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A LA UGT, ARA SÍ

Jordi Vidal Robert,
estudiant de primer curs d'Econòmiques
de la Universitat Pompeu Fabra

D... que dos no es barallen si un no vol. Tot i això, hi ha
situacions que ens fan enrabiar de tal manera que, en calent, podem
reaccionar de manera obtusa i, en tot cas, extraordinàriament contrària
a qualsevol possibilitat que tinguem de millorar el present. Ara bé,
un cop hem tingut temps de reflexionar i de pair el fet contrari als
nostres desitjos, hem de ser capaços, almenys, d'intentar capficar-
nos per cercar una solució. No podem estancar-nos i quedar-nos
amb la fúria que ens ha dut aquell fet. Hem de ser capaços de poder
reflexionar i millorar el present amb noves idees i nous raonaments
que ens puguin dur a un estat satisfactori per a tots. Precisament
per aquest fet som humans i no animals guiats per instints, és aquesta
capacitat d'abstracció, de superació i de raonament la que ens permet
guiar-nos pel nostre seny i no tant pels instints.

Ara bé, hem de demostrar que realment som així. Sabem i ens han
demostrat que de la violència no podem esperar res, car és impre-
visible i el seu objectiu és la destrucció. Però, des de sempre, ens
han ensenyat que del diàleg i del raonament en podem esperar un
futur, que, si bé incert, sabem que serà fruit, en bona part, dels
nostres desitjos i, per tant, serà millor que la situació propiciada
arran de la violència i de la negació de diferents pensaments.

Davant l'espectacle de l'horror podem: o reaccionar amb un intent
de diàleg i de millorar el present, com estem comentant: o bé podem,
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també, quedar-nos immòbils i condemnant aquest espectacle. Aquesta

segona opció és l'opció de l'enfosquiment. Davant les millors

possibilitats de solució, mostrades per tothom qui es troba al seu

voltant, s'escull anar tancant possibles portes noves de manera que,

en un principi, ens fa pensar que es va quedant sol i fosc, cada

vegada més. Però ens equivoquem. Ell sap molt bé com jugar les

seves cartes per tal que la majoria només vegi els actes terribles de

l'altre bàndol i no vegi la seva invisible immobilitat. Mentrestant,

ell condemna i sentencia la violència, però, en realitat, no fa res per

millorar la situació. En negar les portes, Òbviament, va tancant les

sortides, però, no només es conforma amb això, car, com a afegitó,

intenta escalfar els ànims d'aquells que, com han pogut, han intentat

refer-se després d'ensopegar amb l'obstacle. Carrega contra ells i

es nega a la convivència, segurament per un futur profit propi. Sap

molt bé que, des de fa ja molt de temps, és l'estratègia que dóna

més bons resultats. Però no sap tan bé que algun dia tot s'ha d'acabar.

No pots posar-te d'esquena als qui són del teu bàndol per tal

d'afrontar sol una situació difícil per intentar aconseguir quelcom

de profit per tu sol. No es tracta de quedar-se tot el pastís de l'èxit

o haver de compartir-lo, simplement es tracta de l'existència d'aquest

pastís. EXIGIM UN PASTÍSI1
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Jaume Llansó, responsable
de Relacions internacionals
de la UGT de Catalunya

I divendres 22 de setembre, set persones de la UGT de Catalunya
vàrem agafar la furgoneta que ens portaria després de vint-i-quatre
hores de viatge fins a la capital txeca, Praga. Hi anàvem per sumar-
nos a les 20.000 persones que ens trobaríem per fer sentir la nostra
veu en contra de la globalització econòmica, i és que Praga va ser
un crit per la justícia arreu del planeta, una llavor d'esperança en
un món on sembla que de vegades guanyi la desesperança.

Només arribar vàrem participar d'una de les assemblees generals,
és a dir, les assemblees en què hi havia representants de totes les
nacionalitats i continents. La festa de color que hi havia era impres-
sionant i cada dia a l'assemblea general més participada, fruit de
les delegacions i col-lectius que anaven arribant d'arreu del món,
la gran majoria joves europeus. La força que disposem des de la
base, un moviment crític d'abast mundial que per primer cop s'uneix
per llençar una veu diferent al rumb del capitalisme salvatge.

El primer dia vàrem participar de les assemblees que com a catalans
organitzàvem i també de les estatals, així com de les assemblees
que a cadascú li tocava en funció de les responsabilitats repartides:
temes mèdics, legals, de comunicació entre delegacions, de mitjans
de comunicació... La veritat és que el centre de convergència, així
s'anomenava, era un bullici de propostes i accions.

Al mateix temps hi havia el Festival d' Art de Resistència i la contra-
cimera. S'hi van tractar temes molt interessants des de la perspectiva
sindical, així com que hem de globalitzar la solidaritat, la lluita
unida entre els treballadors d'arreu del món, perquè aquest és
l'escenari en el qual ens trobem: l'economia globalitzada amb un
increment de les desigualtats i per contra no estem globalitzant els
drets socials i sindicals. Igualment a Praga neixen nous conceptes
dels quals s'anirà parlant de forma creixent, com ara el deute
ecològic, el deute que tenim amb els paisos en vies de desenvolu-
pament, i costos que mundialment estem generant, costos que tots
patim per l'escassetat de recursos.

A la tarda ja vàrem participar de la primera protesta, davant de
l'ambaixada espanyola, per fer arribar al ministre Rodrigo Rato que
no ens agraden les decisions del Banc Mundial i del Fons Monetari
Internacional. Que no ens creiem que diuen que treballen pels
desafavorits quan a l'ambaixada els que entraven eren alts càrrecs
del Partit Popular o banquers, tant els uns com els altres amb una
llarga trajectòria d'estar al costat dels desafavoritsi I d'allà que,
impedint que Rato arribés a l'ambaixada, davant dels periodistes
només tres dies després se li va escapar allò de "ellos se ríen pero
yo me reiré més", pensant ja en l'avançat seminari que el Banc
Mundial vol fer a Barcelona el proper mes de juny.

L'endemà ens trobàvem ja al dia anterior del d'acció global, dia en
què, a més de quaranta estats i centenars de ciutats i pobles d'arreu,
hi hauria accions per cridar l'atenció sobre el que estava passant a
Praga. Durant aquest dia es van coordinar sobretot les tres marxes
en què es va distribuir la gran manifestació, i ho férem en tres colors:
blau, rosa i groc.



El 26 era el dia en què començava la cimera del Banc Mundial i
VFMI, i a les nou del matí ens trobàvem a la Namesti Miru per
desplaçar-nos a les principals avingudes per bloquejar la sortida
dels delegats un cop acabades les sessions. Després d'hores d'aguantar
a les marxes bloquejant la sortida, poc a poc aniríem tornant al
centre de la ciutat per veure com continuàvem les mobilitzacions.
Fins al moment diferents informacions: en una de les marxes hi
havia incidents, entre altres coses perquè dues-centes persones
havien aconseguit arribar fins al mateix lloc de la cimera. I el resultat
també va ser que els delegats haguessin de tornar als respectius
hotels en metro, que va ser tancat per unes hores als ciutadans i
militaritzat per donar sortida als delegats. La tornada en metro
provocà una gran reacció interna dels delegats en què van haver de
suspendre tot el calendari previst: òpera, sopar de gala...

Al vespre unes situacions provocades per alguns dels manifestants
i provocadors, secretes de la policia, van dur als incidents que farien
la volta al món. L'actitud dels mitjans de comunicació fou la de
preferir parlar de la violència i no dels continguts i l'actitud de la
resta dels 20.000 manifestants. I és que poc a poc el moviment
contra la globalització econòmica ha anat guanyant força i això
preocupa tots els poders establerts, mitjans de comunicació inclosos.
I els fets violents han portat a interessants discussions internes dintre
del moviment contra la globalització, alhora que més de quatre-
cents detinguts patiren maltractaments, que Amnistia Internacional
ja coneix i denunciarà.

Les primeres hores del dia 27 foren d'estat de setge per a tots
nosaltres. Qualsevol grup de persones sospitoses d'haver estat a les
mobilitzacions del dia anterior no podien reunir-se i eren detingudes.
Així que, amb les detencions dels dos dies segiients a la gran

manifestació, eren prop de nou-centes les persones detingudes.
Encara amb data 26 d'octubre n'hi havia una vintena. La selecció
d'alguns dels detinguts fou molt estudiada per part de la policia,
així que la immensa majoria foren txecs, que han estat patint les
represàlies després de Praga, i el grup de bascos per així justificar
internacionalment que el moviment contra la globalització econò-
nomica té un caràcter violent. Aquesta manipulació del Ministeri
d'Interior txec falseja la realitat perquè és evident que no tots els
bascos són violents, els bascos-detinguts en el moment de la detenció
estaven asseguts a terra i tots ells s'organitzaren com vàrem fer els
catalans, hi havia gent de moviments socials, sindicats, ONG...

L'endemà de la gran manifestació vàrem participar en rodes de
premsa per denunciar com els mitjans havien informat i a la tarda
celebrar que, malgrat tot, estàvem pressionant, i fou evident quan
la Cimera del BM i l'FMI es clausurà un dia abans, fet celebrat
àmpliament.

Nosaltres marxàvem de Praga el dia segiient amb el regust d'haver
participat d'una protesta i un moviment legítim que durarà fins que
s'assoleixin situacions de més justícia a escala mundial, d'haver
après d'una mobilització tan gran com aquesta, de la necessitat de
parlar de molts temes i fer-ne pedagogia per les informacions emeses
pels mitjans de comunicació, d'haver estat presents a una mobilització
que ha de tenir com a conseqiència anar bastint unes polítiques
noves a nivell internacional amb efectes econòmics, socials i
culturals. D'haver participat, com d'altres sindicalistes, per globalitzar
els drets socials i laborals i no el repartiment injust de la riquesa en
mans d'uns pocs. Í si vénen a Barcelona, ja els donarem la benvin-
guda.



Segons l'Informe sobre Desenvolupament Humà PNUD, de les
mateixes Nacions Unides, els 225 habitants més rics del món tenen
uns riquesa combinada superior a un bilió de dòlars, quantitat igual
a l'ingrés anual del 476 més pobre de la població mundial (2.500
milions d'habitants).

Les tres persones més riques tenen uns actius que superen el PIB
(Producte Interior Brut) combinat dels 48 paisos menys desenvo-
lupats.

Un altre contrast sorprenent sorgeix de la comparació entre la
riquesa d'aquestes 225 persones i el que es necessita per aconseguir
l'accés universal als serveis socials bàsics per a tots. S'estima que
el cost d'aconseguir i mantenir l'accés universal a l'ensenyament
bàsic per a tothom, atenció bàsica de salut per a tots, atenció de
salut reproductiva per a totes les dones, alimentació suficient per
a tots i aigua neta i sanejament és aproximadament de 44 mil milions
de dòlars anuals. Aquesta xifra és inferior al 47 de la riquesa
combinada de les 225 persones més riques del món. Els paisos més
industrialitzats tenen 147 de les 225 persones més riques del món
i els pallsos en vies de desenvolupament, 78. Àfrica, dues a Sud-
àfrica.

5.710 milions de persones habiten el planeta.
1.150 milions viuen al nord, paisos industrialitzats.
4.620 milions viuen al sud, paisos pobres, "en vies de
desenvolupament".
1.600 milions estan en pitjors condicions que fa 15 anys.
1.442 milions viuen per sota dels nivells de pobresa, és a dir, el
2570 de la població total.
1.300 milions de persones tenen menys d'un dòlar diari per viure:
110 milions a Amèrica, 970 milions a Àsia, 200 milions a Àfrica.
500 milions de dones viuen en pobresa extrema.

6.000 milions de dòlars: ensenyament bàsic per a tothom.
9.000 milions de dòlars: per donar aigua i sanejament a tothom.
13.000 milions de dòlars: per la salut i la nutrició bàsiques.

35.000 milions de dòlars: en recreació d'empreses al Japó.
780.000 milions de dòlars: en la despesa militar, el que són 2.136
milions de dòlars diaris, o sigui 400.000 milions de pessetes.

secretària de Política Social
de l'Avalot-joves de la UGT de Catalunya





Actualitat

Joan Pallarès-Personat,
delegat de la UGT de Catalunya
de TELYCO

empre semblava més jove del que era, la seva imatge tenia un
aire d'alumne aplicat dels Maristes o de Can Culapi, d'estudiós
primer de la classe i, darrerament, el pas del temps li donava aspecte
de jove intel-lectual despistat, de savi distret, quan en realitat poques
coses se li escapaven.

Va ser el diputat que, en un dels primers i grans debats de l'estat de
la nació, li deia al ministre que es presentava a la cambra "sin haber
hecho los deberes", renyant-lo com un mestre ho fa a l'alumne poc
aplicat.

Va ser el ministre matiner, el que es presentava al Ministeri de
Sanitat com si fos un treballador d'una fàbrica de gèneres de punt
del Maresme, a l'hora d'engegar, a les vuit en punt com si hagués
de fitxar. Això li valgué ser anomenat entre els funcionaris de la
capital com "el abominable hombre de las ocho".

Havia coincidit amb ell mitja dotzena de vegades al pont aeri, quan
jo havia d'anar sovint a Madrid, sempre en el primer avió, ell era
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també dels que arriben a la reunió de Madrid molt abans que els
assistents que són de la mateixa ciutat.

Vaig parlar amb ell el 18 de juny de 1999, era un divendres a la
tarda, al parc de la Pegaso, el dia abans de l'aniversari de la massacre
d'Hipercor. Jo hi era convidat pels familiars de les víctimes a
intervenir en els parlaments com a representant d'ERC, es tractava
d'un acte de record: ell era allà entre el públic, acompanyant el
representant del PSC, com un ciutadà més, sensibilitzat per la
barbàrie i la bogeria.

Ara l'han assassinat, ja no hi és. Ningú no ho ha vist, l'han trobat
estès a terra, no cal preguntar-se res, mai no ens hem de preguntar
allò que no té resposta, mai no hem de perdre el temps en voler
saber què hi ha al darrere de res: res.

Ara l'han assassinat, ja no hi és. En la foscor d'un aparcament dos
trets l'han deixat fora de cursa, ho han fet perquè ell sabia fer allò
que no saben fer els qui el mataren: pensarl



L'assassinat
d'Ernest Lluch i
el futur d'Eusxadi
Lo Dia

Ernest Lluch era un home compromès, compromès de veritat i amb
molts àmbits: el seu país, la democràcia, les seves idees, el seu
partit, els treballadors, però també amb altres interessos, que com
s'ha vist eren molts: la família, els amics, les poblacions amb les
quals s'havia vinculat i especialment amb el País Basc.

Amb el País Basc va viure un procés com d'enamorament. Quan
és rector de la Universitat Menéndez y Pelayo, pren casa a Sant
Sebastià: li agrada tant, que quan torna a Barcelona la manté.
Eushadi, l'estimava en gran manera que en tot hi trobava avantatges:
la gent, el paisatge, la gastronomia, la vida, el clima fins i totl
Persones que hi han estat amb ell les darreres vegades expliquen
com gaudia del país i de la seva gentl

El seu compromís amb els bascos va fer que considerés que hi havia
d'anar també l'estiu passat i els darrers mesos, com sempre. A
alguns amics els havia confessat que per primera vegada sentia por,
tot i així hi va anar. Quan una de els seves filles li va dir "No hi
vagis aquest any, pare", ell li va contestar que també el podien matar
al garatge de casa seva.

De la gran manifestació del dia 23 de novembre voldria destacar

el clima generat: no hi havia només els habituals a les manifestacions

de només o gairebé militants de partits i sindicats. S'hi veien moltes

persones que no acostumen a anar-hi: matrimonis grans, joves,

molts joves, grups diversos. Em va fer pensar en dues altres mani-

festacions ben nombroses, també convocades al centre de Barcelona:

la de la petició de l'Estatut d'autonomia l'any 1977 i la de després

del 23-F de 1981. Tampoc va ser com les manifestacions que en

altres llocs d'Espanya s'han convocat després d'atemptats d'ETA,

en les quals alguns participants es manifestaven demanant la pena

de mort, cadenes perpètues i cridant contra el Govern Basc. A

Barcelona, Ibarretxe i Rodríguez Zapatero van ser aplaudits i Aznar

esbroncat.

El ministre Mayor Oreja no va entendre res, quan va dir que no hi
havia notat cap cosa especial. Va gosar dir que si s'hagués demanat
el compliment total de les condemnes per part dels terroristes, la
gent hauria aplaudit igual. El més important i emotiu crec que va
ser que la majoria dels manifestants es van quedar molt de temps
després de la manifestació en un acte de fermesa pel rebuig a
l'atemptat i pel desig de diàleg, en una decisió absolutament

espontània.

De l'impacte de les reaccions a Barcelona (la manifestació massiva

i silenciosa, les declaracions dels polítics, l'actitud de la major part

dels mitjans informatius) caldria esperar-ne fruits. Des de la distància

del País Basc deixeu-me llançar unes idees: el Govern de Madrid

no pot seguir dient i fent -o no fent- el mateix que fins ara. Ibarretxe

hauria de ser més ell i hauria d'actuar com a lehendaXari més que

com a home de partit (sembla que ho comença a fer). Els socialistes

bascos -va ser negatiu que haguessin quedat fora del Govern basc

abans de les darreres eleccions autonòmiques- haurien de reformular

també algunes de les seves posicions i tots plegats acostar-se tant

com puguin. I ETA ha de deixar de matar, és clarl

No hi hauria d'haver res intocable, ni la Constitució ni l'Estatut, ni
cap altra formulació. També hi hauria d'haver per totes parts obertura

de mires, generositat i lleialtat total amb els possibles acords.

Cal tenir present, d'altra banda, que un Govern basc sòlid i que
ajudi a avançar cap al final del terrorisme (no és l'única institució,
és clar, que ho ha de possibilitar) no pot deixar fora una meitat de
la població. Com ha dit l'historiador Josep Termes el pacte que ha
donat millors resultats a Eustadi des de fa cent anys és el que lliga
el nacionalisme moderat amb el socialisme, els dos partits de llarga
tradició democràtica i que representen àmplies capes de la població
basca: és a dir el pacte entre el PNB i el PSE-EE, que pot ampliar-

se, si cal, a altres forces polítiques.



EdIl TEUCGLAL-NCS
5) II RS LS SN CI US lu cia Nieto Del
Trobada d'Entitats per la Llengua dels Paisos Catalans, primer gran
pas bàsic i imprescindible per a assolir allò que vam perdre amb la
malanomenada Transició democràtica: la consciència d'unitat
territorial i de comunitat lingúística.

Bici ESO este racial ED UIC en Ca dC ent Desde
Llengua i la Coordinadora per la Llengua d'Alacant d'aplegar,
mostrar i conèixer mútuament projectes, campanyes i fites de totes
i cadascuna de les entitats que fan la mateixa feina, ha rebut el
suport -i s'hi integren- de la CAL (Coordinadora d'Associacions
per la Llengua), l'Organització pel Multilingúisme, la Federació de
Catalunya Nord, Joves de Mallorca per la Llengua, Llengua Nacional,
BIC SAU AISI Or RE ruta SOCIS Oci cia US o gutg tec
alguna. L'important d'aquesta resposta és que aquest encontre
EI SI CCS siu C AIS cec cla e et atres
DISC I CIU ISA VI IG Ecos EI reeiicor Su o pl
normalització lingiística a tots els Paisos Catalans. Això és històric.
A banda de les resolucions de les xerrades, taules rodones i con-
ferències de la dita trobada, el fet més destacable és precisament
l'alè de represa coordinada que hom hi podia flairar. LI SEeiiag el
LS CCA STA LS a CU EC III UE TU TIC SO vitat LS el
més grossa- la federació nacional real, independentment de l'àmbit
d'acció de cada associació.

Després d'anys i panys de malbaratar somnis i de perdre llençols
Let Nuet ce DENTAL Orient Devia to ities
SIC I US ASC EU SUSSS EI ge pico cietat a
la unió fa la força. I no és només una dita, sinó una realitat empíri-
Pinta mts ele RSS REI EES se SEMIC NE So cos UI
Ara fa vint-i-cinc anys de la mort d'en Franco. D'aleshores ençà,
els govern català i el balear han normalitzat (cadascú com ha pogut)
l'ensenyament, l'administració, la retolació, la toponímia, el món

L'Associació Cultural del Matarranya i el Departament
d'Ensenyament del govern d' Aragó organitzen dos cursos de català.

La iniciativa dóna resposta al buit que presenta l'ensenyament
d'adults a la Franja en matèria de llengua catalana. El sistema
educatiu aragonès garanteix, des de fa més d'una dècada,
l'ensenyament del català a l'etapa infantil, primària i secundària,
però no l'ha ofert mai a adults.

Enguany, per primera vegada, l' activitat és subvencionada pel
Departament d'Ensenyament dintre del pla de formació de persones
adultes. Per dur-la a terme, l'Associació Cultural del Matarranya
actuarà coordinadament amb l'Aula d'Adults de Vall-de-roures i
comptarà amb la col-laboració de tres professors. Paral-lelament
crearà l'Àrea de Llengua, en la qual s'integraran els docents i dos

coordinadors. La pretensió és atribuir a aquesta secció les tasques
de formació lingúística i gestió de fons documentals i bibliogràfics.

Usuiel RUÈ-tllu, cuuriiuadurueneral dels CAL -Guiardó

cultural i editorial, certs mitjans de comunicació, i prou. Faves
comptades, tot i que necessàries. Què passa amb el governs valencià
i aragonès i amb el Consell General del Rosselló2 Què passa amb
els bous i esquelles que vam perdre tots els catalanoparlants el 25
d'abril i el 7 de novembre2 Què passa amb la normalització del
cinema, de l'etiquetatge, del vídeo, de les ludoteques, del comerç,
de les noves tecnologies i de tots els mitjans de comunicació 2

La resposta no és explicar les bones intencions dels governs d' Antich
i d'Iglesias, ni la creació de l'Institut Ramon Llull de difusió exterior
de la cultura catalana. No n'hi ha prou per normalitzar una llengua
Do TEUS SIS ECTS CAL Ce To) VS LO SI US
jutges i tribunals (com el TSJCV) i molts analfabets nacionalistes
hispans o gals malcarats i superbs. Ni contra el monolingiisme que
podem trobar a la vveb de Don Piso i d'altres empreses teòricament
EAP C UCI ee) cIe1p0d (0) CAVALL DA

Lloc IS nitoueIe ce o cotes CI uv o oo ea ag Dent
de comunitat lingúística: l'assemblea de 600 regidors dels Paisos
Catalans celebrada el 6 de maig a València (organitzada per la
Institució Joan Fuster), el lema de la manifestació del 6 de maig
(Anem junts, per la llengua i el territori): el Correllengua, que -
cec a CU 67.0 Beni eco inte ISO ee area co a iaio)
lingúístic amb el suport de més de 500 entitats i 120 ajuntaments,
l'espectacle Germanies 2007, que, amb la participació de cantants
DA DU TG IL ON SCIC RS IU CD E Le (Ut De: ie EI o EST al
present i el futur dels Paisos Catalans.

Des de la CAL, sempre hem intentat sumar i no restar, ni dividir.
Perquè la llengua és el nervi de tota la nació, allò que ens fa ser
com som, de Salses a Guardamar i de Menorca al Pla de Menorques.

LIC CI TEL UES er Ui Ter)
EE CADA au TT I Urigi i)
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i Lluís Companys
DJ joan Lluís Gabaldà i Calvo, Secció Sindical de Metro

DES EET EE CRT I TEI DIEC ITEEI IA

Poble basc: yràcies-asNarri asio. Amb afecte des de Catalunya, per l'homenatge al Molt Honorable
Lluís Companys i Jové, president de la Generalitat de Catalunya, assassinat pel feixisme per
defensar el seu poble, Catalunya, i la República

Ç LES DT NIE IT d ii A

Ú ) . LES TL NOIA CES DES UTE EN FI ei TT TAE)

T FV LED il TU El

4 espanya que mateels que proclama fills seus. Quina tristesa sentim,
els joves i els grans que no vam haver de fugir: la injustícia que va

colpir aquelles dones i homes d'aquella generació.

Avui, l'estat espanyol encara no ha demanat perdó al poble cat
Sí que van tenir un gest de disculpa els governs alemany i francès,
i més enllà de l'obra concreta d'en Companys, immensa però

licitament discutible, la seva figura molesta, i el van afusellar per

defensar la legalitat. El poble el va triar, va ser ministre, però aquest
£ Ba, 8 miserable estat espanyol no vol anul-lar aquella paròdia de consell

de guerra sumaríssim.

Aquesta espanya no té vergonya. Cada 15 d'octubre, aniversari delua gràcies a la Unió General de Treballad lors de Catalunya
1 Mina 4 seu afusellament, catalans de tota condició i origen dipositem flors:
per donar-nos l'oportunitat de participar a l'homenatge en represen: dsi tal sindiesi el poble vol que els seus morts es respectin i s'honorin. Quan
acio del Sindica

espanya farà un gest) No pot ser que eternament hàgim de defensar
7 f 4 4 3 : a memòria d'aquells que va ntar pels drets dels ciutadans
Va ser un acte molt emotiu, van escenificar fidelment el lliurament la memòria d'aquells que van lluitai pels drets dels ciutadans.

del president per part dels feixistes alemanys, tot treient-lo a empentes
del cotxe amb la creu gammada, als feixistes espanyols. els uns i A vegades, amb una ingenuitat cada cop més evident, parlem d'Estat
s altres amb la salutació nazi espanyol 1 de la Constitució, perquè es podria pensar que es vol

avançar en el reconeixement del caràctel plurilingúe i plurinacional

La representació ució, amb un alt contingut simbòlic: de les nacions que ara per ara hi som incloses. Vet aquí, però, que

la policia espanyola li permet fer una cigarreta: mentre dura. un dia rere dia la farsa, la mentida, la hipocresia resulten més evidents.
silenci sepuleral. Ens sentíem testimonis d'un fet com si passés en I els catalans, ciutadans i treballadors i classes populars i gent de

aquells moments bona fe, ja hem pagat prou peatges, però no ens accepten com som,
ens volen espanyols pel força 1 que renunciem a ser COm SOm

Fins i tot es va sentil

crida i bus e, 1 la gent, amb quatre coses, fuig, carretera Ens neguen l'honor dels nostres morts i els és indiferent Si en Lluís

ncert, per fugir de la repressió, de l'odi d'una Companys va ser honradament ministre. Què volen aquesta gent2
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L'Enric Canals va explicar una anècdota força il-lustrativa: als
anys cinquanta, un 20 de desembre -aleshores se celebrava el dia
de la Dolorosa-, l'alcalde i cap de Falange Espafiola havia convocat
un acte públic al meu poble, a Tiana. Al carrer només s'hi van

aplegar els quatre camises blaves, jo era un marrec i corria per allà,

i vaig sentir el comentari que feia l'alcalde: "merda de poble, no ha

vingut ningú, però, si es tractés d'en Companys, tots serien aquí Y

Jo no sabia qui era en Companys i vaig anar a casa i ho vaig

preguntar. La resposta va ser la segient: "mentre en Companys va

ser president de la Generalitat, un parell de vegades havia de viatjar

per la carretera de Mollet a Badalona, passava per la Conreria i tot

el poble de Tiana pujava a peu un parell de quilòmetres fins a

l'encreuament, allà, el cotxe del president s'aturava un instant, i

saludava a la gent". L'alcalde ho recordava perquè ell mateix, jovenet,

hi era, i li feia ràbia veure com la gent s'estimava en Companys".
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alcalde de Sant Sebastià,
amic de l'Ernest Lluch, una persona

acollidora i serena.



Ens rep a Barcelona mateix, unes
hores abans de la manifestació de
dol per la mort de l'Emest Lluch.

El company Josep Maria li explica
quatre coses sobre la nostra

organització: ara fa deu anys vam
fer una aposta per bastir un Sindicat
molt plural, transversal, des del punt

de vista ideològic i nacional.
Rixò ens ha donat solidesa.

Vivim de prop Eustadi, fa temps
que pensem a acostar-nos-hi una
mica més i, per exemple, fer-ho a

la nostra revista a través d'una
persona equilibrada. Them triat a tu,
en un moment molt especial per a

tots plegats.

Q Agustí Puig, Josep M. Àlvarez i Joan Guàrdia

1. L'Ernest Lluch és mort. Com veus la seva dimensió
personal2

Crec que era un dels homes més cultes de Catalunya i també
d'EusXadi. La seva persona encarnava valors de tolerància, de

recerca permanent del diàleg, de la dialèctica, encara, molt honest

amb les seves pròpies posicions, investigador, un home de rigor.
Ara feia anys que s'abocava a la tasca docent, de la qual estava
enamorat. Li agradava el debat, el col-loqui, entenia de música (en

particular de clàssica) , de teatre o de quelcom tan frívol i alhora
tan necessari com el futbol.

Una persona molt vital, amb una capacitat intel-lectual prou destacable
en el conjunt de l'Estat. Amb una concepció plural de la societat:
no només respecte per les idees dels altres, inclosos els adversaris,
sinó també un esforç de comprensió, de promoure sempre l'entesa.
Respecte i defensa de la realitat plurinacional de l'Estat, i promoció
del seu caràcter plurilingúe.

Una visió moderna, molt europea. Ell no posava límits. Li agradava
la conversa i l'amistat, molt humà, un home de pau.

alcalde de Sant Sebastià

2.1 a partir d'ara quès Ahir, en Pasqual Maragall, adreçant-
se al poble de Catalunya, va dir que la seva mort tindria
efectes, que notem tots plegats que cal fer alguna cosa nova
i diferent.

Que no es perdi el seu testament, que els seus deixebles exerceixin
les seves conviccions. Que no es perdi la seva esperança, com ara
les línies com a possibles sortides dialogades que havien reflexionat
ell mateix i l'Herrero de Mifión, o amb en Jon Arrieta, de la

Conselleria d'Universitats i Educació del govern basc, i el mateix
conseller, l'Inaxio Oliveri, d'Eusto AlXartasuna.

Volem comentar amb l'Ajuntament de Barcelona i la universitat la
idea d'editar els seus articles i propostes, en un llibre en català, basc
i castellà.

3. Per què s'han trencat els ponts de diàlego
Des de fa tres anys ençà, les inèrcies són com una pluja torrencial

que ho arrossega tot: els ponts, els vials i fins i tot les cases. La
fúria de la desraó d'uns, del sectarisme dels altres, del fanatisme i



de la violència per part del món d'ETA. Al capdavall, la falta de
racionalitat per gestionar políticament bé la treva, per difícil que
fos i tant Si era com Si no era una treva trampa. La gestió inadequada
de la treva d'ETA només ha servit per encrespar més els ànims

polítics, ha comportat més confrontació entre partits que
s'autoconsideren madurs i democràtics i més polarització de la
societat basca en posicions radicals. Encara, la manipulació de
determinats pensaments considerats políticament incorrectes, per
allò del pensament únic: jo mateix ho vaig patir ara fa un parell de
mesos quan no vaig anar a una manifestació convocada a Donosti,
alguns sectors de la dreta espanyola de l'antiga caverna en van fer
un linxament moral.

Les vísceres i el descontrol polític han prevalgut sobre la racionalitat
i el pensament. S'ha pretès imposar una estratègia antiterrorista
única, i de tot això se n'ha aprofitat el món d'ETA. Mentrestant,
HB, o EH, ha perdut la seva autonomia política, la que durant la

treva vam creure que podia arribar a tenir. El mateix Ernest Lluch
va anar a la conferència i al sopar que va protagonitzar l'Arnaldo
Otegui aquí a Barcelona. Semblava que hi havia motius per a alguna
esperança, però, al final, quan ETA torna a la violència, l'autonomia
política d'HB és pràcticament inexistent, la qual cosa marca una
diferència notable respecte d'en Jerry Adams, constructor del
moviment d'Irlanda del Nord, a través del Sinn Fein.

UT AI pe
Si HB tingués un pes i una autonomia política real, això és el que

permetria realment una deriva, un crèdit de diàleg i de solucions
democràtiques per a EusXadi i per a tota Espanya. Solucions
democràtiques que de totes totes passen pel diàleg i que no signifiquen
en cap cas concebre la Constitució com un tòtem sagrat intocable.

És ETA qui mata, però a continuació el govern central i el
PP intenten de manera permanent situar tothom qui
discrena dels seus plantejaments constitucionals i
estatutaris molt tancats en el mateix sac que ETA.
Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat una
resolució que planteja una possible modificació estatutària
i constitucionali el president del govern espanyol ho critica
des de l'estranger amb el mateix to i les mateixes paraules
que utilitza per criticar propostes del món abertzale,
des d'HB o des de la mateixa ETA.

Per això, no convindria trencar aquest pensament únic
del govern central, tot i el risc que pugui semblar que
trenques una unitat al voltant del tema del terrorisme que
no deixa de ser una unitat falsa, i plantejar-se de manera
molt més oberta no només la qiiestió basca, sinó el conjunt
de la construcció de l'Estat de les autonomies2

El govern de la dreta, de l'Aznar, "s'aprofita" de la greu situació
de violència i de terrorisme que patim, i així tanca tota possibilitat
d'un debat reflexiu per a una lectura actualitzada i federalitzant de
la Constitució, vint anys després de la seva aprovació, en el marc
del segle XXI i de la unitat europea, en un context de globalització
i de redefinició dels conceptes de sobirania i de fronteres.

Convé una relectura constitucional i dels estatuts que s'acomodi a
una Espanya descentralitzada que ja no és la que sortia de la
Transició: amb molts frens, cotilles i pors a això de les autonomies.

El govern espanyol prefereix la comoditat, fer intocable la
Constitució, esclavitzant-la amb l'excusa del terrorisme. El Partit
Socialista, com a principal partit de l'oposició, correm el risc, per
una mal entesa lleialtat al govern de l'Estat, de negar-nos als debats
necessaris sobre la relectura de la Constitució i l'adequació dels
estatuts als nous temps.

No hauríem de tenir por, encara que resulti lògic que la nova direcció
del Partit Socialista pugui tenir algun temor a la reacció mediàtica
d'alguns sectors de la premsa molt controlats pel govern espanyol.

Aquest tipus de debats cal abordar-los perquè crec que servirien
per enfortir la democràcia, per cohesionar les nacions i nacionalitats
d'Espanya, perquè l'adhesió a un projecte comú i plural d'una
Espanya del segle XXI, en el marc d'una Europa també plural, sigui
fruit d'un encaix i d'una participació molt més rica culturalment i
molt més respectuosa amb la seva pluralitat.



Més enllà d'ETA que tot ho tapa, tenim la sensació que al
País Basc no ha quallat un projecte comunitari compartit,
en el sentit d'allò que majoritàriament s'ha compartit a
Catalunya des de la Transició: Sol un sol poble, és català
qui viu i treballa a Catalunya, el català és nostre, de tots.

És fàcil i alhora difícil d'explicar. Al sortir de la dictadura no es va
aconseguir un consens suficient sobre el nou marc juridicopolític
de la Constitució del 79 i es va produir una permanència de la
situació de violència i de terrorisme. Alhora s'han mantingut
permanentment en el terreny de joc dues forces contràries. Una ha
jugat a una concepció exclusivista d'allò basc, l'altra s'ha situat en
una posició diametralment oposada, sense arribar mai a assumir
realment els valors de la identitat basca, sempre amb por i dient-
se "home, si donem suport a això de l'èuscar, estem afavorint una
concepció nacionalista
d'Eushadi, del país", sempre

mirant amb recel determinats
fenòmens identitaris, el fet del
concert econòmic o d'altres
coses.

Així, no hi ha hagut grans
esforços per convergir des
d'una posició diguem-ne
basquista, com sí que s'ha fet
a Catalunya amb un espai
comú a compartir, el
catalanisme democràtic. Allà,

davant d'un nacionalisme més
o menys excloent, tret de

l'etapa d'Eustadio Ezquerra,
hi havia un nacionalisme en
certa mesura obrerista,
tradicional, d'altres el

qualifiquen d'espanyol o
espanyolista. No s'ha
aconseguit una cohesió,
vertebrar el país socialment
al darrere d'unes coordenades
racionals, de sumar més que de restar, de pluralitat més que de
confrontació. Ha faltat també una força com el PSC, per situar-se
en el centre de la sociologia del país i estirar tota mena d'extrems.

lla realitat sindical basca2

És una de les grans variants respecte de Catalunya. Les confederacions
estatals, la UGT i CCOO, han anat perdent pes davant d'ELA i ara
també de LAB. El panorama sindical també està molt influit per la
controvèrsia estrictament política, dels debats sobre sobirania,

territorialitat, Navarra, etc. Després es va veure que el Pacte de

Lizarra el va precedir una convergència d'acció entre ELA i LAB.
Va precedir fins i tot la treva.

Allà, la UGT és molt feble, tret de Navarra, i CCOO també és feble,
tret del món de l'ensenyament, sobretot a l'ensenyament bàsic i
mitjà i als instituts.

A banda de la consideració sobre la voluntat d'ETA de
colpejar els socialistes perquè no us acosteu al PNB, quines
oncions tenen PNB i PSE per huscar aquesta centralitat d'un
projecte comunitari compartit2

Resulta complicat perquè, en situacions en què la violència tot ho
contamina, les posicions audaces, els acostaments i els diàlegs no
avancen quan no hi ha grans conviccions al darrere. És una llàstima,
però prevalen les polítiques barroeres i simplistes que no fan sinó
polaritzar encara més el país. Els plantejaments més racionals, més

Sl a
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equilibrats, més de pont no tenen acollida: quan ho fem ens trobem
una mica sols, però cal intentar-ho.

El PNB, democràticament i amb tot el respecte, hauria de rellevar
en Xabier Arzalluz perquè és una rèmora i el seu mal sentit de
l'oportunitat només enfurisma, i això també alimenta l'espanyolisme
i reforça les posicions més antibasques arreu de l'Estat.

El Partit Socialista es troba entre l'espasa i la paret, entre el PP i
el PNB. El Partit Socialista d'Eusladi, electoralment, ho té complicat.
Què cal fer2 Tenir un punt d'audàcia i saber jugar a mig termini,
saber que el seu espai sociològic és un espai central, de molta gent
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que no és ni nacionalista radical ni tampoc espanyolista. Cal difondre
un missatge i un discurs coherents per a tothom, resulta més important
del que ens pensem: projectar un missatge, un discurs d'un basquisme
integrador, d'un basquisme democràtic, d'un basquisme no com a
sinònim de concessió al nacionalisme ni acomplexat, ans al contrari,

per intentar cohesionar més el país. Un discurs propi que avui
ha deixat el PNB, i Eustadito Ezquerra ja no existeix.

Però fer tot això vol temps i ara per ara partits com el PNB o el
PSE viuen presoners de les dinàmiques generades els darrers dos
o tres anys, d'aquestes inèrcies esbojarrades. Caldrà temps per a
alliberar-se n, i segurament que aquest procés passa per unes
eleccions autonòmiques ara, per girar full d'aquest episodi de

la història que al final ha sortit tan malament per a tothom, menys
per a ETA.

En el tema de la llengua -reapareix periòdicament- resulta
curiós que l'element fonamentalista sempre Sigui el PP: per
sort, des de l'altre extrem, no hi ha fonamentalisme. Va
generar força discussió el tema de la famosa immersió
lingiística, el fer una escola única amb el català com a
llengua vehicular i tot garantint l'aprenentatge de les dues
llengies. D'entrada s'ha aconseguit quelcom
extraordinàriament positiu: pràcticament tothom coneix
ambdues llengiies. I així un 9929 entén el català i més del
1079 el pot parlar. Creus que la llengua és un element
important per a aquesta cohesió social 2

Sí, i a EusXadi ha faltat un consens fort i de veritat sobre les polítiques
lingiístiques a seguir. Quan el Parlament ha aprovat la llei
d'ensenyament per a l'èuscar o la de l'ús de l'èuscar a l'Administració

Llpa es

De penal

pública, el resultat sempre ha estat insatisfactori per a uns i altres.
Enlloc d'explicar i d'entendre que eren fruit d'un consens, unes
lleis equilibrades per al moment, que en matèria lingúística cal
pactar un cert gradualisme, però alhora amb totes les conseqiiències.

També cal comptar que l'aprenentatge del basc costa més que el
del català. Ha faltat un gran consens de convenciment de cor.
Tanmateix, més del 9590 dels infants de menys de quinze anys
dominen ambdues llengúes, afegim-hi l'anglès o el francès i estic
convençut que d'aquí a deu anys el tema de la llengua deixarà de
ser un element de divisió i de confrontació.

A l'àmbit socialista, convé adonar-se que una part força significativa
dels dirigents del PSC provenen de famílies catalanoparlants,

de grans famílies catalanes procedents de la burgesia i amb cognoms
il-lustres que han tingut el català com a llengua habitual. Això marca
una política dins del partit i, en canvi, a Eustadi ha passat una mica
el contrari: dirigents socialistes desconeixedors del basc, amb moltes

pors, amb molts prejudicis, sense una tradició. Això també marca
molt.

Per què la integració d'Eushadilo Ezquerra no va Significar
un revulsiu per al Partit Socialista d'Eustadi2

Quan convergeixen amb nosaltres estan debilitats i dividits. Una
part se'n va al PNB i Eusto AlXartasuna i l'altra ve cap a nosaltres
quan ben aviat explota l'escàndol dels GAL, el cas Roldún,

el cas no sé què. Aquella situació va ser molt dura perquè a EusXadi
hi va haver una campanya molt forta de tothom contra el partit.
Aleshores, bona part de la gent procedent d'EusRadito Ezquerra
se'n van anar a casa.



LA Micro ee dis tiges
que no tenen remei. Sabem que la transició
NEU ta rtel ie Di citi Te LUIS NE Et pales dites El
parlamentària fou la que fou i que res ja no
la pot canviar, i no sembla una actitud rao-
DU Site aa ol loc tellia
la ruptura que hauria pogut ser o posar a
parir la reforma que sí que va ser. Si tot això
és ben cert, no ho és menys que hi ha una
enorme manca d'anàlisi sobre quin ha estat
SAUS US ES ie Elle ee a a El
via d'una transició que descartà tota UE
ració de mans tacades i preservà els privile-
gis de les minories socials, polítiques i
econòmiques que regien l' "establishment"
franquista. Potser no és un article el mitjà
més adequat per presentar un sofisticat estudi
TS US IS Site guia iii
UTE ea da STS Sur

L'opció per la reforma que feren els partits
TU Ut TeS ai alteri grada Site its
reciclats sota la tutela dels poders fàctics,
a part dels efectes positius evidents, tengué
segieles negatives en tots el àmbits de la
vida, des del polític a l'econòmic passant
pel social i cultural. D'una banda,

Dl li Der rals land De ari dei edit ries

l'acceptació de la pervivència intocada dels
centres de poder que sostenien la dictadura
va suposar, d'entrada, que la nova demo-
cràcia naixia vigilada amb importants dèfi-
(TAE Dita ei LU ia BIE ie
banda, l'elecció de la reforma implicà també
limitacions quan es tractà d'arbitrar soluci-
ons radicals a conflictes estratègics com ara
el de les nacionalitats històriques, el del
model d'Estat o el del poder sindical. Tots
els qui hi érem recordam ben bé els esforços
suplementaris que haguérem de fer per tal
de superar, no sempre amb èxit, els entre-
bancs que ens posaven les forces retarda-
III dte eta IS Eua o deia Ti
drets que només lluien en els textos legals.

Així i tot, en la meva opinió, la segiiela més
greu de l'opció reformista de passar full no
l'hem de cercar, tot i ser importantíssimes,
en les dificultats que els intocats aparells
franquistes posaren als ciutadans de bona
ISSN DU EC a Dita et uti Da
pulació històricafd'allò que significaren els
quaranta anys de Franco. Aquest fet que,
de rebot, posa en evidència el desarmament
ideològic sofert per les mateixes masses
que havien ajudat a fer caure el règim feixis-
ta. En aquest sentit, alça.el ventrell haver
d'escoltar ara mateix com en les solls

Eli D le ie CE i ae Ei ya El
barbàrie feixista i es presenta el règim com
TES Peter Dita sia eL Dit Cas Ed SS oct Ei
DS SEUS dal eo Tue cele ies tes
republicà i fruitar després de quaranta anys
una monarquia parlamentàrial

La tímida resposta que obtenen aquestes
fastigoses i cada cop més descarades ma-
nipulacions històriques, parentes de les que
neguen l'holocaust, a càrrec d'intel-lectuals
orgànics de la neocaverna, potser té a veure
amb l'arrasament i/o domesticació dels
moviments socials progressistes que varen
ser mirats amb recel des del primer dia de
la Transició. Í si no, recordem, sense anar
més enfora, les dificultats que els sindicats
no revolucionaris hem tengut (estam tenint)
US o su titu ne geo cle nit
sistema. Si a això hi afegim la renúncia
DUN VS deia Tele i i Tea CNS cites tolera cities
d'aquells de primera línia en el mirall dels
quals ens miràvem, haurem de concloure
sense por a errar que continua sent una tasca
us tosit is CRAE isla CAU Ne Diireutiutssia
sindical, preservar incontaminada la nostra
memòria històrica com un tresor intangible,
però inestimable, a l'hora de restaurar qual-
CAR i te ae li rals leg ALS (DN u ger io A
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Is dies 10, 11 i 12 de novembre va tenir lloc a Cornellà de
Llobregat (Baix Llobregat), l'1Iè Congrés de Convergència. A
ningú se li escapa la importància que aquest congrés ha tingut per
debatre el contingut ideològic, programàtic, estratègic i organitzatiu
de Convergència de cara a afrontar els reptes que el nacionalisme
català majoritari té plantejats per al futur.

L'11è Congrés va abordar totes aquestes questions a través de 4
ponències:

1.- "Catalunya primer": definició del model de país i de les relacions
amb els entorns europeu, de l'Estat espanyol i mundial.

2.- "A Catalunya primer les persones": com donar resposta a les
noves demandes socials i aprofundir en el model català de societat
del benestar.

3.- "Acció política": establir les grans línies estratègiques del partit.
4n

4.- "Organització": aprofundir en les noves formes d'organització
i de participació de la militància, d'obertura del partit a la societat,
així com abordar el futur de la coalició amb Unió.

Des de Convergència som conscients que estem vivint un moment
de canvi molt important al país i al món amb la revolució que
representa la societat de la informació, i, per tant, haurem de definir

quin futur volem per a Catalunya com a país dins del món global.
En aquest sentit, entenem que globalització i nacionalisme són
conceptes complementaris, i seran els dos grans motors del món en
aquest nou segle. La globalització implica la possibilitat de projectar-
nos més enllà de les nostres fronteres a nivell polític, econòmic,

cultural i social. La identitat com a poble i societat ens permet tenir
personalitat col-lectiva en un món global. Com deia Joan Miró:
"només puc participar de lo universal des del particular".

A Catalunya podem aprofitar les oportunitats i reptes que representa
el canvi que estem vivint perquè comptem amb el capital social per
fer-ho: història, persones preparades, ambició col-lectiva i consciència
nacional. Però, per poder afrontar aquest món d'oportunitats, hem
de disposar del nivell de sobirania suficient, que vol dir un tracte
fiscal just i un millor autogovern. Ara bé, parlar de globalitat no ens
ha de fer oblidar l'objectiu de fons de l'acció política de Conver-



gència: servir a cada una de les persones que formen part de

Catalunya. La globalització ha de ser necessàriament sensible. Des

d'aquest punt de vista, el nacionalisme de Convergència sempre ha

estat personalista. Per això les persones són un altre dels objectius

del congrés: posar les bases per avançar en la societat del benestar,

en la qual hem de saber implicar cadascun dels ciutadans, les

famílies, el teixit associatiu del país i tota la societat civil. Per això,

i en matèria de relacions laborals, la ponència 2 propugna la creació

d'un marc català de relacions laborals, que vol dir fer una aposta

per un marc laboral i sindical propi del país.

Però, per assolir aquests objectius polítics, econòmics i socials,
calia establir unes línies estratègiques d'actuació que permetessin
a Convergència seguir sent la força política que liderés l'evolució
del país. Aquestes mesures concretes per reforçar el partit, connectar

amb la societat, prioritzar la política municipal i garantir una majoria

nacional i social van ser fixades en aquest 11è Congrés a partir del

treball de les dues ponències de temàtica interna: "Acció política"

i "Organització". En aquest sentit, cal destacar la voluntat del partit

de reforçar la participació dels militants i simpatitzants, de portar

a la màxima expressió la idea d'obertura del partit a la societat, per

fer-lo permeable a les propostes i inquietuds de les persones. Í com

a tema clau vam abordar l'establiment de les vies de refundació de

la coalició Convergència i Unió, per fer-la més eficaç per atendre

les necessitats de les persones.

En definitiva, un congrés que ha posat les bases de futur del

nacionalisme majoritari per seguir sent la força de transformació

que permeti assolir aquells objectius d'una Catalunya políticament

lliure, socialment justa, i econòmicament pròspera que volia el

president Macià. Un congrés per seguir avançant amb tu.
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OD) LL La
director del Centre UNESCO
de Catalunya

A la celebració de l'Onze de Setembre del

Usa dori iat ED rera rigei tio gu re

Quinze mil persones, convocades per la

Comissió 11 de Setembre, han omplert

l'espai del passeig Lluís Companys de Bar-

celona per escoltar parlaments polítics i

actuacions musicals dels diversos territoris

de la nació catalana. Feia molts anys que

no tenia lloc una convocatòria unitària pro-

DOR a Cala aC NTores lo rial ei DI Su eli

anys que no s'aconseguia mobilitzar un

nombre tan alt de ciutadans. Els organitza-

dors explicaren que amb la commemoració

DA i US Die Et ES Se til

diades nacionals amb una filosofia diferent

i amb uns formats innovadors. L'objectiu

DE Ter Daniel EE Tota ta to LreTes lar Dora ies falta)

els propers 11 de Setembre a un conjunt

cada vegada més ampli de ciutadans.

BO 4 NS to lacat acci liar DUE

Se ES lite tu ea Caucas ig ee itite

Do iaia N er iOS ierie Di tel te tee rir iatist

logia tap to visi ae ai te aire te ir EA

See iii Ce centes qua

de manera amable però clara, el desig de

ser un país normal en el context europeu i

mundial. S'han de denunciar els projectes

Dep ge gu oi ci Una ea DES intel)

nacional. Aquesta actitud d'afirmació nacio-

nal catalana ha de ser compartida per tots

ES lesa tit Sea ite este a SE

orientació ideològica i política, i també amb

independència del seu origen ètnic o cultural.

do SS TG US aeri rea)

Rural ira atra a tut prut

de sentir coresponsables de la lluita del

lle lo ei ENS Dill u rai tt tel IA

Per altra part, en la mesura en què totes les

llibertats estan interrelacionades,

l'alliberament nacional català forma part

del conjunt d'alliberaments desitjats per tots

SER e Me tie i Sa Neliaa ei ie tit a
social, econòmica i cultural. I les llibertats

catalanes són una part de les llibertats de-

sitjades per tots els pobles del món i dels

alliberaments desitjats en tots els àmbits.

Del tierras Caries tieta aval S

es compliquen a causa del combat ideològic

que fan les nacions dominants contra les

nacions dominades. En primer lloc, diuen

LS Rei ee die ari rs: te To St teie rir

cions nacionals són anacròniques. Si això

fos veritat, avançaríem cap a una universitat

Ii UC a ens TEA er ia Dei ES Tasta SS AA site

uo RS Eu t ae CR IS ie a SES Sun

lloc, diuen que les afirmacions nacionals

lu) den due lia i lo iiie aa Da a lite Ep si

SE ele Dent SS tia ie Site Ri

SEUS I Nit Sin

ques, culturals i nacionals. També diuen que

LSC ig uo TiTes elits Tes fals Se id oSa Te lu ai vel el len

mes i que s'han de gastar les energies en el

progrés econòmic i social. Obliden el fet

que les nacions són el principal espai de

solidaritat cap endins i cap enfora. Les

nacions desvertebrades són colònies políti-

SES Sao Sau tea Ne ei Ne oa ie

tròpolis. La nació catalana sofreix tota aques-

ta intoxicació ideològica i per aquesta raó

la ciutadania s'ha de defensar.

L'any 2000 s'ha viscut com un inici de

transició política de gran abast. Durant més

de vint anys hem experimentat els límits

dels estatuts d'autonomia dels territoris

catalans, aconseguits amb la Transició es-

panyola cap a la democràcia. Ni des del

punt de vista econòmic ni des del punt de

vista polític no disposem d'un vestit a mida

Dietes ie aire est Di del Situa

aspiracions. Una bona part dels ciutadans

legis delit ie sie Dita ee oa io iii

en la perspectiva de la sobirania catalana.

Hi ha propostes diverses, però totes coinci-

ED Sri ig iaio

lat le Eli tela ee ET DE te iel

Lc EL Ei Tag ases Cesc Ep Cep ai SS Del No ie ei yit

de l'Estat espanyol torna a les velles pràc-

tiques de lluita contra els nacionalismes

luSuitas tea

Probablement les intuicions de la Comissió
SS eS are SE EL U ia sa Tl

s'haurà de manifestar de manera més mas-

siva a partir del 2001.



, Salvador Clop,
— president de la Unió de
Jubilats i Pensionistes

— es de fa temps, la nostra tasca sindical
es desenvolupa a Catalunya. Treballem
corporativament i les nostres experiències
LI US SE UNE CNC els
les nostres idees i el tremp de les nostres
conviccions, perquè no oblidem mai que
tenim un ventall de fets històrics que ens
lelootiS vio) SER LU EST tU site Co SS cit te EA
presó, morts i crueltat, d'on s'ha forjat
l'esperit del sindicalisme a casa nostra a
través del temps.

I per respecte a aquesta classe treballadora,
que tant va patir, volem aportar unes re-
flexions en un moment de transició envers
aquest segle XXI que acabem d'estrenar.
El moviment obrer a Catalunya s'inicia pels
volts del 1840. No era pròpiament una acti-
vitat sindical, era un model d'ajut gremial
molt frequient en aquella època de mútues
per oficis, caixes de resistència, però era
SS ES AI DS one en
ritat d'interessos obrers que començava a
ITC

US DU ACS Iu Ia SE CiU cit a
té consciència de classe i passa a la defen-
siva. Apareixen les cooperatives de consum,
que són un altre front en la lluita clarament
revolucionària.

IRIS UG IS IS CIS EI DS CIS
LOE TIC RULL ere ON i io go) Site
consciència de les seves reivindicacions,

però molt aviat sorgeix la conflictivitat

social amb l'arribada de la industrialització,
Lot CE Su cie ti CID CSV te
dels teòrics i pensadors anarquistes, com
Balunin, o marxistes, com Paul Lafarge,
ICS ES ocu Ne Site tes

L'obrerisme català està plenament organitzat
amb capacitat i se sent fort, creu que la
US IS US CIC ICS UI cuites
justa i solidària, organitza la jornada del
Primer de Maig l'any 1890, que se celebra
mundialment, i lluita per la jornada de les
vuit hores i per humanitzar el treball explo-
late le de SS I GISA

IS SES CIU CEI SU gu SS lurs
d'esdeveniments dolorosos de la nostra
història sindical. Sobretot l'esmentat Primer
de Maig sagnant de l'any 1890, l'amarga
US INS CC SES SS Die SA
que donen peu a les repressions brutals de
l'Estat, contestades amb accions suicides,
EES CIS EU SU me Blasi i
d'altres accions que no compensaven la
sang vessada de líders obrers.

La guerra social esclata cruel amb el pisto-
lerisme de la patronal del sindicat lliure els
anys 1919-1923. Els treballadors omplen
el castell de Montjuic i es posa en pràctica
la tristament famosa Llei de fugues. El
sindicalisme travessa moments difícils. Les
Era SS DS US CIS ISO
xen amb la sang de patrons i obrers.

Mic COS io) i te ea Su cecte i
àcrates, deportacions, episodis cruents com
el de Casas Viejas: i davant el boicot elec-
toral de "No votar", les dretes pugen al
poder l'any 1933.

IU et ag SS Ci CNC Sec Oral)

Actualitat

el juliol de 1936, el sindicalisme viu un
moment de gran expansió, malauradament
truncat per la derrota del bàndol republicà.
Una repressió ferotge assola tot el país, els
sindicats tradicionals són dissolts i els mili-
tants sindicalistes empresonats o afusellats.
Quaranta anys de dictadura franquista no
II En EN o CREUS si
les organitzacions sindicals intentin retrobar-
se. Mort el dictador, i en plena Transició
democràtica, s'intenta tornar a la normalitat
i un aire de llibertat ens embolcalla a tots.

Però la societat civil ha canviat moltíssim,
la sindicalització és minsa i la consciència
UES I to i clot EN o occea
gut. El capitalisme imposa la seva llei, llença
LES a SS Uni I Duc DS
LS EA

St te On R Ditig uts a Stay es
tecnologies, els ordinadors, Internet... que
avança dia a dia inexorablement, ens pot
acabar destruint, si no som capaços de saber
seguir-ne el pas.

Els sindicats hem de prendre posicions
ràpidament, sense oblidar les reivindicacions
Es CIS SI SB ee geo EA
Hem de lluitar per donar prestacions, ajuts
i serveis als nostres treballadors. Hem de
defensar el fràgil Estat de benestar, les 35
hores laborals, preparar els afiliats a la
jubilació i a la Societat d'oci de futur imme-
diat.

Els sindicats tenim el deure de despertar la
consciència de classe dels treballadors i
demostrar-los que sols amb la unió de tots,
fent pinya, podrem ser el vehicle que millo-
I CSS CIC ES ae I tiu El
UCI ICS EC ELS Ii CIE



26

Ús Quehec-Catalunya
El mes d'agost d'enguany se celebrava el primer intercanvi
entre l'AVALOT i el Comitè de Joves de la Confedération des
Syndicats Nationaux del Quebec (CSN). L'escola de formació
(Formation-Soleil) dels joves de la CSN va acollir-nos en dele-
gació. Amb aquest intercanvi, obríem una línia de cooperació
conjunta de dos Sindicats majoritaris i representatius de des
paisos amb una clara identitat nacional pròpia, Catalunya i

La CSN

La Confederació dels Sindicats Nacionals (CSN des del 1960) té
el seu origen en la Confederació dels Treballadors Catòlics del
Canadà (CTCC), fundada a Hull (Quebec) l'any 1921 per 220
treballadors provinents de 80 sindicats catòlics que es van desenvo-
lupar al Quebec a partir de 1907.

Originalment, s'inspirava en la doctrina social de l'Església per tal
d'agrupar els obrers francocanadencs i catòlics, en oposició al
sindicalisme laic i nord-americà. L'organització va abandonar la
seva denominació de sindicat catòlic el 1960, i va canviar el nom,

CTCC, per CSN.

La CSN és una central sindical autònoma respecte de qualsevol
partit polític o govern i no té cap vinculació orgànica fora del
Quebec. Antigament afiliada a la Federació Sindical Mundial (FSM),
des del 2 d'agost de 2000 està afiliada a la Confederació Internacional
de Sindicats Lliures (CIOLS).

La CSN té 230.000 afiliats i afiliades i representa aproximadament
el 2590 de la població sindicada del Quebec. Estan agrupats en
3.164 sindicats (el que nosaltres anomenaríem seccions locals)

situats al Quebec, i en menor nombre en àrees francòfones d'Ontàrio
i Nova Brunsvic. La CSN és la central sindical més important
després de la Federació dels Treballadors i Treballadores del Quebec
(FTQ), la qual agrupa un terç dels assalariats i assalariades sindicats.

EL QUEBEC

El Quebec és un país que s'assembla molt a Catalunya. Amb una

població de 7,3 milions d'habitants, representa el 2496 del total de

la població canadenca. La capital és Ciutat de Quebec, i la segona

ciutat del país és Mont-real, amb 3,4 milions d'habitants al conjunt

de l'àrea metropolitana. Però també, respecte de Catalunya, té moltes

diferències. El model social sobre el qual s'assenta la societat és

clarament americà (anglosaxó). A Catalunya, en canvi, la tradició

europeista de la intervenció pública ha estat i és definitòria de les

nostres relacions socials i laborals.

El SINDICALISME QUEBEQUÈS

Pel que fa a l'àmbit sindical, al Quebec existeix un marc laboral

fonamentalment nord-americà amb monopoli sindical a l'empresa.

Això vol dir que només hi pot haver un centre sindicat per centre

de treball. Si ho comparem amb el model català, podríem dir que

hi ha absència de comitès d'empresa tal i com els tenim establerts

aquí. Però el codi laboral manté elements progressistes en diversos

aspectes, com per exemple la prohibició dels esquirols.

Tanmateix, el sindicalisme quebequès es caracteritza tant pel seu
pluralisme ideològic —sobretot per la presència del sindicalisme
catòlic— com pel seu apartidisme, els sindicats desenvolupen una
acció política important, però sense donar suport oficial a cap partit

polític, a diferència del Canadà anglòfon. Des d'un punt de vista



Quehbec-Catalunya
Línia oberta

nacional, la majoria del moviment sindical està a favor de la

souverainetée, és a dir, la independència del Quebec.

La presència sindical supera el 4090 del total de la població assala-
riada, és a dir, una de les més altes d'Amèrica del Nord. El sector

públic té una presència sindical del 7396 i el sector privat del 3190.

LA IDENTITAT NACIONAL i LA LLENGUA

El Quebec té desenvolupat un grau d'identitat nacional col-lectiva

envejable. La consciència nacional quebequesa (lingiísticament

francòfona) coincideix, a més, amb les capes populars i de classes

treballadores que es van instal-lant a la ribera del riu Sant Llorenç

creant la metròpoli de Mont-real. D'altra banda, els anglòfons es

veurien més representats entre les classes acomodades i burgeses

del Quebec. La llengua parlada a les llars quebequeses és

majoritàriament el francès amb un 81,990. El segueix l'anglès amb

un 10,190, de forma bilingiie —francès i anglès— un 0,9090, i altres
llengúes un 7,190.

Tots els paisos i nacions, amb major o menor grau, tenen la necessitat

de protegir-se lingúísticament de l'homogeneització imparable de

l'anglès. Fins i tot el francòfon Quebec. Per aquest motiu, no ens

ha de contrariar que en un país com Catalunya, on és cada vegada

més evident el bilingúisme (estic pensant en el castellà i l'anglès),

haguem de prendre consciència col-lectiva que el català és el nostre

patrimoni cultural en un món també lingiísticament globalitzat.

És evident que tenim moltes coses en comú amb el Quebec, i amb

la CSN en particular. Tanmateix, la construcció nacional dels paisos

sense Estat passa indubtablement per l'establiment d'un model

propi adaptat en l'espai i el temps, lluny d'apriorismes, còpies i

voluntats de trobar en aquest món algú com nosaltres. Justament

la nostra riquesa rau en això, la diferència, i, per tant, aquesta ha

de ser la nostra aportació a la humanitat des de la modesta condició

de catalans i catalanes.
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A Tonga neix el dia a la Terra i a Samoa mor. És una convenció, la
LOT ES pretesat Dra un SES TIeS eta US SU te tits
separats per 800 Rm d'oceà Pacífic, però 24 hores de diferència horària.
Per tant, en volar de Tonga a Samoa, tornes al passat, només un dia,
és clar. Un viatge a través del temps.

Els Mars del Sud, lluny de la Mediterrània, el més proper al paradís
DIU TER U SD tel Ta RSE Tal Ia Leica NS TOSES ea SILS US elit
DUE TOT LOU ates rer cil ele Dee ria T TE ti ere anit re
càlides refugi de balenes, platges verges de sorra blanca i cocoters,

flors exuberants i embriagadores, esclat de colors freds i càlids.



DUN NEE Dr are aa Pol PT TOT da Ta Test Pa dre dE edu TO er
DE la ala ia Dra ta ria Da ea al ia ai ret Ds ap et Data ig liar Ne a eta iria
EO DITES Eu TEI DATES OS ET RE RST ti
DC paio) EBA coor e ada tintes relata ta es Dl at ad es rela DANS ia Turu Et
DUR CI EA EAIA i Ta il LE li gente ales a ia DOR) les: iii ere el PATI EIs tes are
DES Tl ga TOA P NAU SS LU Ne DNS Pr Da da T URSS UA) o ela) UES oR tat
DU Lee ttiTe TI

No és per casualitat que les construccions típiques siguin d'allò més
senzill, els fales, són cases de portes obertes i sense mobles. les
columnes aguanten una teulada de fulles de cocoters feta a consciència.
DE es EITEII eo CET solera ie alei Dl Ep erea
El valor que tenen les coses, que diferent és de la nostra societatl on



Lola olor o veto ie o tela ira IEStec ie oa Ve o SES EC UI e i EL) NI Des
fet de l'interior de l'escorça de la morera, molt laboriós i decorat amb pigments naturals. La tapa
DUI vZ auge ei Stereo ese Era rius tat SI ta io etat Seu eu cie SI go
RSS et gia Se ari te co ro Don EST A tea tee A

DS ga teta re eli Carta ter te ats ora Tere ener os Dei ee tat aC IES SI el geie
la seva gent, pels llaços que uneixen les seves comunitats. per la benvinguda i el somriure que els
habitants de Samoa i Tonga donen als estrangers o papalagi —homes caiguts del cel— com ells ens
anomenen. Malo, talofa, diuen els habitants de l'illa Manono. a Samoa.Z quan et veuen passejar.
Collarets de flors, danses subtils. moviments suaus i curiosos amb les mans i els braços al compàs de
ris ter oro iia SE Bio est vg or iuie o ED iclolt Ron CI Rere pot ai ates iva

La geciogei cie
CS Dginiusiia o

Ral Sao Ni Lira Elsa DE ue SS a
lo SS tiri gees ie teitee teta Ni ieiteteit pi
dra eli ira a rr tea

Dugucail call as dit a De ts ira Dr tip rir rea d'increible LS IES

iii es Leo Dei Deia Du certa i era aa a la
Dorogeiti tast iSel Ds oTaST CIS n demostrat ambDel grill dita Era tal parte i Dr aa ali

i em Di piS die i LB ES Sea ei eSi DR E et gues ges gel a usa

Dar ra

Old at DD pat se Era Palo altar TR lite pe ea ti DM Dol Tia DE SS Tena FD QUAL Dot cret
desapercebuda. Els diumenges res funciona, ni ports ni aeroports, ni botigues, ni restaurants ni serveis:
Lateral Cl REG cici DS get relat ES ee SS io RSS ie atio
blanc i de gala des Llitera ei tit EES CN restar tapa) VI) Era SOS TD S Sergi
angelicals a quatre veus dels polinesis.

LD eg is duc ci paradís dels navegants, dels artistes i dels somiadors, lluny del món
Dolores tales ts A o cele ta i eta a UES Dels fia i De DeriiTa SE Dita Sir ri RSS Era era: iii ten tea dE
(UES NE: Cr Tanit Moleta Del ri eate ie Eeiti te dte estrat Deito ries od olieriaE iu tieta mis ntetoiito
tornar-hi una altra vegada.
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primer apòstol del catalanisme
Q Quim Gibert ensenyant

"8. que moltes coses d'en Roca són com avui7", em deia en Toni

Strubell i Trueta, autor de Josep Narcís Roca i Farreras i l'origen

del nacionalisme d'esquerres. El nét de l'insigne Josep Trueta treu

molt de suc de l'obra periodística d'en Roca, un pensador polític

que va escriure més de mil articles

als principals diaris de la Barce-

lona del XIX. Tant que dóna joc

perquè els historiadors de la Ca-

talunya d'ara rescatin de l'oblit un

dels difusors més populars de la

cultura independentista. Segons el

seu biògraf, la llavor que deixarà

en Roca serà "el precedent teòric

per a la creació de la Mancomu-

nitat de l'any 1917" i d'Esquerra

Republicana de Catalunya l'any

1931.

Qui va descobrir aquest republicà

d'esperit obrerista i agnòstic, però,

fou Fèlix Cucurull. L'historiador

Cucurull mai va arribar a passar en net la documentació que havia

anant acumulant en 31 carpetes en els darrers anys de la seva vida.

I per encàrrec de la família Cucurull, en Toni Strubell va assumir

el relleu de la recerca. Arran de la volada que Fèlix Cucurull va

veure en aquest defensor dels drets nacionals i del proletariat,

l'historiador d'Arenys de Mar fou cofundador de l'Associació Josep

Narcís Roca i Farreras (bústia postal 9247, 08080 Barcelona)

precisament perquè el missatge de l'eminent periodista i metge

barceloní, en molts aspectes, encara és de rabiosa actualitat.

Pocs gironins saben que Roca i Farreras (1834-1891) té un carrer

en honor seu a Fontajau. Perquè els veins d'aquest veral de torretes

segurament també ignoren que l'esmentat intel-lectual és un dels

pares del catalanisme d'avui. El seu és un nacionalisme "defensiu,

amigable, fraternal, pacífic, emancipador, humanitari, social". I ho

recalca una i una altra vegada perquè constatarà que hi ha un altre

tipus de nacionalisme, a anys llum del que ell proclama, de caràcter

Girona és una de les poques ciutats que té dedicat un carrer
a la memòria de Roca i Farreras.
Foto: Mateu Joan Florit

"agressiu, bel-licós, orgullós, dominador, tibat, tirànic, instrument

dels dèspotes". És per això que en Josep Roca se sentia molt i molt

allunyat de la política tsarista en terra polonesa, de l'expansionisme

anglès a Irlanda i Gal-les, de l'assimilació francesa de la Bretanya,

de la uniformització espanyola

de Cuba i dels Paisos Catalans.

I, en contrapartida, lloarà el

sistema belga d'estat, els cantons

confederals suissos, la valentia

dels portuguesos de 1640 o dels

hongaresos de 1848 en el mo-

ment d'emancipar-se dels im-

peris espanyol i austríac res-

pectivament.

En aquesta línia, en Josep Narcís

Roca s'adona que els catalans

de 1714 no patien cap desídia

ni cap servilisme davant el seu

futur nacional. I en canvi els seus

coetanis havien quedat empeltats

d'una barreja de por i indeferència tramesa per la maquinària

propagandística espanyola d'aleshores, que s'aprofitava de l'estat

d'indefensió dels Paisos Catalans.

En Roca i Farreras veu que la unitat d'Espanya és forçada i, per

tant, perversa i artificial: centralisme, endarreriment intel-lectual,

absolutisme, intolerància, manca de llibertats... I per postres, verifica

que els mateixos espanyols s'adonen que som un altre poble, encara

que es neguin a acceptar-ho.

En la seva tendra infantesa, en Josep Narcís Roca quedarà corprès

en contemplar una munió d'obrers armats, rere una barricada, cridant

a favor de la independència. El bombardeig innecessari d'Espartero

sobre Barcelona i l'enderroc de la Ciutadella tampoc deixaran

indiferent el vailet Roca i Farreras. I és que s'estava covant la veu

indòmita del catalanisme, de la qual encara avui hem d'aprendre.

31



ra

el -
n

Descobreix

les mil cares dely 74
val Palau Robe: Eines ls

e e 4Exposició
del 5 de desembre de 2000
al 30 de juny de 2001

Dr
F

UE —-

acetat me

Palau Robert
Centre d'Informació Turística
de Catalunya
Pg. de Gràcia 107
Barcelona

Horari
dilluns de 16 a 19h 30 min
de dimarts a dissabte de 10 a 19h 30 min
diumenges i festius de 10 a 14h 30 min

Per concretar visites de grups: Tel.93 292 11 71

I N Generalitat amb el patrocini de: CAN

NI de Catalunya
Caja de Ahorros
del Mediterràneo


