitanas per

de ràdios localas en cerca de produccions occitanas. Aquesta ràdio foncciona pas que dos meses sus una frequencia temporaria acordad pel gobern e qu'espera
lèu veire naisser una frequencia ont se podrià far
d'emissions en occitan en ligason amb las ràdios
catalans del Rossilhon coma l'an passat ( Ràdio
ARRELS) e de Catalans del Sud. Mas, son pas que de
projectes dificil de realizar.
Al nivèl dels estudís, se pòt apprendre
occitan tre l'escòla primària. Mas tanben dins los licèus e los collègis. Lo
problèma es lo de la politica francesa
que permet gaire de recrutar fòrça professors d'occitan. Que s'opausa a l'en-

d'Estudis Occitans. Se son encargats de publicacion e
de festas e manifestacion a l'I.E.O son tanben encargats de transmetre la lenga occitana en dobrissant de senhament de l'occitan pels regents de las escòlas
corses de lenga occitana. Aquò se fa dins los Cercles primàrias. Lo recrutament dels professors se fa sus
12

a Franç
Per la
un concors que prepausa un nombre limitat de pòstes
musique demesison e que son de quinze per trenta tres
despartaments. Un nombre ridicul que lo gobern
ea los
pensa pro suffisant per gardar e ensenhar una lenga
mai coneguts son de
e una cultura qu'escana de mai en mai. Per poder
grops coma Massilla
gardar las seccions d'occitan dobertas a calgut la
Sound System o los Fabulos
creaccion de sindicats de professors (FELCO e
Troubadours. Cantan en occitan e en francés e son
CREO), que publican de materials pedagogics
coneguts en França coma d'artistes del Rap. I a
amb l'ajuda dels CRDP (Centre Regional
tanben de cantaires coma Bruno Martin
de Documentacion del Professorat).
o encara Luc Aussibal, de gropes
coma Mescladissa, Banda Sagana, Nux Vomica, Gacha
De moviments estudiants
Empega... que partan de la
coma lo MED'OC son
tradicion cap a la creapresents per mostrar
cion la mai doberta
que i a una vida estuque se pòt trobar per
dianta occitana que
la lenga. Lo problèdefend sos dreches
€ sa seccion d'occitan sus la facultat

Al nivèl

DOBEICIC:

CES IS
tanben
una vida

amb lo P.N.O (Partit Nacionaliste Occitan) e de moviments

tals que lo CROC (Cor-

rent Revolucionàri Occitan)

que fan parèisser de jornals e
de revistas (HAR/FAR)...

Dins los medias, se fa un jornal televisat en
occitan de sèis minutas lo dissabte de ser a
sèt Oras manca detz e una emission de
mièg ora lo Dimenge de matin entre
mièjorn manca un quart e mièjorn un
quart. Cada setmana parèis un setma-

nièr que tracha de l'actualitat en occitan

(Pais Basc. Catalunha, França, Occitània,

Bectanha, ). Pareis tanben una revista pels
pichons que se ditz Plumalhon. Revista que se
pòt utilizar amb de pichons que començan
d'aprener la lenga.

ma es que s'ausisson

pas que sus de
ràdios localas o
dins d'emissions de
ràdio en occitan
perque manca d'argent per far publicar e distribuir tota
la musica occitana
de'n pertot dins
Occitània e endacòm.
All aimecitde nas
produccions
literàrias —esmeteissa causa. Í a

mond que fan de
causas e lo problèma es lo de las subvencions que los
politics lor agrada melhor de metre dins l'amenatjament d'una ciutat que dins las produccions localas.
L'occitan es vist coma quicòm de follloric e a l'encòp
coma terrorisant per rapòrt a la cultura de França
que lo govern pensa èsser escampada pels occitanistes
o los que vòlon parlar liurament lor lenga. A l'ora
d'ara, lo debat sus las lengas regionalas es lo meteis
que per la proteccion de l'environament francés. Son
de debats perilhoses que cal melhor pas abordar. Dins
un país dels dreches de l'òme se pòt veire que ne'n
manca un: lo d' aver sa pròpia identitat regionala. 8
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Amnistia Internacional

Catalunya

Josep M. Àlvare
lliura el premi a en Pep Riera

fotografia: Carlos Ba

Exportacions

d'armes espanyoles
a l'Aràbia Saudita
Amnistia Internacional critica
en un informe la manca de
transparència de l'Estat espanyol sobre la venda d'armes a
l'Aràbia Saudita.

Pre LL at SA DUI

quest informe ha estat elaborat conjuntament per la secció espanyola d'Amnistia
Internacional i la càtedra UNESCO sobre la pau
i els drets humans de la UAB, en el marc de la
campanya internacional d'Amnistia Internacional sobre la situació de drets humans a l'Aràbia
Saudita.

es de fa tretze anys, les fundacions Josep
Comaposada i Rafael de Campalans atorguen

L'objectiu és analitzar fins a quin punt les vendes
d'armes espanyoles contribueixen a aquesta
situació. En canvi, l'absència de dades relatives

als productes i destinataris de les exportacions
de material de defensa i doble ús facilitats pel
govern espanyol dificulta de manera considerable aquesta tasca. La falta de transparència del
govern espanyol impedeix establir una relació
clara i inequívoca entre les exportacions a l'Aràbia Saudita i les violacions de drets humans que
es produeixen en aquell estat. A més a més, tampoc no es pot saber exactament quin tipus de

material policial i de seguretat s'hi exporta.
Malgrat tot això, en virtut de les normes internacionals sobre drets humans, és responsabilitat
del govern espanyol proporcionar garanties que
aquestes transferències no faciliten la comissió
de violacions de drets humans en aquell estat,
especialment segons el Codi de Conducta de la
Unió Europea en matèria de transferències
d'armes, adoptat el mes de juny de 1998. 6
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7 Pedreta, d'en (Gaudí,

Mimodernismelens acull

els Premis Primer de Maig a persones i entitats que

han destacat en la defensa i la promoció dels valors
de progrés.
Els premiats d'enguany han estat els segients:
$ Premi a la Iniciativa Social: Aspros, entitat
lleidatana dedicada a l'atenció dels disminuits
psíquics.
4 Premi a la Memòria Popular: Centre d'Estudis
Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, arxiu indispensable per a l'estudi de la
nostra història contemporània.

4 Premi al Pensament: Volfgang Merleel, brillant
pensador alemany de l'espai socialista i la
integració europea.
$ Premi a la Convivència: Federació de Cors de
Clavé, ara fa 150 anys capdavanters del cant
coral entre el proletariat industrial.
4 Premi al Compromís: Isabel Gutiérrez, companya amb un compromís sindical llarg i exemplar,
i Pep Riera, un pagès al servei de la pagesia
catalana.

IL IA

ES

"Volem sous dignes i contractes fixos"
mb aquest lema, el passat dia 20 de maig,
l'AVALOT organitzava per segon any

consecutiu el seu concert a la plaça del Rei, a
Barcelona. Amb les actuacions de Azucarillo
Rings i de Dr. Calypso, un cop més reivindicació i festa s'unien per demanar estabilitat laboral per als joves. N'estem farts de contractes
temporals d'un dia, dos, tres o, en el millor dels
casos, d'una setmana o un mes. Amb aquest

tipus de contractes no podem accedir a un habitatge en condicions, a una formació a l'abast de
tothom (cada any les taxes a les facultats són
més cares), etc.
Els joves volem trobar una primera feina com

cal, digna i estable. És per aquest motiu que
omplírem la plaça del Rei, conscients que el
nostre esforç és el de tots. 8

del Departament de Treball
Anna Lliuró

—— Ti

de Treball de la Generalitat de Catalunya. Cal tenir
present que, des de l'any 1991, la traducció de
NEGOCIACIÓconvenis col-lectius que es negocien a Catalunya és
COL-LECTIVAuna constant que ha evolucionat cap a l'obligatoDic

l proppassat 2 de
juny, en un acte

celebrat al Palau de la

rietat de la seva publicació al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, l'any 1996.

sentar el Diccionari de
la negociació col'lectiva. Aquesta obra és
fruit de la col-labora-

Pel que fa al contingut, el diccionari recull 718
termes catalans amb l'equivalència en castellà,
francès i anglès. A més a més, cadascuna de les
entrades inclou una definició en català i, en alguns

Generalitat, es va pre-

ció entre el Departa-

ment de Treball i el
TERMCAT.

EE)

Neix de la voluntat de donar eines de suport als
professionals que es dediquen a la normalització
lingiística en l'àmbit de les relacions col-lectives i

del món laboral en general. Per a la seva elaboració s'ha fet un buidatge sistemàtic d'una àmplia
selecció de convenis col-lectius redactats a Catalu-

nya, dels textos jurídics d'àmbit laboral que els

emparen i de documents puntuals del Departament

casos, quan s'ha considerat convenient, una nota

amb informació addicional referida a l'ús general.
L'abast temàtic ve establert per l'arbre de camp que
en determina l'estructura interna, i aquest inclou

cinc camps: conceptes generals, relacions col-lectives, organització i condicions del treball, gestió de
recursos humans i mercat laboral.

Per tant, és una eina bàsica de treball per a les
comissions negociadores que omple el buit existent
en aquest àmbit terminològic. 8
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Josep M. Andreu ii
Joan Guàrdia
1. Com et vas fer editor de llibres2molt bé, vaig afegir-hi uns
Vaig pensar: hi ha coses interessants que no es publiquen. Si no
ho fa ningú, ho faré jo. Va anar
així, i més com a servei que com

a negoci. A més de l'ambient editorial de casa, als 14 anys ja feia
revisió de proves, la revista de
l'escola, després la del barri i
també fulls clandestins amb la
vietnamita i publicacions periòdiques: per tant també hi ha una
certa vocació.

dibuixos, maldestres, i així vaig

publicar el llibre. Així va néixer
l'editorial El Llamp, activa des
del 82 fins al 95, ara, només
dorm.

3. La teva tasca responia a un com-

promísa

Un compromís total. Em vaig fer
editor per publicar allò que no es
publica, perquè hi havia
branques del saber que en català
no es tocaven, i s'havia de cobrir

Als setze anys ja havia passat

algunes vegades la frontera, amb
la motxilla carregada de llibres
que aquí no eren permesos, editats a Perpinyà o a d'altres llocs,
de fet, molts catalans exiliats, en

particular a Mèxic, van fer d'editors.

2. Quin llibre vas editar primer

llegendes èpiques
catalanes
3

Un manual d'orientació, per

aprendre a anar per la muntanya
sense perdre's. Els excursionistes,
per anar a la muntanya i per descobrir el nostre país, només disposàvem d'un petit llibret, d'estil
I contingut militaristes, de l'Editorial Alpina. Vaig constatar una
mancança, i m'hi vaig posar.

Volia reeditar el Manual de l'excursionisme, d'en Josep Maria
Batista 1 Roca, però van apa-

rèixer algunes dificultats i, tot
parlant-ne amb el company Ferran Pàmies, em diu que té uns

apunts que usa per als nous caps
escoltes. Com que estaven molt i

aquest espai. De fet, també calia
recuperar una tradició ateneista i

popular molt important i que
publicava llibres d'una gran
riquesa i varietat a bon preu,

durant els anys 20 i 30, però la
dictadura ho va trencar.
4. El Llamp va contribuir a despertar
i a enfortir l'esperit de defensa de

Catalunya, de l'independentismes
La independència de Catalunya,
de la forma més adequada al
món globalitzat i interdependent,
és l'objectiu, el gran objectiu,
perquè és la millor manera de
defensar el país o la llengua. Per
això va néixer El Llamp. Amb la
independència tindríem llibertat
de moviments.
En Joan Crexell -per Nadal farà
Sis anys que es va morir-, a través

de la col-lecció La Rella va donar
un gran impuls a la divulgació
per a les noves generacions de
catalans dels fets de la postguerra

i del franquisme, que no eren
explicats ni oficialment ni pels
partits, sigui el PSAN, el PSUC,

ells han de poder anar a Sevilla.
Si volem sobreviure com a nació
o com a ciutadans que vivim i

treballem a Catalunya, hi ha una
raó molt simple de pura supervivència social, econòmica i política, a part que qualsevol té dret a
viure lliurement i a presentar-se

el PSOE, Convergència Democràtica o Convergència Socialista.

Va publicar un llibre clau: L'origen de la bandera independentista. Va obrir els ulls a molta gent,
i encara es ven. I un llibre sobre
com es va preservar el monument
a Rafael Casanovas de la destruc-

al món tal com és.

Voltaire, un dels creadors de

ció que volien els franquistes o, a

l'Enciclopèdia, deia que Catalu-

través dels contactes que tenia
amb exiliats catalans a tot el

nya és un país que pot viure

sense els seus veins, però ells no
poden viure sense Catalunya. Per
això se l'han dividit. En Franco

món, la relació de centres i casals
catalans arreu del món, editada a

El Llamp, abans que ho fes la
Generalitat.
5. lla UGT de Catalunya2
És curiós, el meu segon llibre,

L'evolució del pensament polític
català, era d'en Miquel Ferrer
Sanchis, un gran català, un gran
treballador i exsecretari general
de la UGT de Catalunya i del
Consell Nacional de Catalunya
des de Mèxic.

practicava l'estratègia per acabar

L

Net

Ui

DE aa ria ona
Edit

anorrear Catalunya. Després de

la guerra, el Ministeri d'Afers
Exteriors va dedicar diners i

esforços intensos per convèncer

valencians i illencs que no eren
catalans, i, tal i com explicava
dies enrere l'estudiós xilè Farias,

van engegar estudis per esbrinar
per què els gens dels catalans els
feien proclius al marxisme i

6. El Llamp: quin és el seu futuro
L'editorial està adormida, però
no morta. Són 300 títols en quin-

l'anarquisme: això té un nom:

ze anys, no me'n penedeixo de
cap, i cada llibre té la seva història. Vam publicar la primera

odi racial.

Transfranquisme és el mot que
millor defineix la situació actual:

col-lecció d'escacs en català, la

primera col-lecció de narrativa
eròtica en català, la primera de
textos filosòfics per a l'ensenyament mitjà, la primera sobre els
ferrocarrils. Hem obert camí.

1. independència per a quès
El barri, la població, la comuni-

fer veure que tot canvia perquè
tot segueixi igual. El mort ens

DICCIONARI
PER A...
FERROVIARIS

porta a dubtar de la validesa
d'aquest règim.

catalanes com l'Ajuntament i la
Diputació de Barcelona subvencionin entitats com la Miguel de
Cervantes que atempten contra
els drets bàsics dels catalans2 Pe-

ni volen saber les necessitats
d'aquí. L'alcalde de Barcelona no
pot reformar la façana marítima,

perquè depèn de Madrid. No
podem tenir un TAV per anar a

riòdicament aconsegueixen neu-

lluís
batlle

EL. LLAMP)
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consulta democràtica, i això em

viu, el possibilisme, o trencar.
Com pot ser que institucions

Madrid, a 700 Rm, on ni saben

Madrid decideix, i decideix que

imposa el cap d'Estat, sense

Hi ha dues opcions: o fer la viu

tat depenen de centres de decisió
massa llunyans i aliens. Si Barcelona necessita una pista d'aeroport ha de demanar permís a

París o a on vulguem, perquè

d'aniquilar Catalunya, per fer-la
desaparèixer del mapa: se'n diu
Guerra Civil, i ben cert que n'hi
ha elements, però la finalitat era

tralitzar els intents d'enfortir el
moviment independentista, però
sempre reneix com l'au fènix.
segueix p.20
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l'homenatge a Lluís Companys

8. Quia sentit té Momenatyge aCatalunya
Lluís va ser l'escenari de preCompanys

Lluís Companys representa la

voluntat democràtica del poble
de Catalunya, i honorant a Companys, honorem els exiliats, tots
els represaliats. Per això mereix
un homenatge. El poble ha mantingut la memòria de la seva
dignitat davant de la guerra
d'agressió contra Catalunya. I
progressistes d'arreu el tenen
com un referent.
L'homenatge s'impulsa a través
d'una comissió i d'un treball unitaris, perquè en Lluís Companys és

un patrimoni col-lectiu de dignitat i
de civilitat. Així, el proppassat 6 de
juliol, el Col-legi de Periodistes de

sentació dels actes i va comptar
amb la intervenció de l'historiador
Agustí Barrera, Lluís Armet (PSC),
Joaquim Ferrer (CiU), Jordi Portabella (ERC-Aj. de Barcelona) i

cerval que a Catalunya algun dia la
gent es posi d'acord i assoleixi la
independència.

9. Quin valor atorgues a la memòria

coHectivar
La memòria serveix per assolir
noves cotes de benestar i de llibertat, per a la gent de Catalunya i per
a la gent d'arreu. Amb els diners
En aquest moment d'ofensiva espa- dels catalans que es queda l'Estat,
es podria millorar el benestar dels
nyolista, amb l'objectiu previsible
ciutadans i ajudar pobles depaupede trencar qualsevol possibilitat
rats. Hem de fer el de sempre: lluid'entesa entre catalans i bascos,
entre progrés i diàleg, per aillar-nos tar, resistir i avançar. El PP vol la
i primer resoldre el problema basc nostra destrucció i nosaltres volem
a la seva manera i després el català, fer les coses a la nostra manera.
l'homenatge a Companys té un alt Amb el PP potser hi haurà una clarificació, O caixa O faixa. Jo penso
valor cívic i simbòlic. A més a més,
cal ser conscients que els fa una por que faixa. 8

Josep M. Àlvarez (UGT de Catalunya). En Salvador Alsius, president
del Col-legi, va fer de conductor.

LA COMISSIÓ EN HOMENATGE A LLUIS COMPANYS agrupa una seixantena llarga de personalitats dels àmbits social, polític, cultural i sindical, tant d'EusRadi com de Catalunya, amb una amplíssima
pluralitat i de forma estrictament unitària, amb l'objectiu de fer conèixer la figura de Companys a les noves
generacions i reivindicar la seva vida i la seva mort, plenes de dignitat, davant de la injustícia de la seva detenció, lliurament, consell de guerra sumarissim i execució. La Comissió aplega persones independents i dels
partits i sindicats seguents: BNG, CDC, CGI, CONC, CSC, EA, EC, EH, ELA, ERC, IC-V, IU-EB, LAB, PNB,

PSAN, PSC, PSE-PSOE, STE-EILAS, UDC i UGT de Catalunya.

HOMENATGE A LLUÍS COMPANYS
Dia: 29 d'agost de 2000
Hora: dos quarts d'onze de la nit
Lloc: pont internacional d'Hendaia
Presentació: Xabier Elorriaga, actor
Parlaments: Alberto Buen, alcalde d'Irun
(PSE-PSOE), Josep-Lluís Carod-Rovira,
secr. gral. D'ERC, Jordi Pujol, president de la
Generalitat, Juan José Ibarretxe, lehendaRa-

ri d'Eushadi

Representació: La fugida dels irunesos pel
pont, i El lliurament de Companys al pont.
En record dels demòcrates que es veuen obligats a fugir pel pont internacional el setembre
de 1936 i del president Companys.
Direcció escènica: Lourdes Villagran
Corals: Olagarro, Montextio, Rantuz i OzenRi: Senyor de Sant Jordi i l'Estaca
Aurreshu: Ball basc d'homenatge a càrrec
de Jon Maya, dantzari

Agur Jaunat: cançó de comiat
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Dia: 30 d'agost de 2000
Hora: dos quarts d'onze de la nit
Lloc: Hondarribia
Sopar popular

Dia: 31 d'agost de 2000
Hora: dos quarts d'onze de la nit
Lloc: teatre Victoria Eugenia - Donostia
Concert en honor de Lluís Companys
Actuacions: Joseba Tapia i Lluís Llach
Autocars per assistir als actes:
tel. 93 301 28 07
per a més informació dels actes:
Enric Borràs
tel. mòbil: 667 97 65 17
correu electrònic: ebc Ètelepolis.com

http://club.telepolis.com/ebc/companys

d'Hendaia, on Companys va ser lliurat per la Gestapo a les tropes franquistes. El president dels catalans
d'aleshores fou detingut per l'esmentada policia
militar alemanya, en plena II Guerra Mundial, en el
seu exili bretó. Arran de la recerca del seu fill disminuit, del qual havia perdut la pista mesos abans, s'estimà més córrer el perill de romandre a la França ocupada pels nazis i, per tant, refusà l'oportunitat de
gaudir d'un exili més segur a Mèxic.

"L'Estatut m'agrada molt.

Però

només com a primer pas cap a la inde-

pendència", lehendaRari J. A. Agirre
Quim Gibert, ensenyant
OU Companys, tot just començat l'any 1939,

abandona derrotat la Catalunya republicana Pirineus enllà, ho fa amb Agirre. El president dels bascos
havia deixat momentàniament l'exili a França, on

vivia de feia mesos, per retrobar-se a la Vajol amb el
nostre president i passar la frontera hispanofrancesa,
que separa els catalans de l'Empordà dels del Vallespir. "Aquest gest tenia tota la grandesa dels grans
símbols: Catalunya, en un dels moments més durs de
la seva història, trobava EusRadi al seu costat", asse-

nyala en Josep-Lluís Carod-Rovira, secretari general
d'ERC (Avui, 1-111-2000).
Una seixantena d'anys després, un altre punt fronterer de renom internacional, conegut com el pont
d'Hendaia -que també parteix la nació basca-, tornarà a reunir el lehendalari Juan José Ibarretxe i el
president Jordi Pujol. El motiu2 El 60è aniversari de

l'assassinat del president Lluís Companys i Jover.
L'any 1940, aquest pont sobre el riu Bidasoa -a hores
d'ara ha quedat en desús- unia els territoris de Lapurdi (Estat francès) i Guipuzloa (Estat espanyol). Fou

en aquest indret, a un salt de la vila nord-basca

El pròxim 29 d'agost, dimarts, el pont d'Hendaia
esdevindrà l'escenari de la commemoració d'aquella
extradició feta entre forces feixistes, les conseqiències
de la qual foren fatals. En menys de dos mesos el president Companys fou torturat, va patir un simulacre
judicial i va morir afusellat el 15 d'octubre de 1940.
L, en aquest sentit, ha passat a la posteritat com l'únic
president electe d'un país europeu executat durant el
període 39-45. Aquest acte recrearà uns fets històrics
a partir de la combinació d'aportacions teatrals, cerimonials i musicals, en el marc de l'esmentat pont, per
raons del seu alt significat emotiu i mític. " Van ser un
incident i unes circumstàncies que signifiquen tot un

símbol per a aquella part més crítica i millor informada del poble català que ha pogut conservar intacta la memòria col-lectiva al llarg dels anys", manifesta l'historiador Toni Strubell Trueta, ànima del projecte. Un dels motius que ha impulsat Strubell a organitzar aquesta cerimònia multifacètica és la pretensió
de fer reviscolar precisament la memòria col-lectiva.
Durant els 40 anys de dictadura espanyola la figura
del president Companys fou ignorada "i si s'hi feia
ocasionalment referència, era per a vilipendiar-la (...)

hom féu per manera de treure'l de la història", explica Marc-Aureli Vila, un dels fundadors i exdiputat
d'ERC. Il al llarg dels 25 anys de postíranquisme
continua essent un gran desconegut a les escoles dels
Paisos Catalans.
"Les víctimes tenen dret a la dignitat, al reconeixement. Cal fer el que sigui per recordar allò que va passar perquè cal saber la veritat, la gent té dret a saber
la veritat, a conèixer els seus morts", assenyala l'hispanista Paul Preston (La Vanguardia, 6-V1-2000).

Sobretot quan governs com l'espanyol defugen retornar de Salamanca la documentació requisada de la
Generalitat republicana, i fan ostentació, en canvi, de

la seva força militar pels carrers de Barcelona i, per
postres, són incapaços de demanar oficialment disculpes des de Madrid per la responsabilitat dels seus
antecessors en l'assassinat d'un president de la Generalitat. El govern alemany, encara que de forma
simbòlica, fa anys que va demanar perdó per la part
que li toca. 8
21
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Josep Maria Àlvarez i Suàrez, secretari
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general de la UGT de Catalunya

la ciutadania ferida, avui, pel sentiment generalitzat
que no s'han acomplert els objectius d'equilibri entre
l'àmbit econòmic i l'àmbit social.

l proppassat 19 de juny i convocats per la CES Confederació Europea de Sindicats- i per la Plataforma d'ONG europees del sector social, vam ser presents a l'euromanifestació per fer arribar les nostres
propostes i pressionar els caps de govern reunits a la
cimera perquè incloguessin els drets fonamentals al
Tractat de la Unió Europea. L'avenç de l'Europa
social que avui plantegem ha de ser necessàriament
l'altra cara de l'euro, l'Europa dirigida al conjunt de

A la cimera de Colònia del juny de l'any passat es va
decidir elaborar una carta de drets fonamentals de la
Unió Europea, i a Tempere es va decidir crear una
comissió de treball formada per parlamentaris estatals, europeus i representants dels governs per elaborar la proposta de document. Quin és el problema de
recollir en un document allò que els estats ja tenen en
llurs constitucions2, ens podem preguntar ingènuament. La resposta és senzilla: la natura que ha de tenir

aquesta carta, és a dir, la
capacitat de ser vinculant o ser només una
declaració política de
bones intencions. I ja se

Aznar està disposat O no a bloquejar la seva aprovació com ho ha fet amb la directiva de la societat europea que preveia mecanismes d'informació i consulta
al si de les empreses.

sap que l'infern n'és ple,
d'aquestes últimes.

Davant del procés de globalització econòmica, cal de
nou que globalitzem les nostres voluntats i, per tant,
la consciència dels treballadors i treballadores que ens
Amb la crida els " drets fonamentals al cor d'Europa", sentim partícips del creixement econòmic i de la prodes de la Confederació Europea de Sindicats demaducció de riquesa, però
nem la integració dels drets cívics, socials i sindicals
alhora ens sentim autoritfonamentals dins els tractats de la Unió Europea.
zats a demanar una millor
distribució de la riquesa a
nivell mundial i a nivell
S'hauria de constituir un nucli fundacional de drets
europeu vv Galvique el
que estarien reconeguts per la UE: Declaració univerconjunt d'europeus partisal dels drets de l'home, Convenció europea dels drets
cipi d'allò que construeix
de l'home, Declaració de l'OIT relativa als principis i
diàriament, i en aquesta
als drets fonamentals del treball, Carta comunitària
línia és urgent que els
dels drets socials fonamentals dels treballadors, Carta
social europea refosa, i Convenció de les Nacions
comitès d'empresa euroUnides sobre els drets de l'infant.
peus no siguin només d'informació i consulta, sinó
també de real participació i codecisió en la marxa
empresarial. Estem convençuts que l'aportació dels
En segon lloc, incloure
sindicalistes europeus és positiva per al conjunt de les
també els drets sindicals
empreses.
transnacionals, la lliure
circulació i els drets polítics lligats a la ciutadania
S'ha de generar un nou impuls en la línia del repartieuropea. A tots els ciutament de la riquesa i de la distribució de forma més
dans de la Unió, així com

als residents legals, els ha
de ser d'aplicació, però
reconeixent, alhora, que a
tota persona que es trobi en el seu territori se li han
de respectar els drets humans.
Darrerament hi ha hagut un debat als mitjans de
comunicació sobre l'actitud i les intencions d'uns i
altres en el moment d'abordar la negociació de la

equitativa dels recursos que genera l'economia. Una

bona mesura a nivell europeu, com a experiència per
al conjunt mundial, és la taxa Tobin, que garantiria
un control més democràtic sobre els mercats financers
que avui es mouen sense cap tipus de fiscalitat. L'economia productiva és una bona garantia per tal que
tothom entri en el conjunt de decisions que l'afecten i
en el qual els europeistes hem de pressionar per
construir l'Europa de tothom.

El conjunt de mobilitzacions iniciades a Porto, i que
tindran continuitat a Niça i en moltes altres expressions a nivell local, són per deixar constància de la
nostra responsabilitat en la construcció europea de la
qual no només no ens desentenem, sinó que els plantejaments que fem són una questió cabdal del procés
Els governs ja no poden fugir més d'estudi i han de dir de la construcció europea, i s'ha d'escoltar i pressusi volen o no que la Carta dels drets fonamentals sigui postar allò que proposem des de fa molt de temps. 6
o no sigui vinculant a la Unió Europea. Si el senyor
Constitució, i veiem com la memòria massa sovint

esdevé un escultor que modela els records. Ara hi ha
damunt l'escenari, en aquest cas europeu, una reposició del que aleshores vam viure. Tenim l'oportunitat
de veure què representen uns i altres de nou.

Xavier Barberà i Mir
l diumenge 18 de juny de 2000 marca una fita en
la vida dels socialistes catalans perquè es tanca un
període i se n'obre un altre, i, sobretot, perquè es guareixen ferides que altres plenaris socialistes semblants
havien causat.
Al voltant de les figures de Montilla i Maragall pivo-

Una altra idea que emana d'aquesta gran trobada
socialista és la cohesió. Cohesió que es reflecteix en la
parella dirigent i en la nova executiva (més reduida en
nombre que l'anterior, però tant o més representativa

de les diferents sensibilitats que circulen en el si del
PSC), i que ha de continuar en la distribució dels càrrecs en la piràmide política (Consell Nacional, fede-

racions i agupacions). Això farà que la militància
senti aquest partit més seu que mai i, en consequièn-

cia, que la ciutadania el vegi també com a proper. Perquè no són les societats les que s'han de posicionar en
virtut del que signifiquen els partis, són les formapersonalitza l'essència del progressisme a casa nostra.
cions polítiques les que han de parar l'oida al que cirEl que ha nascut aquí i el que ha nascut fora. El que
cula entre els ciutadans i ciutadanes. I si hi ha una
té ara una significada vida parlamentària i el que té
demanda que fa de denominador comú de tots els
una important vida municipal. El que fa picades d'ullet a l'empresariat i el que les fa a les capes modestes catalans i catalanes és la de viure cohesionadament:
des d'un punt de vista lingúístic, des d'un punt de
i populars. El que ha lligat el seu cognom a la història de Barcelona, i de Cornellà el que millora any rere vista social i des d'un punt de vista identitari. I el parany importants viles i ciutats de tot Catalunya.
tit més votat de Catalunya no pot ser aliè a tot això.
tarà la vida del socialisme català, tant en el seu ves-

sant electoral com polític. Aquest duet escenifica i

Alguns parlen d'una refundació del PSC després

Precisament per aquesta situació de partit amb més

tit es va fundar, bàsicament, amb la participació dels
companys i companyes de la federació catalana del
PSOE i dels companys i companyes socialistes catalans impregnats fortament dels corrents catalanistes: i
22 anys més tard, aquestes dues filosofies continuen
essent els pilars del socialisme democràtic a casa nostra. El tàndem abans esmentat reflecteix aquesta dualitat.

eleccions (generals, autonòmiques, municipals i euro-

d'aquest congrés. No sóc d'aquest parer. Aquest par-

suport electoral a Catalunya en les quatre darreres
pees) i, per tant, d'organització d'esquerres amb més
suport, s'hi dipositen moltes esperances d'aglutinació
d'allò que entenem per esquerra plural. És a dir: catalanisme, sindicalisme, joventut, medi ambient, pacifisme, pagesia, feminisme, etcètera. Per tant, és ell

també qui ha de fer suficients moviments per atreure
el suport de les altres dues formacions d'esquerra amb
presència institucional: Iniciativa per Catalunya i
Esquerra Republicana. Les moltes coincidències en
La paraula clau no és "refundació", sinó "renoval'àmbit municipal i en diferents votacions al Parlació". Perquè els qui han estat a l'aparador i a la capçalera del PSC deixen pas a quadres polítics que fins ment han de ser elements de referència per ampliar
l'espai de trobada i solidificar-lo de la manera que es
ara eren a segona línia de combat, i en Montilla
cregui més convenient als interessos del país i del prodemostra amb la seva presència aquest relleu. Algú
pot acusar els delegats i delegades del 9è Congrés de gressisme català.
contradir la renovació en haver votat un president de
partit que ha estat en primera línia de la vida política
La resposta a tots aquests reptes la tindrem en un
del Principat: alcalde de Barcelona, candidat a la pre- futur esperem que immediat, i els assistents al 9è
sidència de la Generalitat, membre del nucli decisori
Congrés han marcat les pautes de l'esmentada resposdel partit des de fa anys, etcètera. Però precisament de ta. Saber que el futur autogovern, previsiblement,
la fusió de l'experiència amb la novetat poden sortir
passarà per les seves mans els obliga a repensar l'esgrans projectes.
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querra més que mai. 8

El reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat:

Joan Saura, diputat al Congrés per IC-V
I rítol VIII de la Constitució espanyola (CE) reconeix les
comunitats autònomes com una forma d'organització
territorial de l'Estat, els estatuts d'autonomia com la norma

institucional bàsica de cadascuna d'elles, integrades en l'ordenament jurídic de l'Estat, i les nacionalitats i regions com
a signe de la pluralitat política, territorial i cultural que
conforma l'Estat espanyol.
També la Constitució reconeix, en el seu article 3.3, la

se amb l'administració en
l'idioma que esculli, i
d'assegurar la promoció i
la difusió de totes les
llengies espanyoles a
l'àmbit internacional i a

é

Li

la UE. D'altra banda, es

proposa la creació d'una
subcomissió que revisi la
legislació vigent per adequar-la al plurilingúisme
reconegut per l'article 3
de la Constitució.

riquesa de les diferents modalitats lingúístiques d'Espanya
com un patrimoni cultural que s'ha de respectar i protegir.
Aviat la Constitució espanyola complirà 23 anys i des del
convenciment podem afirmar que l'Estat espanyol no acaba El govern del PP l'ha ignod'assumir la seva realitat plurinacional i plurilingúe. Aquesrat fins avui. És per aquest
ta protecció que fixa la CE de les "altres llengies" necessimotiu que durant aquesta
ta un esperit actiu que faci que la resta de ciutadans i ciuta- legislatura, des d'IC-V, continuarem presentant tot tipus
danes les coneguin mínimament.
d'iniciatives parlamentàries per aconseguir el compliment
dels acords inclosos en l'esmentada moció, així com el com-

Aquest esperit s'ha de fomentar des de l'Estat, des dels dife- promís d'aprofundir encara més i portar aquest debat al
Congrés i, en definitiva, a la societat, i d'aquesta forma
rents governs, i això no ha estat així. Els governs espanyols
(amb el suport de CiU o sense) no han estat gaire receptius avançar cap a un Estat que respeti la seva realitat plurinacional i plurilingúe.
a la questió i l'actual majoria absoluta del PP tampoc sembla que hagi d'oferir-nos canvis. Un exemple recent és la
campanya de la Dirección General de Tràfico, feta exclusiCal un canvi. Cal continuar treballant amb constància i
vament en castellà "perquè en els darrers 40 anys sempre
imaginació en el Congrés dels Diputats, impulsant el coms'ha fet així" o les diferents afirmacions d'Aznar on avança
pliment de mesures concretes, la reforma del Senat, de la
l'es marca com una de les seves prioritats l'enfortiment de
Justícia, la presència de les llengúes diferents del castellà en
la cultura i la llengua espanyoles, tant a dins com pel que fa els mitjans audiovisuals i en l'àmbit socioeconòmic, etc.
a la projecció exterior. En aquest sentit, la planificació i el
Però cal també recuperar la il-lusió a Catalunya, ja que el
desenvolupament de l'Any Europeu de les Llengies s'haurà govern de la Generalitat no s'ha distingit tampoc per la
de seguir de prop per garantir la presència suficient de les
feina ben feta. La Llei 1/98, de política lingiústica, aprovaaltres llengúes oficials de l'Estat.
da pel Parlament de Catalunya, continua el seu desenyoluDes d'IC-V creiem que per aconseguir la igualtat de drets
per als parlants de les quatre llengúes oficials no es pot
deixar de passar per l'adequació de tota la legislació sectorial, principi de personalitat en l'àmbit espanyol i per la
seva oficialitat efectiva, oral i escrita, en les institucions
comunes (Senat, Congrés, Tribunal Constitucional, etc.).

El desembre de 1997, com a consequència de la
interpel-lació urgent sobre política del govern en matèria de
desenvolupament de la realitat plurilingie de l'Estat, va ser
aprovada una moció pel Ple del Congrés dels Diputats, presentada per Iniciativa per Catalunya-Verds. La moció insta
el govern perquè prengui les mesures necessàries per al

compliment efectiu d'una sèrie d'objectius, de manera que
s'avanci en el reconeixement de la realitat plurilingie de
l'Estat espanyol. Es tracta fonamentalment de, a través d'un
seguit de mesures, fomentar un coneixement general de la
realitat pluricultural i plurilingie de l'Estat i de les llengues
espanyoles diferents del castellà, garantir el respecte efectiu
a la seva realitat plurilingúe: la presència d'aquesta realitat
a les institucions i el ple dret de la ciutadania a relacionar-

pament lent i escadusser, i entre d'altres questions, des d'ICV, reclamem reiteradament la concreció d'un calendari
previ de desplegament normatiu -de fet la Llei no fixa terminis per a quasi res- i més recursos financers.

En aquest sentit cal aconseguir un compromís parlamentari pel que fa als recursos, programar les activitats amb
caràcter plurianual, avaluar sistemàticament i traduir-ne els
resultats en línies d'actuació concretes, assegurar la trans-

versalitat de la política lingúística en l'acció de govern -i
veure-la tot situant-la en el Departament de Presidència-,
fer-la més participativa, promoure l'aprenentatge i l'alfabetització en català de la nova immigració, etcètera.
Finalment, a més de la presència i projecció exterior i del
treball en el marc de la Unió Europea, no podem oblidar
que cal la coordinació amb la resta de terres de parla catalana. En aquest sentit, l'Assemblea de regidors i regidores
de cultura i medi ambient dels Paisos Catalans, celebrada a
València el passat 5 de maig, s'haurà de traduir en línies de
treball concretes i efectives que facilitin la normalització de
la llengua catalana en tots els territoris. 8
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La paraula tvoba ex nogaltves el seu múltiple

El Silonai desborda de soumis futurs.
Entre l'instant iscut i l'nmtant que quvem .

S'iunsoriu El nostve vostre etem. .
Àndree Gddid
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Esteve Albert i Corp
ESTEVE ALBERT
I CORP:
JOSEP RENIH

Josep. Reniu

-poeta,

actor, biògraf, militant
cultural, personalitat
mataronina- va esdevenir amic íntim d'Esteve
Albert acabada la guerra. Fruit d'aquesta amistat Reniu tenia una

coneixença de primera
mà, directa, de les obres

d'aquest autor, fins i tot
del seu procés de creació, cosa que atorga a

aquesta biografia un

valor inestimable, i

Anna Lliuró

" Aquest Esbós biogràfic que tens
a les mans, amic lector, no és altra
cosa que un breu reportatge,
iniciat, encara, en vida d'Esteve
Albert, amb motiu d'un homenat-

ge que se li tributà a Mataró el
1994, en complir els seus 80
anys."

Amb aquestes paraules Josep

Reniu i Calvet obre la introducció
d'aquesta proposta biogràfica que
aplega una quantitat d'anècdotes,
referències, comentaris i definicions de coneixedors de l'obra
d'Esteve Albert i d'amics seus, com
ho és el mateix autor.
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cercles literaris i artístics, un retrat

del Mataró cultural de la postguerra, els dos principals gèneres literaris que conreà: poesia i teatre, i un
darrer capítol dedicat als homenatges que Albert organitzà. El

capítol final descriu la darrera visita de Reniu a Albert quan aquest
estava a punt de morir. La cronolo-

gia dels capítols, que ha estat elaborada per Josep Puig i Pla, ens
permet resseguir la vida d'aquest
interessant personatge i veure la
seva gran activitat desenvolupant
projectes durant un mateix any en

depassa per tant la pretensió de fer un reportatge i, fins i
tot, la denominació "esbós biogràfic", que va ser proposada pel
mateix Albert un any abans de la
seva mort. Un valor afegit el trobem en el fet que Reniu va poder
disposar d'una documentació tan

punts tan diversos com són Andor-

nals i d'obra literària inèdita d'Albert, que aquest li va confiar per
evitar que anessin a parar a mans
de la policia. L'obra d'Albert es
desenvolupa bàsicament en l'àmbit
del teatre, no sols pel que fa a la
creació sinó també en la dinamització del teatre català.

sonatge enormement polifacètic.
Arqueòleg, historiador, folllorista,
antropòleg, home d'acció, forjador
de mites, agitador cultural, druida,

valuosa com són els escrits perso-

ra, el Maresme, el Rosselló, Barce-

lona...

De tota manera per arribar a copsar-ne la complexitat ens quedem
amb les paraules del seu gran amic
i coneixedor Josep Reniu: "Esteve
Albert, no és cap tòpic, fou un per-

ortodox i heresiarca, dramaturg i
taumaturg, polític i resistent, i

moltíssimes coses més. Només la
profunda amistat que compartírem, i que per a mi ha estat una
font permanent d'estímuls enriquiL'obra s'organitza en sis capítols i
un de final, començant pels orígens dors i suggeridors al llarg de la
meva vida, justifica aquestes meves
familiars a Dosrius, la faceta d'acparaules." 6
tivista polític i les relacions amb

E. passat 23 de maig, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va presentar l'exposició "Les
cultures del treball", una mostra que pretén explicar
com el treball, en els dos darrers segles, ha anat
convertint-se en un dels eixos vertebradors de la
societat i en un factor decisiu en la vida de les persones. Paral-lelament, també vol reflexionar sobre els

nous horitzons que es dibuixen en aquest camp.

"Les cultures del treball" naix d'un projecte que
Josep Ramoneda, director del CCCB, va proposar a
la Mission pour la Célebration de l'an 2000. L'exposició que ara podeu visitar va ser ideada pel Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona i coproduida
per Mission pour la Célebration de l'an 2000, el
CCCB i Forbach 2000. Alhora, es presenta simultàniament i en dues adaptacions diferents, al CCCB i al
Carreau NVVendel-Vuillemin a Petite Rosselle, una
mina abandonada prop de Forbach i, a partir del
febrer del 2001, a la Cité des Sciences et de l'Indus-

trie de la Villette de París. 9

Si voleu més informació, contacteu amb el Servei de Premsa del CCCB: c/ Montalegre, 5 08001 Barcelona, tel. 93 306 41 00, e-mail: mmunoz EQ cccb.org.
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29-11-2000

Alfons Quintà

tant del vint per cent del vots a Gui-

puzhoa. Aquesta mateixa empara
L: política del govern central respecte a Eushadi sovint sembla
destinada a anar més contra el
nacionalisme — democràtic — que
contra ETA. O, com a mínim, està

encaminada a matar dos pardals
amb un sol tret. Declaracions d'Aznar, ben coherents amb altres afirmacions seves, segons les quals el
PNB és més part del problema que

no pas de la solució són impresentables.

política estava més soldada que
avui al que és específicament ETA.
Durant la Transició tothom estava
d'acord que la millor manera de
segar l'herba sota els peus d'ETA

era restablir els drets nacionals del d'Eushtadi, per la via de la uniforpoble basc, víctima de la política de mització hispànica.
genocidi del franquisme. L'existència d'un nacionalisme democràtic
era vista com el millor paradigma
per dur a terme una política de pau.
Les velles credencials democràtiques del PNB, ben superiors a les

del PP, eren una garantia.
Tenen l'únic mèrit d'ensenyar el vell
llautó de l'espanyolisme primari,
irresponsable i cavernícola. Sembla

que es vulgui tornar a un passat en
què ETA també assassinava, però

ho feia amb l'esgarrifós consens
d'una bona part de la població i de

Ara, amb indecents declaracions
que posen tot el nacionalisme basc
en el mateix sac del terrorisme, la
situació no millora, sinó que està
posant-se en condicions d'empitjo-

rar.

l'electorat bascos.

Eren els temps en què la cobertura
política d'ETA aconseguia al vol-
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creure's que les seves barbaritats
tenen justificació. En un clima de
pau, ETA perd els seus referents
dogmàtics. Però sembla que també
hi ha un espanyolisme que prefereix
la radicalització. Per a alguns, tot
val en el seu desig de liquidació

És precisament el que vol ETA.
Necessita el conflicte obert i radical
entre Espanya i Eushadi per poder

ETA és criminal. També ho eren els
GAL. Però tots dos tenen un com-

ponent polític que fan que el terrorisme ens hagi d'espantar més que

la criminalitat comuna. Tots dos

són capaços d'aconseguir un cert
suport social, que mai tindrà la
delinqiiència comuna. Per això pensar en només armes policials és un
absurd. Cal crear situacions de pau
i d'evolució política en totes direc-

cions que ofeguin l'arrel de tota
protecció social a qualsevol tipus de
terrorisme. L'espectacle de manifestants contra el terrorisme enfrontats no va en aquest sentit. Però a

alguns els agrada. 8
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Oh, que cansat estic de la meva
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m'agradaria d'allunyar-me'n,
nord enllà,
on diuen que la gent és neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliçl
Aleshores, a la congregació,
els germans dirien desaprovant:
"Com l'ocell que deixa el niu,
així l'home que s'en va del seu indret",
mentre jo, ja ben lluny, em riuria
de la llei i de l'antiga saviesa
d'aquest meu àrid poble.
Però no he de seguir mai el meu
somni i em quedaré aquí fins a la mort.
Car sóc també molt covard i salvatge
i estimo a més amb un
desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria.

30-11-2000

Josep Puig i Pla
l més gran poeta, que sovint es

relaciona amb el Maresme o,
millor dit, amb Arenys de Mar i
els seus entorns, Salvador Espriu,
va morir el 1985. Possiblement
durant la seva vida no havia visitat gaire les altres poblacions de la
comarca, poc belluguet com era.
De fet, tampoc no se'l veia gaire
enlloc: viatjava poc, no feia vida
pública. Reclòs al seu pis, davant
dels jardinets de Gràcia, pràcticament no sortia. Els anys seixanta i
setanta se'n parlava molt, d'Espriu. Era un dels referents culturals i patriòtics, un dels símbols de
la resistència antifranquista i cata-

lana.

Ricard Salvat havia portat al
teatre les seves obres Ronda de
mort a Sinera i Primera bistòria

d'Ester. La visió d'aquestes obres
al Romea m'havia fascinat: el

coneixement de les arts teatrals
del director d'escena al servei de

l'obra de l'escriptor i símbol.
L'edició de les Obres completes

una de les primeres edicions de la
Universitat Catalana d'Estiu a
Prada l'any 1970. Es comptava
amb ell com a signant de manifestos i peticions a les autoritats del
Règim. També fora de Catalunya
va tenir ressò la seva obra, especialment La pell de brau (1960),
que recollia preocupacions d'àmbit peninsular. El coneixement i el
record meus d'Espriu han de ser
forçosament de lectures i de
teatre. Malgrat tot, una vigília de
Nadal, venint de dinar amb un
meu cunyat, ens vam creuar amb
una ombra que pujava el passeig

L'altra impressió és la del dia del
seu enterrament: dissabte a la
tarda d'un dia fred del febrer de
1985, i més aviat rúfol, al seu
Arenys, on com se sap ni hi va
néixer ni hi va morir. Acabada la
missa, oficiada en honor de
l'agnòstic més oficial, s'organitzà
el seguici darrere el seu taút: família, l'Ajuntament de la vila, els
presidents Pujol i Tarradellas,
consellers de la Generalitat i fins a
tres ministres, el de Cultura (Solana) i els dos catalans, Serra i
Lluch. Molta gent de lletres, de la
comarca, d'arreu del país: hi
recordo, per exemple, M. Aurèlia
Capmany. Enfilàrem els carrers i
la costa que duu al fossar, lentament: travessàrem els passos a
l'interior del recinte, enmig de
barres de nínxols i sepulcres, tocàrem els panteons i les escultures
de Llimona, de Venanci Vallmitjana i d'altres escultors modernistes.
I gairebé fregàrem l'eternitat.

butxaques, cap cot, la mirada ja
posada a l'any segient, era ell.

Abans del comiat, un silenci espès i
la sensació d'estar assistint a la fi
d'un home irrepetible ens omplia. 6

d'Edicions 62, amb un estudi

introductori de Josep M. Castellet
-que llegíem intentant desxifrar-ne
totes les claus- també va marcar
una fita. Perquè en aquells anys a
Espriu se l'havia utilitzat sovint
com a símbol en actes importants
contra el règim: a la Caputxinada
de 1966, per exemple, ell, amb
Joan Oliver i Jordi Rubió, van
presidir les sessions. Va assistir a

de Gràcia, acostat a les cases,
abric blau ben cordat, mans a les
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Josep ANSELM C
Jaume Carbonell i Guberna
n el context de la vida cultural de la Catalunya
del segle XIX hi ha una figura que destaca per la
seva originalitat i el seu caràcter polièdric. Es tracta de Josep Anselm Clavé (1824-1874). Ens hi referim com a figura polièdrica perquè en la seva vida
va tocar camps diversos com la música, el teatre, la
poesia, el periodisme i la política. Fou un home
inquiet, compromès amb el seu temps i amb la seva
gent, que va viure uns moments essencials per a la
formació del país i l'aportació del qual, especialment en el terreny musical, fou decisiva. Efectivament, de totes les activitats que Clavé va practicar i
que hem esmentat anteriorment fou la musical la
que ha tingut més ressò i unes consequències de

major importància.

Com és conegut, Clavé fou l'iniciador i l'impulsor
de la pràctica coral a Catalunya, amb la fundació
de la primera societat coral a Barcelona el 1850 -La
Fraternidad-. Amb aquest fet, ens va posar en l'òrbita de la música europea del moment. Efectivament, el cant coral era una pràctica molt habitual a
Europa des de la Revolució Francesa. Compositors
de talla i reconeixement com ara Gossec, Grétry o
Mébul, com també d'altres de menys coneguts o
simples soldats amb inspiració musical, es veieren
impulsats, ja per directrius del poder revolucionari,
ja per l'eufòria republicana del moment, a compondre grans obres amb intervencions corals multitudinàries destinades a enaltir els valors i a celebrar
les victòries del nou estat. Foren molt frequents
grans festivals a les Tulleries i en altres escenaris
emblemàtics, amb grans masses corals reforçades
per orquestres igualment nombroses, on es donaven
a conèixer els himnes que aviat es convertirien en
populars. Els sentiments de fraternitat universal i
els valors democràtics vingueren il-lustrats musicalment per la presència coral, representant la veu del
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poble, de la Humanitat. No és debades el "Finale" de
la Novena simfonia de Beethoven, amb tot el que
representa, com tampoc no ho és la versió que Berlioz realitzà el 1834 de l'himne de Rouget de Lisle
La Marsellaise, amb doble cor i orquestra, ni tam-

poc la important presència coral que acull el desenvolupament de l'òpera al llarg del segle XIX
(VVeber, V/agner, Verdi, sobretot). Alemanya va ser
el primer lloc on sorgí una forma de practicar la
música coral amb certa base d'organització a partir
del Liedertafel de Berlín, fundat el 1808. Paral-lelament podem veure com en altres paisos sorgiren
moviments corals similars, com ara a Suissa, a Bèl-

gica o a França, amb l'Orphéon, fundat per Louis
Bocquillon-V/ilhem el 1815 a París. L'objectiu
d'aquestes entitats, quasi sempre integrades per
homes sols, era divers segons el lloc i el context,
però, en general, hi podem veure més enllà d'una
simple voluntat de lleure, una tendència a la difusió
musical amb finalitats culturitzadores i filantropistes, destinades a la classe treballadora (l'exemple
més clar seria el cas francès).

El que va fer Clavé, que -com hem dit- molt possiblement coneixia l'experiència francesa, va ser
introduir un gènere musical que en aquells
moments era en alça i que a Catalunya va arrelar
d'una manera excepcional per diversos factors que
convé tenir en compte. Per una banda, la novetat
del gènere i de l'espectacle que s'oferia. Veure grans
masses d'homes cantant en els espais de moda del
moment, com els Camps Elisis o els Jardins d'Euterpe, devia ser un espectacle de fort atractiu visual
i sonor. Per altra banda hi havia una necessitat
d'omplir un buit en matèria d'activitat musical en
medis urbans. Perquè, efectivament, el cant coral

neix i es desenvolupa en medi urbà i industrial,
nodrint-se socialment d'una gran massa d'homes
que en la majoria de casos provenien del món rural
i que -com a consequiència d'això- havien perdut la
pràctica musical d'origen, el substrat tradicional,

per la progressiva pèrdua de la seva funció i
viabilitat estètica en el
context urbà.

Les primeres societats

corals sorgiren a Barcelona ciutat i molt
aviat, durant els primers anys de la dècada
dels cinquanta del
segle XIX, veiem com
la febre coral travessa
les muralles, s'estén
pel Pla de Barcelona, i
es dirigeix cap al Vallès, el Baix Llobregat,
el Maresme i, d'aquesta manera, com una taca d'oli
per tota la geografia catalana, sempre, això Sí,
seguint el curs de la industrialització. Aviat, el
1860, calgué crear una estructura capaç de coordi-

nar tot el moviment que quatre anys després ja
aplegava 84 entitats, amb la creació de l'Asociación
Euterpense, entitat federativa i organitzadora de les
grans concentracions corals que tingueren lloc a
Barcelona entre 1860-1864.
Però la tasca de Clavé i el paper de les societats
corals no fou solament rellevant en el terreny estrictament musical. Certament Clavé va introduir una
pràctica musical, un repertori i uns usos que fins
aleshores eren inèdits al nostre país, però, a més, tot

això es donà en el context de la música popular, per
això va transcendir encara molt més. D'aquesta
manera, entenem el paper que tingueren les societats corals en la popularització del fenomen de la
Renaixença.

Les societats corals claverianes foren una eina per a
les classes populars catalanes. Eina de cultura i de
lleure. A través de les societats corals, les classes

populars prengueren
consciència de classe.
Aquella massa treballadora que no tenia mitjans per accedir a la
cultura (a la cultura

burgesa) obtingué amb
les societats corals un
mitjà de millora ètica,
a 0través —d'aquesta
sociabilitat musical es
va anar veient capaç de
reclamar el seu lloc en
la societat i contribuir
al procés de reconstrucció nacional que
representava
la

Renaixença i que, fins aleshores, solament havia

preocupat les capes més altes i cultivades de la
societat. Gràcies a Clavé aquest moviment es popularitza i fa que el poble s'interessi per la pròpia cultura, la pròpia llengua, la poesia i la música, la qual
cosa fa de la cultura un element veritablement
nacional, no exclusiu d'una sola capa social.
Els cors de Clavé varen viure moments de forta crisi
interna després de la seva mort el 1874. Des d'aleshores, el cant coral s'ha diversificat, al ritme que
ha anat canviant la societat catalana, han aparegut
altres models i altres maneres d'entendre el cant
coral, com els orfeons impulsats per Lluís Millet i
l'Orfeó Català, ha passat per dictadures i per un
procés de renovació en ple franquisme. Però, des de
la resistència cultural d'aquells anys, es va posar al
dia incorporant els nous aires i les noves tendències
que provenien de l'Europa que es reorganitzava
després de la Guerra. Ha estat capaç de superar crisis i moments adversos de tota mena, però, malgrat
els canvis i les crisis, el cant coral ha estat, des de
l'època de Clavé i fins als nostres dies, un element
identificador de la nostra cultura. 8
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La resposta.
x

Un nou servei. Un nou telèfon
que pot resoldre alguns tràmits

sense haver-se de desplaçar,
que dóna resposta i orientació,
principalment, sobre temes relacionats amb l'Administració de la
Generalitat i també sobre d'altres
serveis.

El 012 posa, a l'abast de tothom,
infinitat de dades d'interès.
Només cal telefonar.

atenció
ciutadana
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