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Correo

Andorra i el català a les escoles espanyoles
D. Agustí Puig i Masip

L'Estat espanyol disposa d'una xarxa de centres públics distribuits
en diferents paisos del món. La dotació de professorat per a aquests centres
es fa mitjançant un concurs obert a tots els funcionaris docents amb el
qual es pretén mesurar la capacitat per desenvolupar un lloc de treball
concret. Un dels elements que es demana per poder accedir a aquests
llocs de treball és el coneixement adequat de la llengua pròpia d'aquests
altres estats. Així, qui vulgui treballar en una escola espanyola a Brasil
ha de demostrar que és competent en llengua portuguesa, si l'escola està
ubicada a França caldrà demostrar que es parla francès, i així successiva-
ment.

Fins ara, evidentment, per treballar a les escoles espanyoles
situades a Andorra calia acreditar mitjançant una prova el coneixement
adient de la llengua oficial d'aquest Estat. Enguany, el Ministeri d'Educació
espanyol, que és qui determina les proves que s'han de realitzar, sembla
decidit a no exigir cap prova de coneixement de la llengua oficial d'Andorra
als professors i professores que hi vulguin anar a treballar. Substitueix
aquest requisit pel compromís del professorat, que un cop destinat,
realitzarà cursets d'immersió a la llengua catalana.

Resultaria paradoxal que un Estat com l'andorrà, que té com
a única llengua oficial el català, rebi professorat sense cap tipus de requisit
lingiístic mentre que a Catalunya, on l'estatus de la nostra llengua és de
cooficialitat, acreditar el coneixement del català és condició indispensable
per treballar com a docent en qualsevol centre públic.

Com a català considero que aquesta actitud del Govern espanyol
representa un menysteniment de la meva llengua i de la meva cultura. Si
fos andorrà, ho consideraria també un menysteniment del meu estat.

Desconec si aquest propòsit del Ministeri és conegut per la
ciutadania i el govern andorrans. És per això que escric aquestes lletres
amb l'ànim que aquesta voluntat de bandejar la nostra llengua comuna
sigui coneguda.

El Ministeri d'Educació espanyol encara no ha publicat la
convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Penso que si des de la
ciutadania andorrana o des del mateix Govern andorrà hi ha una sensibilitat
envers aquesta qiiestió i es fa alguna gestió davant el Govern espanyol,
encara s'és a temps d'evitar una nova agressió a la llengua catalana.

Atentament

Recolhida de sinaturas - Tema "Prestige"

pb Gustavo Garcia Soares

Olà caros/as companheiros/as: Em esta vveb
que vos ponho abaixo, recolhem-se sinaturas
para pedir responsabilidades políticas polo
desastre do PRESTIGE.

http:/Avmv.adosnet.com/eliadoura/prestige.asp

Espalhade esta direcçom por toda a vossa
agenda de direcçons, por
favori Muito obrigado. Saudel
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Resolució de normalització lingúística de l'11è
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Crèdits Editorial
La llengua i la cultura catalanes són elements capitals de la nostra identitat col-lectiva,Les Notícies de Llengua i Treball
i alhora uns poderosos instruments de cohesió social i comunitària. Juntament amb l'estatdirector Joan I P del benestar constitueixen el tronc central que d'una banda articula la nostra societat i d'altra

cap de redacció Agustí Puig 1 . i L sas 4 .
coordinació Anna Lliuró i Núria Monell banda permet tant 1 acollida als nouvinguts com la projecció internacional, tal i com fan
publicitat Josep M. Andreu societats modernes i progressistes com Finlàndia.

Consell de redacció Xavier Barberà, Sònia Llinàs, Cal que les institucions facin una aposta clara i estratègica, que tots plegats ens
Peter La, dosep M. Nbé, FranesssPBen, descpcreiem la necessitat i les possibilitats de disposar d'unes indústries culturals consistents,
M. Puig i Pla, Sally Revuelta, Oriol llla, Rafel Miquel, du i 2 : FMiquel Servera, Laura Pelay, Hèctor Moret i Jaumeperquè amb deu milions de ciutadans disposem d'un mercat potencial que ho permet, sense
Llansó oblidar la importància econòmica i de llocs de treball del sector de la cultura i el lleure, i
disseny gràfic i maquetació J. A. G: que la cultura, la formació contribueix decisivament a la llibertat dels individus i dels pobles.
fotografia Arxiu UGT de Catalunya, Òscar Femàndez
i Josep M. Llobet
redacció rambla de Santa Mònica, 10, 08002 La Unió Europea ha adoptat la decisió històrica d'incorporar en bloc uns quants
Barcelona, tel 93 304 68 51 " fax 93 304 68 25paisos. La diversitat i el pluralisme defineixen en bona mesura Europa, i el respecte a les
a En sé diferents llengúes i identitats nacionals esdevé un dels seus patrimonis. Cal estar amatents

per trobar el nostre encaix en la nova Europa.
edita: Més a prop, seguim força com sempre: el Consell d'Estat francès declara que no
as Unguistica.dela UGT de s'adiu amb la llei l'ensenyament en bretó, o occità, o basc o català, i el Partit Popular i el
Servei i Normalització tingilsfica de la UGT degovern espanyol impugnen la unitat de la llengua ara a les Balears, ara a la Biblioteca
les llles Balears Nacional, o directament prohibeixen la celebració de la trobada sociolingúística d'Alcoi,
Departament de Cultura de la UGT de Catalunyacom si continuéssim al franquisme. Cal celebrar el procés de continuitat i de renovació
dipòsit legal B-15.113.97 d'Òmnium Cultural, amb l'elecció d'en Jordi Porta com a nou president.

amb la col-laboració de Si Vells

fer-nos arribar alguna col-laboració que consideris que s'escau amb el tarannà de la nostra publicació o rebre periòdicament
Llengua i Treball al teu domicili o lloc de treball

/ Generalitat de Catalunya
Ú Departament de Cultura s A A
LL Direcció General fes-nos arribar les teves dades i/o col-laboracions a:

de Política Lingúística
UGT de Catalunya UGT de les llles Balears

a Servei de Normalització Lingúística Servei de Normalització Lingúística, Miquel Servera
rambla de Santa Mònica, 10 carrer Arquitecte Bennàsser,69, 5èRo" IE Pa
ale: alliuroQecatalunya.ugt.org ale: ucaQbaleares.ugt.org

.



Reportatge

El retorn de la documentació incautada pel franquisme és un acte de justícia d'un alt valor
simbòlic per a la democràcia, per mirar endavant i tancar les ferides del passat.

La Comissió de la Dignitat és això: una comissió que mesos enrere van constituir
unes quantes persones que consideraven convenient reivindicar el retorn de tota la
documentació incautada pel franquisme a particulars, a entitats i a institucions, perquè així
es faria justícia i perquè així seria més fàcil mirar endavant i tancar velles ferides. Al capdavall,
també perquè la memòria individual i col-lectiva serveix per tirar endavant.

Algunes opinions

Josep M. Sans Travé, director de l'Arxiu Nacional de Catalunya:
Ha de prevaldre "la unitat de la documentació" per retornar la
documentació als seus respectius propietaris.

-" Josep M. Carbonell, diputat del PSC, va aconseguir mantenir4 és ame are di 18J6ae de ents an d'e a Lu una reunió -potser una nova via de diàleg- amb els socialistes
de Salamanca.

EES mou Ta guerra Ganes EnEE DreRa: EES
RES P ere

Javier Tusell: Hi ha raons per sentir-se estafat i insultat.

Toni Strubell, en nom de la Comissió: Com es pot justificar
que l'arxiu particular i la biblioteca de l'historiador i exvicepresident
del Parlament de Catalunya, Antoni Rovira i Virgili, no siguin
retornats als seus hereus2

document gràfic de l'exposició "Propaganda en Guerra", a Salamanca

Com es justifica que no li siguin retornades a la família del
naturista Capo la seva biblioteca i correspondència personal2

Qui pot justificar que les cartes de l'escriptora i Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes Teresa Pàmies, dirigides al seu germà,
no li siguin retornades avui2

Qui pot mantenir sense envermellir que els documents del
Govern i del Parlament de Catalunya, il'legalment suprimits per
la dictadura, no han de tornar al seu lloc d'origen S'imaginen
un exèrcit entrant a sang i foc a la seva província i confiscant
papers d'ajuntaments, partits, sindicats... 2 Quin salmantí no els
hauria reivindicat un i mil cops en arribar la democràcia72

04



Q
ò
c
G
E
S
G
o
o
.
n
P
o
a
Q
a.
2
EC)
he)
E.
E
o
2
o
o
g
a.
è
o
fez



La UGT de Catalunya reclama la devolució
de la seva documentació.

El nostre company i secretari general,
Josep Maria Àlvarez i Suàrez, ho ha expressat
amb claredat:
t Ens van espoliar bona part de la història de la
UGT de Catalunya.
X Els documents, carnets i fitxes d'afiliats,
cartells, fullets de propaganda, cartes, llibres,
banderes, dossiers, etc. van ser utilitzats com a
proves per empresonar molts companys i com-
panyes, i per afusellar a sindicalistes catalans.
$t Ens van prendre documentació sindical històri-
ca. Ens ho van prendre a punta de fusell i la
gent de bé sap que una cosa robada s'ha de
tornar. Vull que ho sàpiguen els treballadors de
Salamanca i que sàpiguen que va servir per
empresonar i afusellar centenars de sindicalistes.
R Salamanca, bressol de liberalisme i ciutat de
cultura, reté avui uns "papers" que no són lliures.

La UGT de Catalunya reclama allò que és
seu. Tota la documentació, quan sigui re-
cuperada, anirà a parar a l'Arxiu Històric
de la UGT de Catalunya.

S'ha tramès una carta signada pel
nostre secretari general al president del govern
central, José M. Aznar. De moment no hi hagut
resposta.

Ja hem presentat una reclamació ofi-
cial perquè ens sigui retornat tot allò que ens
van incautar. Disposem d'un informe amb la
relació d'aquest material. Si no hi ha una resposta
positiva, ens adreçarem a la UNESCO i, si
convé, recorrerem a la via judicial.

Mantenim el treball d'equip en el si
de la Comissió de la Dignitat, i donem suport
a les actuacions que diferents particulars i entitats
han anunciat.
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Algunes opinions i fets

b- Herrero de Mifión: Entre les diferents nacions de l'Espanya gran
no hi pot haver "derecho de conquista".

b. Xavier Rubert de Ventós: Arxivareu, però no convencereu.

Pb Josep-Lluís Carod-Rovira: La devolució d'aquests documents
representaria tancar les portes al franquisme, a una etapa, i obrir-la
definitivament a la llibertat.

b. Agustí Barrera, president del CADCI: Algun dia algú ens retornarà
les 180 caixes de documents que ens van espoliar, els 23 habitatges,
els locals de la Rambla

b- Rosa M. Carrasco, filla de Carrasco i Formiguera (Unió Democràtica
de Catalunya), afusellat el 9 d'abril de 1938: Quan podrem saber si
el testament del meu pare és a l'Arxiu2

Ld
dé
t Hi ha prou mitjans tècnics que permeten que l'Arxiu de Salamanca
preservi la informació, i així els originals poden retornar als seus
propietaris.
" Resulta impensable i improcedent l'exposició de cartells que l'Arxiu
va inaugurar el dia 12 de novembre, en el marc de Salamanca 2002
i amb el suport de la Unió Europea. No és cultura l'espoli, i els
propietaris dels cartells no han autoritzat el seu ús.
" Després de 25 anys de democràcia, ja toca, ja es pot tancar una
ferida.



Actualitat Amb la llengua, anem més enllà

P Jaume Collboni, secretari Portaveu, Relacions Internacionals i Qualitat

Amb la llengua,

D'aleshores ençà, el conjunt del sindicat
ha millorat el seu posicionament intern i públic
com a agent social actiu de la societat catalana.
Se'ns identifica com a organització compro-
mesa amb els grans valors transversals vigents
a Catalunya: la catalanitat i el progrés social.
Això ha estat possible gràcies a l'aposta estra-
tègica que vam adoptar en el VIII Congrés,
una aposta d'obertura i de pluralisme,
d'innovació, de proposta i de compromís.
Aquest compromís i aquesta realitat ens han
permès créixer, i volem continuar demostrant
l'eficàcia de la nostra actuació.

En l'àmbit de la llengua, del procés de
normalització lingiística, estem en condicions
de fer un salt endavant. Així, tot i mantenir
les línies d'actuació seguides fins ara, ens

Després de l'11è Congrés
Nacional de la UGT de
Catalunya, celebrat a
Tarragona el proppassat mes
de març, la nostra
organització es pot marcar
noves fites. Des de l'any 1989,
en el qual va iniciar el seu
camí el nostre Servei de
Normalització Lingúística,
hem acumulat un bagatge
important en la tasca de
promoció de la llengua i la
cultura catalanes.

marquem nous reptes. L'eix serà el de la
dinamització de l'ús de la llegua en l'àmbit
de l'empresa, de la quotidianeitat en els centres
de treball. Per tant, impulsarem la presència
del català en la negociació col-lectiva, mit-
jançant la signatura sistemàtica dels convenis

anem més enllà

com a mínim amb una versió en català i la
introducció en els mateixos de clàusules de
normalització lingiística que facin efectius
els lemes "el català, a l'abast dels treballadors"
i "el català és un dret dels treballadors". Però
sens dubte un dels elements claus del futur
immediat serà aconseguir acostar la llengua
i la cultura catalanes a tots els nous col-lectius
d'immigrants, per tal d'aconseguir la seva
plena incorporació a la societat catalana amb
plenitud de drets i d'igualtat d'oportuniats.

En aquesta nova etapa demanarem, des
del Secretariat Nacional de Catalunya, una
implicació activa i efectiva de totes les fede-
racions nacionals i les unions comarcals, i la
participació dels companys i companyes, dels
delegats i de tots els organismes.
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Resolució de
normalització
lingúística de
l'11è Congrés
Nacional de la
UGT de
Catalunya

La llengua i la cultura catalanes són un
instrument fonamental per impulsar la cohesió
social i comunitària, per avançar en la integra-
ció de tots els ciutadans en uns referents his-
tòrics compartits, de tal manera que en paral-lel
cada individu tingui plena llibertat per definir
el seu ús lingúístic i les seves pautes culturals.
És per això que fa molts anys que tenim com
a lemes "el català, a l'abast dels treballadors",
"Ja llengua i la cultura com a instruments de
construcció social i nacional", "el català és
nostre, de tots", "el català és un dret dels
treballadors".

A partir d'aquí hem de continuar la tasca dels
darrers anys en dos fronts. D'una banda, situar
l'àmbit socioeconòmic com a prioritari en el
procés de normalització lingúística i, d'altra
banda, l'enfortiment i ampliació de les actua-
cions iniciades fins ara.



És per això que el CONGRÉS RESOL:

b. A.- Promoure un impuls prioritari en l'àmbit so-
cioeconòmic, amb una participació activa i directa dels
treballadors i dels seus representants en l'establiment
d'objectius i en els mecanismes de gestió. En concret,
cal reactivar la Comissió de Normalització Lingúística
a l'àmbit laboral del Consell de Treball de Catalunya.

Impuls de la presència del català en la negociació
col-lectiva mitjançant la introducció de clàusules de
normalització lingúística i la signatura sistemàtica dels
convenis com a mínim amb una versió en català.

b B.- Extensió del Servei de Normalització Lingúística
en el nostre àmbit territorial mitjançant l'acord amb la
Direcció General de Política Lingúística de la Generalitat.
t Impulsar les actuacions sectorials i la participació
tant dels afiliats com dels diferents organismes mit-
jançant la Comissió de Normalització Lingúística de la
UGT de Catalunya, per a la qual cada organisme nome-
narà el corresponent responsable.

b C.- A cavall entre la dinamització interna i la projecció
i dinamització pública, innovar permanentment en les
jornades anuals de llengua, treball i societat.

lb D.- Impuls renovat a la publicació de Les Notícies
de llengua i treball, coeditada actualment amb l'SNL
de la UGT de les llles Balears.

b E.. Mantenir i enfortir la col-laboració amb les entitats
iles universitats, i amb tota iniciativa que afavoreixi
una dinamització cívica de la nostra societat, com ara
la Comissió 11 de Setembre, en el conjunt de l'àrea
lingúística catalana.

b. F.- Hem de ser capaços d'acostar la llengua i la
cultura catalanes, i encara la nostra identitat col-lectiva,
a tots els nous col-lectius d'immigrants. Aquesta és
una manera efectiva, tot i que parcial, de contribuir a
la seva plena integració a la societat catalana, com a
ciutadans de ple dret.

b. G.- Hem de ser exigents en donar un nou impuls al
Consell Social de la Llengua Catalana per mantenir-
nos fidels al lema "entre tots ho farem tot" que manté
plena vigència i que és un dels valors fonamentals de
la Catalunya contemporània.

b H.. Contribuir a la plena normalització lingúística de
l'aranès a la Vall d'Aran.

b. l.. Mantenir i millorar l'assessorament lingúístic als
nostres organismes.
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Dades
sobre el
Curs de llengua
i comunicació

Joan Tudela

Un total de 380 sindicalistes de la UGT de Catalunya han
assistit fins ara a un Curs de llengua i comunicació.
Aquest producte de formació, dissenyat i impartit per la
Fundació Comaposada amb el suport de la Direcció
General de Política Lingúística de la Generalitat, parteix
de la base que sindicalisme és comunicació i que llengua
i comunicació són indestriables. Política comunicativa,
expressió escrita i comunicació presencial són els
continguts essencials d'aquests cursos, que, a més a
més, fomenten la normalització de la llengua catalana.

D'aquests cursos, se n'han fet fins ara 17 a la ciutat de
Barcelona, 3 al Baix Llobregat, 3 al Vallès Occidental, 2 a
l'Hospitalet de Llobregat, 2 a l'Anoia, 2 a l'Alt Penedès, 1 al
Garraf, 1 al Vallès Oriental i 1 a Girona.

L'alumnat d'aquests cursos l'han format, principalment, els
equips dirigents de seccions sindicals d'empresa, com ara
Bertelsmann, Nissan, Gearbox, Autobusos de Terrassa,
Metro, Enher, Hospital de Bellvitge, Hospital del Parc Taulí,
Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic, Ajuntament de Barce-
lona, Ajuntament de Vilafranca, Ajuntament de Sant Sadurní,
Santander Central Hispano, BBVA, la Caixa, Bon Preu,
Fortugós, Estalina Dor, Grafopact i altres. En uns casos, el
curs ha estat específicament només per a una secció sindical
d'empresa determinada. En altres, s'han agrupat en un mateix
alumnat sindicalistes de la UGT d'empreses d'un mateix
sector o d'una mateixa comarca. En qualsevol cas, sempre
que es fa aquest curs cada grup d'alumnes és sindicalment
homogeni. També han fet aquest curs alguns àmbits singulars
de l'ugetisme, com ara la Unió de Jubilats i Pensionistes o
la xarxa de departaments de la Dona.

El professorat, Joan Tudela i Conxita Golanó, l'alumnat,
el director de la Comaposada, Paco Neira, i la representant
de la Generalitat, Farners Llinàs, participen en un acte de
cloenda del curs específic per a cada grup d'alumnes, que
inclou el lliurament de diplomes. Un cop l'any, a la tardor, a
més a més, té lloc el conegut acte públic d'inauguració de
l'any acadèmic, que consisteix en una conferència sobre
l'actualitat lingúística a càrrec del director general de Política
Lingúística, Lluís Jou, acompanyat a la mesa pel secretari
general de la UGT de Catalunya, Josep M. Àlvarez.



VIII Trobada de centres
d'autoaprenentatge de català

El Centre de Formació de
Persones Adultes Maria
Rúbies és fruit de l'acord del
Departament de Benestar
Social amb la UGT de
Catalunya. El Centre és obert
tot l'any, de nou a nou, per
tal de facilitar al màxim el seu
ús i l'accés a la formació. A
més a més també és en si un
centre d'autoaprenentatge de
català on els aprenents es
preparen per a qualsevol nivell
de la llengua. Entre els estudis
que s'ofereixen hi ha la
preparació de Graduat
escolar, Cicles formatius de
grau mitjà i superior, accés a
la universitat de majors de 25
anys i cursos de català i de
castellà per estrangers. Al
Centre també hi podreu
trobar un punt OMNIA.
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El passat 12 d'abril tingué lloc la VIII Trobada
de centres d'autoaprenentatge de català al
Trade Centre de Barcelona. Aquestes jornades
es fan un cop l'any i el seu marc crea un
espai idoni on s'exposen les diverses cares
que va prenent la modalitat de
l'autoaprenentatge a Catalunya, però sobretot
és un lloc on tothom debat i intercanvia
experiències pròpies.

Cada cop hi ha més centres
d'autoaprenentatge i aquest fet es va fer
palès en una assistència massiva de persones
que hi treballen o hi tenen relació. Tot i així,
no hi va haver cap problema perquè la
jornada es desenvolupés amb perfecta har-
monia, combinant innovació i opinió. La
taula rodona del matí se centrà en els centres
d'autoaprenentatge, els serveis lingúístics
i el món empresarial, on hi participaren
Conxa Planas (Servei de Llengua Catalana
de la Universitat de Barcelona), Hermínia
Santisteban (Servei Lingúístic del Port de
Barcelona) i Glòria Sanz (especialista en
formació lingiística a les empreses).
L'experiència del Centre d'autoaprenentatge
del Port de Barcelona va centrar en gran
part l'atenció de la taula, ja que apareix com
a pionera en incorporar aquesta línia peda-
gògica de l'autoaprenentatge dins el món
socioeconòmic, i més concretament, dins
la formació dels treballadors i treballadores.
El fet que una empresa ofereixi la possibilitat
als seus treballadors de fer ús d'aquesta
modalitat significa, entre moltes altres coses,
una clara aposta per una formació adaptada

N

a les necessitats i motivacions de les perso-
nes que hi treballen. Aquest tema fou àm-
pliament tractat en la sessió de grups de
treball que tingué lloc després de la taula
rodona, on també van sorgir una altra sèrie
de debats al voltant de la creació de materials
específics per als centres d'autoaprenentatge
o la necessitat d'adaptar els recursos existents
a la xarxa (Internet), així com també
l'ampliació dels mateixos recursos.

La sessió de la tarda fou destinada
a la presentació de materials i experiències
com ara: el vveb de la llengua catalana, de
la Direcció General de Política Lingúística,
recursos per a l'autoaprenentatge de no
catalanoparlants, el material de El català a
mida, també de la Direcció General de
Política Lingúística, i, finalment, els reptes
que comporta la introducció del mòdul de
llengua catalana en la formació ocupacional.



Actualitat El primer Estat
constitucionalment català
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El primer Estat constitucionalment català

Quan, entre el 7 i el 14 de març de 1993,
el poble andorrà per referèndum va aprovar
el projecte de Constitució que el Consell
General d'Andorra va sotmetre a la seva con-
sideració, va esdevenir un fet que mai no
havia passat. Andorra, com a estat, disposava
de la primera constitució democràtica que
d'una forma explícita proclamava la llengua
catalana com a única i exclusiva, amb una
afirmació categòrica a l'apartat 2, de l'article
2, On s'hi diu "La llengua oficial de l'Estat és
el català".

La realitat lingiística del poble
andorrà no tenia dubtes, ni necessitava crosses
polítiques per a satisfer o afalagar els estats
veins, els quals també durant segles han in-
tentat introduir al Principat d'Andorra llurs
llengiies a través de l'escola, dels serveis
públics, de l'administració de justícia, etc.
La independència política del poble andorrà,
del qual emanen tots els poders i en el qual
resideix la sobirania, ha assolit una fita Cons-
titucional, tot i que el territori andorrà és un
nucli d'atracció immigratòria importantíssim
des d'un punt de vista relatiu, atès que actual-
ment ve de tot arreu la població de nouvinguts
per a treballar-hi.

Després de la proclamació de la
Constitució, el Consell General va aprovar la
llei de normalització lingúística, la qual ofi-
cialment es coneguda com a "Llei d'ordenació
de l'ús de la llengua oficial". Aquesta llei
confirma i ratifica que la llengua catalana és
el vehicle d'expressió de la societat andorrana,
i com a tal en garanteix el seu ús oficial i
n'estableix els mecanismes de protecció, i
també proclama els drets lingiístics. Dins
d'aquests principis de protecció i garantia de
l'ús de la llengua als àmbits culturals, socials,
esportius i mediàtics, també fa una remarca
especial en la protecció dels drets dels ciuta-
dans a les empreses establertes a Andorra.

Aquest fet és molt important, atès
que no serveix de res proclamar els drets
lingiístics dels ciutadans -com ara a utilitzar
una llengua-, si simultàniament no es decreta

l'obligació per part de les empreses de satisfer
i emparar aquest legítim dret. La vida econò-
mica d'Andorra ha arribat a tenir un perfil
molt determinant, per la qual cosa l'obligació
de tenir "disponibilitat lingiística" a favor
dels ciutadans catalanoparlants en totes les
empreses, així com també de professionals
lliures i treballadors autònoms, i en especial
als establiments turístics i comercials, ha estat
una sàvia mesura legal per corregir els fenò-
mens que apareixen en una situació que els
teòrics han analitzat en les "llengies en con-
tacte". Aquesta norma, reglamentàriament va
entrar en vigor el mes de gener del 2002, i
per tant avui a Andorra tothom té el dret, quan
actui de client o d'usuari, a exigir ser atès en
llengua catalana. Tanmateix, mentre es posava
en vigor aquesta norma tan efectiva per fer
realitat i tangible l'aplicació d'uns drets tan
abstractes, a Madrid passava exactament el
contrari.

El 15 de febrer del 2002, a la reunió que
es va celebrar al Ministeri d'Educació, Ciència
i Esports, per tractar sobre les convocatòries
que s'havien de publicar per ocupar les places
de personal docent als centres educatius a
l'exterior sota la jurisdicció de l'Estat Espanyol,
malgrat les opinions dels sindicats,
l'Administració espanyola va decidir que a la
convocatòria dels mestres destinats a ocupar
places al Principat d'Andorra "no calia passar
l'examen d'idioma català". Aquest requisit
constava a totes les convocatòries que s'havien

fet, però no des que l'Estatut d'autonomia de
Catalunya estableix el català com a llegua
oficial, i la Constitució espanyola de 1978
fixa que cal protegir totes les llengies espa-
nyoles, sinó des que els socialistes van ocupar
el Ministeri d'Educació i Ciència, fou una
preocupació del Sr. Jordi Menèndez i Pablo,
quan era director general de Coordinació i de
l'Alta Inspecció.

És paradoxal aquest criteri. A Ma-
drid encara consideren que els drets dels
funcionaris estan per damunt dels drets dels
ciutadans. Com es pot acomplir el dret a ser
ensenyat en llengua catalana, si el professor
desconeix la llengua2 Si aquesta situació la
consideren vàlida per a la llengua catalana,
per què no ho fan a les escoles castellanes2
La realitat és que amb l'actual govern conser-
vador que té el poder a Madrid hem reculat
una altra vegada. És la secular persecució
política de la llengua catalana que torna a
revifar d'una forma pública. Al Principat el
govern andorrà haurà de preocupar-se de tenir
escoles pròpies i de qualitat, i no dependre
de fora, per no estar sota el poder estranger
en allò que fa referència a l'educació. D'acord
amb la Constitució andorrana de 1993 i la
posterior legislació de normalització lingúís-
tica, pot el govern andorrà exigir que els
mestres espanyols coneguin la llengua oficial
d'Andorra per poder-hi actuar professional-
ment2 Heus ací la questió. La nostra lluita i
la nostra reivindicació, sempre les haurem
d'esmolar2
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El context de la recerca.
Els moviments migratoris del segle XX.
De l'emigració a la immigració

L'Andorra del segle XX ha experimentat grans
transformacions socials i culturals. El pas de
ser una societat amb una emigració històrica
important a esdevenir un país d'immigrants.
Però cap a la meitat del segle XX, el país
experimenta un fort creixement. El sector pri-
mari dóna pas a una estructura terciària i diver-
sificada que inverteix la tendència migratòria.
Els canvis operats en el territori han generat
una forta immigració i han accelerat el procés
d'urbanització.

Els estrangers, que primer arriben
lentament, comencen a fer-ho massivament i
no són naturalitzats o nacionalitzats i
s'estableixen les primeres diferències. Entre
els que vénen de fora també hi ha diferències
i es comencen a establir fractures socials: an-
dorrans i estrangers, espanyols i francesos,
catalans i castellans... Les distàncies culturals
cada vegada són més fortes i arriben anglesos,
portuguesos, filipins, magrebins, argentins,
peruans... S'estableixen grups socials i nacionals
diferents que configuren una Andorra pluricul-
tural. Fins aquí el cas d'Andorra no seria dife-
rent d'altres paisos, Si no fos perquè el nombre
d'immigrants és estrepitosament superior al
d'autòctons, en part com a resultat d'una política
nacionalitzadora molt restrictiva.

Des d'una perspectiva jurídico-
administrativa, la societat actual es composa
d' andorrans, de residents i d'una població
flotant de treballadors temporers i il-legals
difícilment quantificable, on la població forana
és clarament superior a l'autòctona.

La situació de cada grup nacional
dins de l'estructura ocupacional és molt diversa
i varia segons la seva nacionalitat i origen en
relació a uns factors lingúístics, la classe social,
les condicions en què van arribar i el temps
que fa que hi viuen. Un primer estudi antropo-
lògic realitzat entre 1993 i 1995 analitzava una
estructura social andorrana clarament segmen-
tada, on es produeix poca interacció entre els
diferents grups socials molts diferenciats.

L'actual llei de nacionalitat, més
oberta que les anteriors, ha permès la naciona-
lització dels que neixen al país o dels que fa
molts anys que hi viuen, en un intent d'equi-
librar la balança a favor del contingent nacional.
Conèixer la societat andorrana d'avui significa
apropar-nos a les realitats diverses que la con-
figuren. I aquest és el principal objectiu de la
nostra recerca sobre immigració i cultura.

La recerca social i cultural. Antecedents
j estat actual

La realització d'històries de vida continua sent
el fonament de l'anàlisi. Des de les ciències
socials, són molts els que hi treballen des
d'aquesta perspectiva, on biografia, història i
societat són les coordenades bàsiques en l'estudi

de l'home. No hem d'oblidar que les històries
o relats de vida són expressions de la història
i l'estructura social.

Primeres passes de la recerca. La im-
migració llatinoamericana a Andorra

La recerca durant l'any 2002 se centra en el
col-lectiu llatinoamericà, el grup que està
creixent més en els últims anys. La presència
a Andorra d'argentins i xilens havia esdevingut
habitual en les estacions d'esquí hivernals. Un
col-lectiu jove que combinava les temporades
d'esquí europees amb les dels seus paisos
d'origen. Però des de fa uns anys aquest flux
estacional s'ha transformant. Una població jove
i professional busca l'oportunitat d'establir-se
a Europa, però les lleis d'immigració actuals
són molt restrictives. En el cas d'Andorra la
contractació de llatinoamericans fora de la
temporada d'hivern és pràcticament impossible.
L'actual política immigratòria només contempla
la possibilitat de donar permisos de treball i de
residència a treballadors de fora de la Comunitat
Europea en casos molt concrets fora de l'estació
d'hivern. Moltes d'aquestes persones que es
resisteixen a retornar als seus paisos d'origen,
en un intent d'establir-se i regular la seva
situació, es veuen abocades a treballar

il legalment. A més saben que la temporada
segiient tenen assegurat un contracte de treball.
Es poden quedar a Andorra i treballar en llocs
poc visibles o poden marxar cap a les zones
turístiques de costa on a l'estiu es necessita
molta mà d'obra i no sempre es demanen els
permisos de treball.

L'aplicació de la recerca. L'educació
intercultural com una eina de cohesió
social

Els objectius de la recerca sobre immigració i
cultura són múltiples i complexos així com les
seves aplicacions possibles, però hi ha un ob-
jectiu general que engloba i sintetitza la resta,
l'educació intercultural. Aquesta idea de co-
neixement dels diferents col-lectius socials i
culturals que configuren la nostra societat
transmet l'esperit que promou i envolta aquest
projecte de recerca històrica i antropològica en
el marc del Patrimoni Cultural.

L'Andorra d'avui és una societat on
conviuen identitats nacionals diverses amb
bagatges culturals també diversos. Aquests són
els fonaments de l'Andorra de demà, i pensem
que el coneixement i la difusió tant de les
diferències com de les similituds culturals que
conviuen a la nostra societat constitueixen una
eina de comunicació, de coneixement mutu
que pot ajudar a fomentar un discurs identitari
obert i integrador, i superar així les barreres
socials i culturals. La recerca sobre immigració
i cultura és un pas per entendre als altres, però
sobretot pensem que pot ser una eina
d'acceptació de l'altre com a part d'un nosaltres,
i ajudar així a què les fronteres culturals esde-
vinguin ponts de comunicació i d'intercanvi.

Podríem parlar d'una població jove principalment femenina, amb un nivell educatiu
mitjà-alt i de classe mitjana, en l'àmbit dels servei domèstic i de la cura de la gent gran
i dels nens. La nostra recerca pretén analitzar i aprofundir en:

l'àmbit familiar, l'anàlisi de trajectòries i estratègies familiars de migració
el procés de mobilització social, les pràctiques de sociabilitat i ajuda mútua,
formal i informal
les dinàmiques de relació amb els paisos d'origen

I dins d'aquests àmbits analítics ens interessen temes i aspectes com:

l'accés a llocs de treball, en funció de la situació legal de cada grup
els mecanismes i xarxes de contacte per a la contractació
els aspectes econòmics, jurídics i socials
els problemes assistencials i les estratègies que els envolten
les formes d'inserció social: formes d'organització domèstica (familiar i
no familiar): la problemàtica de l'habitatge i estratègies de supervivència
en condicions econòmiques i socials adverses
el grau d'obertura de les xarxes de relació: des de les xarxes tancades
d'immigrants il-legals que acaben d'arribar fins a les xarxes de sociabilitat
i ajuda mútua consolidades
l'associacionisme formal i informal de base ètnica o cultural
les creences i els valors
les formes de comunicació intercultural (espais de relació, escola, anàlisi
de prejudicis i estereotips ètnics...)

$t aquest article és una reproducció parcial de la comunicació
presentada a la 15" Diada Andorrana a la UCE, SocietatAndorrana
de Ciències, XXXIV Edició Universitat Catalana d'Estiu, Prada
de Conflent - Catalunya Nord



t
i. n

çMAJR CA TE Fi
El "FRE .LADORS

La compra de Majorica pel grup financer
multinacional Alpha Investment l'any 1998
fou l'inici del compte enrere de la seva crítica
situació actual. Els antics propietaris de
l'empresa, caracteritzats per portar una gestió
ortodoxa, tradicional i paternalista, vengueren
les accions d'una entitat sanejada, amb bene-
ficis, sense deutes i amb un alt nivell de
reserves, a uns compradors que un dia després
de l'adquisició ja havien carregat el passiu
de la societat amb deutes per valor de nou
mil milions de pessetesi Misteri2 No. Senzi-
llament, una operació especulativa coneguda
en l'argot dels taurons financers com a leve-
raged buy-out (adquisició palanquejada) que
consisteix en l'adquisició d'una empresa el
preu de la qual és finançat, en gran part, per
préstecs, per tal d'aprofitar la solvència i la
capacitat d'endeutament de la pròpia societat
adquirida. Després d'uns anys en què, malgrat
l'enorme càrrega financera, l'empresa encara
va ser capaç d'oferir resultats positius, la
impossibilitat de fer front als venciments dels
deutes bancaris a 31 de desembre de 2001
menà, sense remei, Majorica a demanar la
suspensió de pagaments davant els jutjats de
Manacor. Mentrestant, dos dels tres comitès,
amb majoria de CCOO, havien signat un
acord de regulació d'ocupació que l'altre
comitè, tot d'UGT, rebutjà de pla en consi-
derar que només es pactava la sortida d'un
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Sea ic a Aielo cia a
manacorí que no tingui o
hagi tingut alguna cosa a
veure amb Majorica. Ell
mateix, UN parent, un veí,
Un amic, segur que hi ha
treballat o hi treballa, n'ha
estat client o proveidor o
li ha prestat altres serveis.

centenar llarg de treballadors sense cap com-
promís empresarial que garantís la viabilitat
futura de l'empresa, entre els quals, el més
important, el dels accionistes a ampliar el
capital en quantitat suficient per a tapar
l'enorme forat financer que ells mateixos
havien creat amb l'heterodoxa operació de
compra.

La situació a l'hora d'escriure aquesta
col-laboració, primers de maig, és d'stand by
i d'incertesa. La capacitat d'obrar de l'empresa
es veu limitada per la seva situació concursal.
Es continua treballant, es van cobrant amb
un cert retard els salaris, la regulació
d'ocupació signada ha anat en orris i tothom
està a l'espera que faci la seva aparició el
desitjat cavall blanc en forma d'un comprador,
un verdader empresari que agafi les regnes
d'una societat que mereix complir cent anys
més. Passi el que passi, si més no, almenys
dues lliçons haurem après en aquest llarg i
dolorós episodi laboral. L'una, que hem d'estar
molt a l'aguait, perquè la globalització, real-
ment, no té fronteres i l'altra, que la pàtria
del capital és incompatible amb les pàtries
que uneixen les persones amb la seva terra,
amb els seus veinats, amb els seus companys
i amb allò mateix que els fa persones i no
números en els llibres de comptabilitat
d'empresaris sense cara.



Breus

No fa gaires dies, el Consell d'Estat de França,
la jurisdicció administrativa més important de
l'estat, va anul-lar un decret que s'havia aprovat
quan Jaci Lang era ministre d'Educació. El decret
de Lang posava les bases per a l'ensenyament
bilingiie a les escoles públiques de l'Estat francès
i permetia que les escoles d'immersió bretones, les
calandretes d'Occitània, les escoles Bressola i Arrels
de Catalunya Nord i la resta d'escoles de les altres
comunitats lingiístiques de França tinguessin un
ensenyament compartit entre la llengua autòctona
i el francès amb el mateix nombre d'hores. Ara,
però, aquest sistema educatiu ha quedat fora de la
llei i aquestes escoles podrien ser declarades il-legals
amb totes les consegiències que això comportaria
per a les llengiies minoritzades de l'Estat francès.

L'eurodiputat Miquel Mayol ha presentat

a la Comissió Europea una pregunta relativa a
aquesta sentència del "Conseil d'État" francès,
contrària a l'ensenyament per immersió de les
llengies anomenades "regionals". En concret, aquest
eurodiputat d'ERC ha preguntat a la Comissió si
creu que aquesta sentència és compatible amb el
respecte als drets de les minories, establert pel
Consell Europeu a Copenhaguen el 1999 com a
criteri necessari per pertànyer a la UE, així com
amb el respecte a la diversitat cultural i lingúística,
reconeguda com a part integrant del patrimoni
europeu.

D'altra banda, en la sessió d'obertura del
Ple del Parlament Europeu a Estrasburg, va prendre
la paraula per assabentar els eurodiputats d'aquesta
sentència. Miquel Mayol va afirmar al plenari que
"l'Estat francès, un cop més, condemna l'educació
en l'idioma autòcton: el Parlament Europeu ha de
saber que aquest estat membre de la UE viola els
drets de les minories lingiístiques".

LLIBRERIA PAPERERIA
cartografia - ortoimatges-guies de
senderisme - bibliografia del Matarranya

papereria - material d'oficina

Av. de la Hispanitat, 21 ale: serretEOmatarranya.com
44580 Vall-de-roures vveb: htip:/immy.matarranya.com/serret
tel. i fax 978 89 00 77



ama ap em umyy mm ant

De Qren Q:

Esports i lleurebas len Lena

TE)

s 8 VYAHOOI $ 2
ENCATALA —joniaa

E—Ier88) "secans

Internet i ordinadorsXa Eieuames La

SecietatDates Grerasena Pota tema

Unca mab det Andorra - Balegre " Catalunya " Pals Valencià.

En
i Dos anys Lema de presó pels acusats en el i
cande LL I

: La Xunta meca la prohibició de pescar
1 Mació de censura contra GasparI
i. Clamenta dina des des de esta a ugador—Í
i altar Ta tl
i Conte Metalta rucs
i Noticies per a la cent ma
i

i

t

i
I dames
i Less,
i -e Lee
I i

Yahoo en català

El portal d'internet Yahoo ja funciona en llengua
catalana a l'adreça

http://et.yahoo.com

Noves SL. Revista de
sociolingúística
Podeu consultar els articles corresponents a l'edició
d'hivern d'aquesta revista electrònica que edita la Direcció
General de Política Lingúística a través d'internet. Els
articles es troben en versió catalana i anglesa.

http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/index.htm
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9 Ra Matinal de debat: "Flembàtat i treball
si lones Xerrada sobre "Vivències i Valors" a càrrec de Josep M. Àlvarez

La UGT de Catalunya pionera en el sindicalisme
a la xarxa: tot un èxit en el Primer Congrés
Sindical en línia

José A. Rodríguez responsable de Continguts veb UGT de Catalunya

Durant els mesos de febrer i març, al portal d'internet de la UGT
de Catalunya (um. ugtcatalunya.com), vam posar en marxa
una iniciativa pionera en el sindicalisme de tot l'estat: el Primer
Congrés Sindical en línia.

Gairebé un miler de treballadors de Catalunya vam participar
als debats oberts, tot aportant les nostres propostes sobre: els
drets dels immigrants, el marc català de relacions laborals, el
sindicalisme digital, el pacte per les famílies, etc. Aquest Congrés
Sindical va tenir una transcendència que el diferencia de qualsevol
altre debat a Internet, ja que les conclusions van ser presentades
i assumides pel ple de l'XI Congrés de la UGT de Catalunya.
Juntament amb els fòrums de debat es van emetre en directe
amb imatge i so les diverses jornades del Congrés i, a més, la
presidenta del Congrés va poder dialogar directament amb els
internautes que li enviaven correus electrònics directament a la
seva taula.

Aquest Congrés Sindical en línia tenia dos propòsits: apropar
l'XI Congrés de la UGT de Catalunya als treballadors que no
podien assistir-hi com a participants, obrint una porta a la
participació directa, i donar un pas endavant en la construcció
d'un sindicalisme també per a la xarxa. El primer va ser assolit,
ja que ho corroboren les dades de participació, però és la
consecució del segon el que més interès té en una perspectiva
de futur.

Un dels mandats de l'XI Congrés ha estat la creació del sindicat
en línia: l'experiència assolida amb la vveb de la UGT de
Catalunya i especialment amb el Congrés en línia ens permetrà
que conquerim la xarxa com a un espai d'acció sindical.
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$ Francesc Antich

1- Balanç de govern. És una pregunta que
dóna per molt, perquè s'han fet moltíssimes
coses. Però per ser ras i curt, he de dir que
durant aquests tres anys s'han afrontat els grans
problemes que des de feia molts anys estaven
pendents. En només tres anys, hem estat ca-
paços de fixar polítiques tan importants com
l'energètica, la de transports, la de recerca i
desenvolupament, la de formació, la de residus,
la nova política turística i territorial, la nova
política administrativa i de personal,
l'assumpció de les competències de Sanitat i
la presa de decisions amb una gran càrrega de
sensibilitat social. El fet és que, per posar un
exemple, més de 3.000 famílies han pogut
realitzar millores a casa seva utilitzant les
ajudes del govern, que ha dedicat a la rehabi-
litació d'habitatges més de 1.200 milions. Això
vol dir que el Govern ha multiplicat per sis les
ajudes a la rehabilitació en relació a la passada
legislatura. Aquest fet comporta que els que
tenen menys poder adquisitiu puguin tenir més
oportunitats.

La qualitat de vida de les persones
millora quan es comprova que en la passada
legislatura es firmaren 25 convenis amb ajun-
taments per fer nous centres de salut o reformar-
los, i en només dos anys n'hem signat 26 i
n'hem duplicat el pressupost.

L'assistència mèdica als domicilis
ha augmentat en un 2994 en un any gràcies a
la posada en funcionament dels anomenats
PAC mòbils, una mesura que beneficia els més
grans i les persones amb dificultats de desplaça-
ment. Per no parlar de la lluita contra la droga,
principal preocupació d'un gran nombre de
famílies amb fills joves. Així doncs, en dos
anys, el pressupost ha augmentat en un 7094.
També crec que és importantíssim destacar
que aquest govern dedica el 6074 del seu pres-
supost a Educació, amb la mirada posada en
les generacions més joves que seran el nostre
futur. S'ha fet una inversió de 10.000 milions
en la creació de nous centres i en les reformes
dels centres ja existents. No hi ha moratòria
per construir escoles. S'han creat 1.175 places
noves i les polítiques actives d'educació també
ens han permès, en dos anys, incrementar en
més de 1.000 els alumnes de formació profes-
sional.

El govern ha donat un complement
a les pensions no contributives de 10.000 pes-
setes i, a més a més, el pressupost del salari
social és, avui, el doble que el de 1999. De
llavors ençà, 260 famílies més se n'aprofiten.
Les dades comparatives dels àmbits socials
són ben clares. Ajuda a domicili: 3024 més.
Serveis d'atenció als discapacitats: 2570 més.
En dos anys s'han comprat 1.600 hectàrees
d'espais públics i pel que fa a la lluita contra
la sinistralitat laboral, allà on hi havia invertits

L'ecotaxa ha estat un
acte de responsabilitat
política. Un instrument
que ens permetrà
materialitzar el canvi
de model econòmic i
turístic que necessiten
les llles Balears

19 milions de pressupost, n'hi hem posat 400
itoti així encara no n'hi ha prou.

Tot i que tots aquests temes són
cabdals, mai abans s'havien plantejat. És in-
creible que una comunitat rica com la nostra
tengués el baix nivell d'infraestructures que
trobàrem quan iniciàrem la tasca de governar.
En definitiva, en aquests tres anys s'han co-
mençat a invertir les tendències dels models
de creixement econòmic i social que havien
imperat durant dècades i que ens havien con-
figurat un país de dues velocitats: un país on
la depredació de territori i de recursos naturals
anava desbocada i on l'equilibri socioeconòmic
dels nostres ciutadans era desmesurat.

2- Ecotaxa. L'ecotaxa ha estat un acte de
responsabilitat política. Un instrument que ens
permetrà materialitzar el canvi de model econò-
mic i turístic que necessiten les Illes Balears.
No hem fet altra cosa que defensar l'interès
general i aplicar les receptes que ens indiquen
els experts en economia turística i ambiental.
Per exemple, la Comissió Mediterrània de
Turisme Sostenible proposa captar fons proce-
dents del turisme per finançar el medi ambient
i també proposa, als estats membres de la UE,
crear reserves naturals i dotar-les de fons fi-
nançats amb impostos que han de pagar els
turistes.

La implantació de l'ecotaxa respon
a la necessitat d'aplicar, cada vegada amb més
rigor, el principi que l'interès col-lectiu ha de
prevaler damunt l'individual i vull afegir, amb
gran satisfacció, que la implantació de l'ecotaxa
s'ha realitzat amb gran normalitat i amb un
grau d'acceptació elevadíssim entre els turistes
que ens visiten. Hem d'entendre d'una vegada
per totes que els costos ambientals no poden
incorporar-se a les economies públiques. No
és possible que les administracions continuin
assumint unes pèrdues que tenen l'origen en el
dany ambiental provocat per interessos privats.
L'ecotaxa pretén valorar, a través dels que ens
visiten, la qualitat ambiental que se'ls ofereix.
Hem ignorat les conseqiències ecològiques de
les nostres decisions econòmiques i hem centrat
tota la nostra atenció en el frenesí creixent de
l'especulació, i després de valorar la riquesa
natural, és lògic crear un impost ecològic que



permeti protegir-la. L'ecotaxa és un impost
finalista, aquesta és la seva millor qualitat.
Qualsevol ingrés a les arques públiques es
dedicarà al medi ambient, a la recuperació de
zones turístiques i a la recuperació i Conserva-
ció del nostre patrimoni natural i cultural. És
obvi que turistes, residents i empresaris hotelers
es beneficiaran dels projectes que farem amb
l'ecotaxa.

3- Llengua i identitat. Efectivament, la recu-
peració de la nostra identitat com a poble és
una prioritat i és una tasca que s'ha de fer cada
dia des de tots els àmbits de la nostra societat.
Fer país és feina de tots i sense cap dubte la
vertebració del nostre país no pot deixar de
banda la recuperació d'un aspecte fonamental
de la nostra identitat: la nostra llengua. La
nostra llengua travessa una situació que tots
els experts coincideixen a qualificar de pre-
ocupant.

És per això que el govern ha posat
en marxa un pla d'actuacions urgents per a
recuperar l'ús de la nostra llengua en tots els
àmbits de la vida pública i privada. Un pla que
pràcticament fa duplicar el pressupost de po-

lítica lingúística, que arriba als 700 milions.
La política del govern en aquest

sentit és ben clara, i ben clar és també l'objectiu
que perseguim. Volem fer de la llengua cata-
lana la llengua de convivència a les Illes Ba-
lears. I per això treballem per implicar la
societat civil en aquest procés.

És una llengua que ocupa la setena
posició en nombre de parlants a Europa, que
és la divuitena amb més presència a Internet
i la tretzena més traduida a altres llengúes.

Hem posat en marxa sistemes per
facilitar l'aprenentatge del nostre idioma en
suports informàtics. Des de la seva posada en
marxa, els cursos de català per/a Internet han
tingut més de 3.000 usuaris.

Paral-lelament, s'ha impulsat l'ús
del català en el comerç i s'han fomentat les
projeccions de cinema en català, amb més de
30 estrenes que han vist 100.000 espectadors.

On també hem vist un canvi molt
notable ha estat en la gestió cultural. Una
gestió basada en la promoció exterior de la
nostra cultura i que ha permès que les nostres
illes hagin estat presents en uns 200 espais
culturals d'arreu d'Espanya i en 74 de
l'estranger.

4- Proclama per a l'ensenyament en català.
Com sabeu, el Govern de les Illes Balears
treballa per fixar un sistema educatiu propi,
de qualitat, adaptat a la nostra realitat i amb
la voluntat de redreçar culturalment el nostre
país. Això vol dir que hem d'aprofundir en el
coneixement de continguts propis i en l'ús de
la llengua catalana. La llengua catalana ha de
ser la llengua vehicular de l'ensenyament a les
Illes Balears, tot garantint l'òptim coneixement
i domini del castellà, cooficial a la nostra
comunitat autònoma. En aplicació del Decret
de mínims, en el curs d'enguany tots els centres
hauran d'impartir en català almenys el 5020
de les classes.

Atès que sabem que la integració
lingúística i cultural és cara, però la marginació
encara ho és més, hem augmentat els centres
que apliquen programes d'immersió lingúística,
ubicats, precisament, a nuclis d'alta densitat
de població immigrada.

5- Institut Ramon Llull. La firma del conveni
de constitució de l'Institut Ramon Llull culmina
la feina que iniciàrem els governs balear i
català ara fa dos anys. La constitució d'aquest
Institut compta amb el suport unànime dels
parlaments de les Illes Balears i de Catalunya
que n'aprovaren la seva creació. És un orga-
nisme conjunt entre ambdós governs per a dur
a terme la projecció exterior de la llengua i la
cultura catalanes i que comptarà amb la
col-laboració del Ministeri d'Afers Estrangers,
a través de l'Instituto Cervantes. L'Instituto
Cervantes assumeix el finançament del 5024
de la inversió anual prevista i l'altre 024
l'assumim entre la Generalitat i el Govern de
les Illes Balears. El pressupost previst pel 2002
s'ha calculat en un total de cinc milions d'euros.

La creació de l'Institut Ramon Llull
té de bo que aplega els esforços que ja fem els
governs de les Balears i de Catalunya i el
compromís per primera vegada de l'Estat, en
la projecció de la nostra llengua i cultura. Els
objectius bàsics de la presència internacional
de la llengua i cultura catalanes són dos: Ca-
talunya i les Illes Balears volen ser presents,
com a referència clara i específica, dins el
mapa de les llengies i les cultures del món.
Volem donar a conèixer al món l'aportació a
la cultura europea i universal que s'ha fet en
llengua catalana. Aquesta projecció exterior
contribueix a incrementar el prestigi de la
nostra llengua entre els ciutadans, que si la
tenen estudiada i reconeguda a l'exterior, com-
prendran millor que és una llengua com les
altres, amb les mateixes capacitats que les
altres. L'Institut Ramon Llull deixa les portes
obertes per a la incorporació dels governs
d'Aragó i de València i permet la col-laboració
del Govern de l'Estat sense necessitat que
formi part del Consorci, però amb incorporació
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x Prefaci

La sèrie de poemes i poetes que trobareu a continuació vol presentar al lector en general —sobretot a aquell encara no
especialment motivat per la poesia — una breu selecció canònica de la poesia catalana del segle XX, és a dir, un catàleg o
llista de poetes i poemes catalans del segle XX sobre els quals gairebé tothom interessat en aquests afers es mostra d'acord
de tenir-los com a models, tant del segle passat com de l'actual.

Una col-lecció de poemes tan canònica que per confeccionar-la s'ha pres com a punt de partida els textos poètics que
s'acostumen a trobar, sovint de manera reiterada, en gairebé la totalitat de gramàtiques i manuals escolars de literatura i,
sobretot, de llengua catalanes emprats en aquest inici de mil-leni en l'ensenyament secundari i en el batxillerat als Paisos
Catalans. Així que poc criteri personal hi trobareu: són els altres els que han fet la selecció, nosaltres ens hem limitat a
esporgar ramatges per tal de procurar que la mostra fos equilibrada i, alhora, prou diversa.

Ja fa alguns anys que hi ha qui afirma que el segle XIX acabà amb l'esclat de la Gran Guerra. També hi ha qui, filant més
prim, assegura que el segle XX s'inicià amb la Revolució Bolxevic i finalitzà amb l'estrepitós enfonsament de la Unió Soviètica.
No sabriem definir-nos, però el que sí sembla més clar és que per a la poesia catalana el segle XX comença, com el seu
nom indica, amb l'obra dels poetes noucentistes. Si el venturós, i sembla que breu, segle XX ja s'ha tancat, o no, per a la
poesia catalana, no ho sabem. Ningú no pot saber-ho a hores d'ara.

Com que l'inici de la poesia catalana del XX ha estat relativament fàcil de determinar, la nostra selecció comença amb l'obra
i la figura de Guerau de Liost, el primer dels noucentistes. Per finalitzar-la superant nombrosos dubtes— ens hem estimat
fer-ho reproduint textos de poetes ara mateix plenament actius però que ja compten amb una obra prou extensa i consolidada,
uns poetes que a hores d'ara freguen, per dalt o per baix, la seixantena i que, ni que siga pel fet de trobar-los profusament
citats en els moderns manuals escolars, es pot afirmar amb relativa seguretat que formen part de la història de la poesia
catalana contemporània: ja són poetes canònics. També en aquest cas —el de fixar per a la selecció el límit cronològicament
més pròxim—, hem procurat que la nostra decisió fos com més objectiva millor.

Sobre el nombre dels poetes aplegats en aquesta mostra —davant de les limitacions materials de l'encartament—, hem volgut
apropiar-nos, com a coixí retòric, de les paraules que l'escriptor nord-americà Paul Auster escrigué en el pròleg d'una antologia
de la poesia francesa a propòsit del nombre de poetes que havien de figurar-hi: "M'enfrontava a la trista situació d'intentar
encabir un elefant dins una gàbia dissenyada per a una guineu". La solució que hem pres en el nostre cas ha estat la d'intentar
encabir en l'encartament —una petita gàbia— un nombre elevat de poetes i un nombre limitat, però representatiu, de textos.
Ara sí que la subjectivitat, més enllà del volum de la gàbia, ha estat un factor important: ha estat determinada per les afinitats
poètiques de l'antòleg.

En fi, tampoc cal capficar-se, tan sols es tracta de presentar un tast elemental dels poetes reunits en aquesta selecció que,
si hi ha sort, incite els lectors a aprofundir en llurs obres. I, Si hi ha prou curiositat, també en la dels poetes absents. D'entre
els absents, o si més no d'alguns dels documents absents, hem de ressenyar inevitablement la manca de poemes visuals,
de llarga i rica tradició en la literatura catalana del segle XX, però potser és millor pensar que en un futur més o menys
immediat siga possible en aquest mateix context editorial dedicar-hi un nou encartament amb una selecció àmplia i diversificada
de poemes visuals del segle XX.
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x Tan clar tenia el braç

Tan clar tenia el braç quan, riallera,
donava el pa, l'aigua o la sal,
que hom pensava en la neu de la gelera.
Son pas era una dansa natural.

Era filla de Grècia per son pare
i per sa mare filla del Conflent,
i bosc avall li encenien la cara
les mil roses del vent.



Josep Carner (Barcelona, 1884 - Brussel-les, 1970)

x Joc de tenis

Anaves damunt l'herba de la prada
i volava el teu braç adolescent,
i pel filat de la raqueta alçada
travessava la llum del sol ponent.

La pau dominical tan desesmada
i ta faç d'angeleta i el rabent
joc seriós m'encisen la diada.
D'un rector reformat, pàl-lidament,

et veia filla: entorn del presbiteri
collia roses: contes de misteri
amaves i el blancatge i els infants.

Jo, oficial, de Singapur venia.
Alt, vermellenc, et feia cortesia...
Carros de fenc passaven odorants.

X En la mort de Guerau de Liost

El vas recera la jaent despulla,
àrid senyal de ton departiment.
Tots endolats t'enyoren onsevulla:
la llum els torba, no els respon el vent.

Però mon esperit és la curculla
on hi ha ta veu, per a mi sol brunzent.
La mort ens deixa, amb sa corbada fulla,
a mi, ferit, i ton secret, vivent.

D'ara endavant, mentre el meu dia duri,
de tot un caire no sabré florir,
i no podem, per més que el fat en curi,

jo del tot viure, tu ben bé morir,
ni vindrà marciment al teu murmuri
fins l'hora fosca de la meva fi.

Josep Carner
R5:
RS

x Retorn a Catalunya

Ja veig damunt la serra de foc el nostre pi.
Oh gent que per les feixes daurades feu camíl
em sobta com un vi
la força tota vella i humil que ens agermana.
(És viu com la ginesta i com el blau marí
el teu escarafall, oh noia catalana.)

Com somrieu en hores del vespre, masos blancs,
entre pallers de bona companyia,
i cada mas ateny en curta rodalia
bosquet i blat i vinya i un marge amb tres pollancs.

Voldria, tot perdent-me per valls i fondalades,
dir tes llaors, oh terra de salutl
enmig de coses fosques i vides oblidades
com aquest grill que canta dins un camí perdut.



Carles Riba (Barcelona,1893 - 1959)

x Elegia segona

Súnioni T'evocaré de lluny amb un crit d'alegria,
tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent:
pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada,
amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell.
Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes
que en el fons del teu salt, sota l'onada rient,

dormen l'eternitatl Tu vetlles, blanc a l'altura,
pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb:
per l'embriac del teu nom, que a través de la nua garriga
ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus:

per l'exiliat que entre arbredes fosques t'albira
súbitament, oh precís, oh fantasmall i coneix

per ta força la força que el salva als cops de fortuna,
ric del que ha donat i en sa ruina tan pur.

X "Feliç qui ha viscut..."

Feliç qui ha viscut dessota un cel estrany
i la seva pau no es mudava,
i qui d'uns ulls d'amor sotjant la gorga brava
no hi ha vist terrejar l'engany.

I qui els seus dies l'un per la vàlua de l'altre
estima, com les parts iguals
d'un tresor mesurat, i qui no va a l'encalç
del record que fuig per un altre.

Feliç és qui no mira enrera, on el passat,
insaciable que és, ens lleva
fins l'esperança, casta penyora de la treva
que la Mort havia atorgat.

Qui tampoc endavant el seu desig no mena:
que deixa els rems i, ajagut
dins la frèvola barca, de cara als núvols, mut,
s'abandona a una aigua serena.

Carles Riba
MR(XI

x Ets lluny

Ets lluny, i no sabem si més feble o més fort
que nosaltres: si el súbit melangiós record
que ens atura i ens fa girar, cercant, el rostre,
és l'últim vol cansat d'un prec que fas de lluny,
o el fred de la teva ombra agegantada al lluny
per una immensa llum que l'efímer ull nostre
no destria, i que tu mires fit —i comprens.

I si la mort no és sinó un son indefens
sota l'ona voluble del temps, que t'engolia,
nàufrag atònit, d'entre la nostra companyia,
illançarem ton bagatge darrera teu al mar,
o en la nostra aventura cap a ribes més clares
ens farem, del que tu pensares i esperares,
el nostre deure i una mica de joia —encar2

x Poeta mort

Sempre darrera
els ocells invisibles

So cut n
PACTES El
SOC Lo Nits

x Branca sobre él torrent

Que pura brilles
amb tanta flor, inclinada,
branca, dins tanta
quieta llum de l'aire,
a tanta fuga d'aigiiesl

x Dansa d'Eulàlia

Sóc primavera,
i la terra em vol flama
i l'aire terra:
sóc ànima si em mires,
SÓC cos i amor si em penses.



Clementina Arderiu (Barcelona, 1889 - 1976)

x Cançó d'abril

Hi tornarem al sol-soletl
Tira el braser per la finestra,
llença la capa i el barretl
Que vingui el sol com una festa
i ja no vull sentir més fred.
Oh, quin airetl
Ja les paraules prenen ales
i no cal dir-les sota veu,
que en pensament tinc mar i cales
i cama nua fins al peu.
Adéu, mimoses i nadales:
clavells veureu.
Fugi l'hivern, fugi la por.
Morir2 Quan no s'arrisca gaire.
Hem de sortir d'aquest racó,
—deixem-hi el pec i el rondinaire:
sortim a l'aire germinal
amb ulls d'infant, que miren alt.

3 Barques de paper

Riu avall, com cada dia,
van mes barques de paper.
Una, dues... més n'hi hauria
si més n'abastava a fer.

I els poso a totes per marca
amb grosses lletres el nom:
el meu nom a cada barca,
perquè el sàpiga tothom.

Elles van ben atapides,
mes barquetes al matí,
amb les flors que jo he collides
de bona hora al meu jardí.

Són les poncelles de l'alba
amb el calze encara humit,
arribant a terra salva
quan ja tombarà la nit...

Clementina ArderiuTomàs Garcés
Le)ES RSP

Tomàs Garcés (Barcelona, 1901 - 1993)

x Cançó del port

Vaixell que dorms en el port
embolicat de tenebral
Has desat els gallarets
i són plegades les veles.
Només crema un llantió

dalt de tot de l'arbre mestre.
Si el mariner et guarda el son
la lluna també te'l vetlla.

Silenci de l'alta nitl
L'aigua del port és quieta
i tèbia com un Coixí.
El cel és pàl-lid i tendre
com si fos humitejat
de rosada matinera.
La nau s'adorm poc a poc
sota els ulls del sentinella.

Si fa una mica de vent
ja vacil-len les estrelles.
El tràngol gronxa les naus
i a punta d'alba llangueixen
la lluissor dels estels,
la remor de la taverna.
El vaixell s'ha deixondit
i obre totes les lluernes.

Trèmula dolçor del maig,
joia de la brisa frescal
El mar sembla fet pel goig
dels gallarets i les veles.
Mariners, cal feinejar,
que es fa de jorn i clareja.
La mar, més enllà del port,
s'ha desfet la cabellera.

x Cançó de grumet

Ai, mare meva, veiéssiu el mar
ara que hi baten el vent i la pluja:
Ran de coberta s'apaga el fanal
i se'ns esquitxa la cara d'escuma.
Boires endins el navili es fa pas,
la vinya verda no es lluca.

Adéu-siau, feixes vora del mart
Adéu-siau, el xiprer i l'oliveral
Sant Elm ens guardi de l'aigua i del llamp,
mentre s'esqueixen els pals i les veles.
Vell timoner, qui pogués berenar
sota la fina pinedal

Que boti l'ona i es perdi el velam
i el vent llisquent esgarrapi el cordatget
Prou coneixem el perill de la mar,
altres tempestes havíem tastades.
Mes, qui tingués un caliu abrandat
prop de la taula paradal



Joan Salvat-Papasseit (Barcelona,1894 - 1924)

X Res no és mesquí

Res no és mesquí
ni cap hora és isarda,
ni és fosca la ventura de la nit.
I la rosada és clara
que el sol surt i s'ullprèn
i té delit del bany:
que s'emmiralla el llit de tota cosa feta.

Res no és mesquí
i tot ric com el vi i la galta colrada.
I l'onada del mar sempre riu,
Primavera d'hivern - Primavera d'estiu.
I tot és Primavera:

i tota fulla verda eternament,

Res no és mesquí,
perquè els dies no passen,
i no arriba la mort ni si l'heu demanada.

I si l'heu demanada us dissimula un clot
perquè per tornar a néixer necessiteu morir.
Ino som mai un plor,
sinó un somriure fi
que es dispersa com grills de taronja.

Res no és mesquí,
perquè la cançó canta en cada bri de cosa.
-Ayúi, demà i ahir
s'esfullarà la rosa:
i a la verge més jove li vindrà llet al pit.

x Perquè has vingut

Perquè has vingut han florit els lilàs
i han dit llur joia

envejosa
a les roses:

mireu la noia que us guanya l'esclat,
bella i pubilla, i és bruna de rostre.

De tant que és jove enamora el seu pas
—qui no la sap quan la veu s'enamora.

Perquè has vingut ara torno a estimar:
diré el teu nom

i el cantarà l'alosa.

Joan Salvat-Papasseit
ISo

x Pantalons llargs

Campaneta daurada del meu carret de fira,
cavallet de cartró de mig pam, tot pintat,
havem caminat tant pels camins sense ira
que ara ens cal reposar i agrair nostre fat.

Ja no tornaré més fent osquel osquel corrent
a carregar amb palets el teu quadrant de fusta.
Campaneta daurada, tu em sabies content.
Ara em mena la gent i tothora tinc justa:

i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment.
Cavallet de cartró, tu em sabies la joia:
Si ara jugués a córrer, què diria la gent...
Trobaran molt millor que estimi alguna noia

tant si és bella com no —cavallet tot pintat,
campaneta daurada—i que us deixi al terrat.



J. V. Foix (Sarrià, Barcelona, 1893 - 1987)

EI cc EE

És per la Ment que se m'obre Natura
A l'ull golós, per ella em sé immortal
Puix que l'ordén, i ençà i enllà del mal,
LSC IE QS Ens Eu cien

DIEO ai CISES EC Ni A co eo Cia
Al meu llanguir. En ella l'Irreal
No és el fosc, ni el son, ni l'Ideal,
Ni el foll cobeig d'una aurança futura,

Ans el present: i amb ell, l'hora i el lloc,
I el cremar dolç en el meu propi foc
IRIS SN el CN IC en

Del bell concret faig el meu càlid joc
LUC ES I II I I puto u
Lent, com el roc davant la mar obscura.

Xx Si pogués acordar Raó i Follia

UCI ec ius CINE sell
I en clar matí, no lluny de la mar clara,
ESE DS Rel Se LUC CIC
IES Si si Ci oa CS El

Es OI gia EI DES ut
De mots, de sons i tons, adesiara
Fes permanent l'avui, i l'ombra rara
Que m'estrafà pels murs, fos seny i guia

Del meu errar per tamarius i lloses,
—Oh dolços pensamentsl, dolçors en bocal-
Tornessin ver l'Abscon, i en cales closes,

Les imatges del son que l'ull evoca,
Vivents, i el Temps no fos, i l'esperança
En Immortals Absents, fos llum 1 dansal

X "Em plau, d'atzar,..."

Em plau, d'atzar, d'errar per les muralles
Del temps antic, i a l'acost de la fosca,
Sota un llorer i al peu de la font tosca,
De remembrar, cellut, setge i batalles.

De matí em plau, amb fèrries tenalles
I claus de tub, cercar la peça llosca
A l'embragat, o al coixinet que embosca
L'eix, i engegar per l'asfalt sense falles.

I enfilar colls, seguir per valls ombroses,
Vèncer, rabent, els guals. Oh món novell:
Em plau, també, l'ombra suau d'un tell,

Dita ea Site LO a ele a A
I el pintar extrem d'avuil Càndid rampell:
M'exalta el nou i m'enamora el vell.

Xx És quan dormo que hi veig clar

És quan plou que ballo sol
Vestit d'algues, or i escata,
Hi ha un pany de mar al revolt
I un tros de cel escarlata,

Un ocell fa un giravolt
I treu branques una mata,
El casalot del pirata
És un ample gira-sol.
És quan plou que ballo sol
Vestit d'algues, or i escata.

És quan ric que em veig gepic
Al bassal de sota l'era,
Em vesteixo d'home antic
I empaito la masovera,
Il entre pineda i garric
Planto la meva bandera,
Amb una agulla saquera
Mato el monstre que no dic.
És quan ric que em veig gepic
Al bassal de sota l'era.

És quan dormo que hi veig clar
Foll d'una dolça metzina,
Amb perles a cada mà
Visc al cor d'una petxina,
Só la font del comellar
I el jaç de la salvatgina
-Q la lluna que s'afina
En morir carena enllà-.
És quan dormo que hi veig clar
Foll d'una dolça metzina.



ES SECS AE

Josep M. de Sagarra (Barcelona,1894 - 1961)

x Vinyes verdes

Vinyes verdes vora el mar,
ara que el vent no remuga,
us feu més verdes i encar
teniu la fulla poruga,
vinyes verdes vora el mar.

Vinyes verdes del coster:
sou més fines que la userda.
Verd vora el blau mariner,
vinyes amb la fruita verda,
vinyes verdes del coster.

Vinyes verdes, dolç repòs
vora la vela que passa,
cap al mar vincleu el co
sense decantar-vos massa,
vinyes verdes, dolç repòs.

Vinyes verdes, soledat
del verd en l'hora calenta.
aim i cep retallat
damunt la terra lluenta,
vinyes verdes, soledat.

Vinyes que dieu adéu
al llagut i a la gavina
i al fi serrellet de neu
que ara neix i que ara fina...
Vinyes que dieu adéul

Vinyes verdes del meu cor...
Dins del cep s'adorm la tarda,
raim negre, pàmpol d'or,
aigua, penyal i basarda.
Vinyes verdes del meu cor...

Vinyes verdes vora el mar,
verdes a punta de dia,
verd suau de cap al tard...
Feu-nos sempre companyia,
vinyes verdes vora el marl

Josep M. de Sagarra
RSmi



Joan Oliver, 'Pere Quart" (Sabadell, 1899 - Barcelona, 1986)

x Codicil de poeta x Corrandes d'exili

Us llego, amics, senzillament, Una nit de lluna plena
els tres quefers humils de sempre: tramuntàrem la carena,
viure (i menjar) amb decòrum cada dia, lentament, sense dir re...
si podeu, endegar cobejança i luxúria, Si la lluna feia el ple
pensar (creure o dubtar) també el féu la nostra pena.
en la certesa iles hipòtesis
de la mort de la carn L'estimada m' acompanya
i la vida nova de l'ànima. de pell bruna i aire greu

(com una Mare de Déu
No hi ha res més a fer, i ja basta. que han trobat a la muntanya).
La resta és literatura.

Perquè ens perdoni la guerra,
que l'ensagna, que l'esguerra,
abans de passar la ratlla,
m'ajec i beso la terra
i l'acarono amb l'espatlla.

A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida,
l'altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.

i stic amb la meva Avui en terres de França
petita, escl: poc sortosa terra, i demà més lluny potser,
1 com em recaria d'i ar-me'n. no em moriré d'enyorança

ans d'enyorança viuré.

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
"Com el Vallès no hi ha res."

mentre

en les : fr s i Confiances Que els pins cenyeixin la cala,
l'ermita dalt del pujol,
i a la platja un tenderol
que bategui com una ala.

iet. tamp: )C no SOi

stimo a més amb un Una esperança desfeta,
yocable amo una recança infinita.

I una pàtria tan petita
ta, enve bonica pàtria que la somio completa.

Joan Oliver, 'Pere Quart

co



Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985)

x XXXIX, "Perquè cedien ..."

Perquè cedien els ulls al dolor de l'espera
i els set llums del canelobre
han cremat tant de temps,
potser sentim que ja la nit s'acaba.
Apreníem ara que les estrelles seran
donades en servitud a la grandesa de l'home:
aquestes són les noves paraules que diu
la boca de la darrera rialla de la mort.
L'home aleshores esdevindrà
lliure i feliç, fins i tot a Sepharad.
Però nosaltres sèiem solitaris
davant la finestra, davant aquestes nines
blanques del cec, l'estrany endeví,
i no oblidàvem els manaments de l'antiga llei:
"No mentiràs, no robaràs, no mataràs",
aquests eterns preceptes
vàlids arreu, a Israel i a la Golah,
al regne quasi conquerit de les estrelles
i també, algun dia, a Sepharad.
Almenys en el dia del judici
de Sepharad.

x Viatge d'hivern

La pluja clama sempre
damunt la fortalesa de Déu,
però jo no responc sinó amb el silenci,
perquè el temps ha passat.

Somric al gran missatge
d'aquelles hores. Només
sé ara que la sang
m'ha destruit el món.

Per una erta plana
de mar, de nit, camino
un hivern solitari.
No sé l'indret de l'illa
de l'esperança: només,
que la sang que no he vessat
m'ha destruit el món.

Salvador Espriu

J la das 1 a Adel 11 de l'antiga

x XLVI, "A vegades..."

A vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble
per un home sol:
recorda sempre això, Sepharad.
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.
Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l'aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l'ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.



Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Xx L'estiu ple de sedes

Clavell i gerani
velluten la porpra
de les roses. Besen
un migdia jove.

L'estiu ple de sedes
corona la pompa
de l'espai. Esclata
sal i bronze, roca.

Sumptuós, l'oratge
l'esquinça, l'isola...
I dins el jardí,
el mata d'aroma.

Flaires blaves, branques
roses, malves, cauen.
Torna el carro. Porta
raims i magranes.

Lla nit et toca,
humida i amarga,
mort, amb herbes, rius,
a les cames nues.

Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917)

x Peix

Jo em canso abans:
ell gira encara.
Ja no tinc cara,
ja no tinc mans,

ni tinc descans
dins l'aigua clara
que tot ho amara
i ofega els cants.

Joia pristina
de la vitrina
que vaig rodant.

Visc en mirada
extasiada.
Em vaig buscant.

(Palma, 1913 - el Brull, 1938)

Bartomeu Roselló-PòrcelJosep Palau i Fabre
(3o 3 2

X Espatlla

Conflicte del negre i el blanc
i el mirall boig que els extenua.
Sota la cabellera nua
expirava la neu del flanc.

Quina és la seda, quin l'atzur
que vibri tacte més pervers2
Quin mot és el mot més impur
per empresonar-lo en el vers2

A l'escenari decadent,
l'èxtasi estèril de l'esquena
era exili de la mirada,

i la paraula condemnada
mentia delicadament
una subtilesa serena.

x "Espatlla", de B. Rosselló-Pòrcel

Conflicte entre negre i blanc
i el mirall boig que els accentua.
Sota la crinera crua
s'encenia la neu del flanc.

Quina és la seda, quin l'atzur
que vibri tacte més pervers2
Quin mot és el mot més impur
per empresonar-lo en el vers2

En l'escenari incandescent
l'èxtasi eteri de l'esquena
era l'exili de la mirada.

lla paraula profanada
deia, barroerament,
una veritat obscena.



Màrius Torres (Lleida,1910 - Puig d'Olena, 1942)

x Dolç àngel de la Mort...

Dolç àngel de la Mort, si has de venir, més val
que vinguis ara.
Ara no temo gens el teu bes glacial,
i hi ha una veu que em crida en la tenebra clara
de més enllà del gual.

Dels sofriments passats tinc l'ànima madura
per ben morir.
Tot allò que he estimat únicament perdura
en el meu cor, com una despulla de l'ahir,
freda, de tan pura.

Del llim d'aquesta terra amarada de plors
el meu anhel es desarrela.
Morir deu ésser bell, com lliscar sense esforç
en una nau sense timó, ni rems, ni vela,

ni llast de recordsti

I tot el meu futur està sembrat de sall
Tinc peresa de viure demà encara...
Més que el dolor sofert, el dolor que es prepara,
el dolor que m'espera em fa mal...

I gairebé donaria, per morir ara
—morir per sempre—, una ànima immortal.

X La ciutat llunyana

Ara que el braç potent de les fúries aterra
la ciutat d'ideals que volíem bastir,
entre runes de somnis colgats, més prop de terra,
Pàtria, guarda'ns: —la terra no sabrà mai mentir.

Entre tants crits estranys, que la teva veu pura
ens parli. Ja no ens queda quasi cap més consol
que creure i esperar la nova arquitectura
amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sòl.

Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsal
Més llunyana, més lliure, una altra n'hi ha potser,
que ens envia, per sobre d'aquest temps presoner,

batecs d'aire i de fe. La d'una veu de bronze
que de torres altíssimes s'allarga pels camins,
i eleva el cor, i escalfa els peus dels pelegrins.

Joan Brossa (Barcelona, 1919 - 1998)

x Targeta i lluna de Jacint Verdaguer
des del segle seguent

"Paranys amaga horribles amb plecs
del seu vestit." Verdaguer

Massa us heu desbordat de la vida dels homes,
la humanitat us va perdent de vista.
Que admirable comptàveu les estrellesi
Però us correspon una bellesa antiga
i seieu prop nostre ple de serradures.
Jacint Verdaguer, poeta formidable'
Si una fe no hagués aconseguit d'imposar límits,
si haguéssiu dit: La terra serà nostra,
m'atansaria als arbres tocant els vostres poemes.
Ara, del vostre esforç, se n'ha perdut columna,
l'obra vostra no viu en l'interès del poble,
ni teniu el lloc d'honor que us correspon,
pel dret propi, damunt la terra.

Preníeu actitud contra la vida.
Els homes no us inunden.
Vós no teníeu per car el mot lícit de protesta:
vós somiàveu la humitat de la droga sedant
capellanesca.
De nova carn i sang els camps s'esquitxen,
una mar us ve al damunt.
Deixeu aquí les branques.
Davant l'engany del vell món no esdeveníeu home de
Carn i Ossos,

i, per contra, enfondint les entranyes de la terra éreu
tan ple d'humanitat...

Roig veig el tou de verdor que els cims corona.
Endormiscats ramats fan sonar esquelles:
la vall se m'ofereix en espectacle.

Oh Jacint Verdaguer, peix de la nostra sang,
no arriba amb febles crits aquest llenguatge vostrel
Dringuen pels cims esquelles solitàries
i hi ha pous cegats aparentment per mala herba
que enlletgeixen la terra.

No, no us puc donar la mà:

x Fem una prova

Fem una prova.

Tanca els ulls durant uns minuts,
sumeix-te en la foscor i suposa
que et durarà, que la llum
s'ha apagat per sempre.

Màrius Torres

Joan Brossa
LL- (3--



Joan Vinyoli (Barcelona, 1914 - 1984)

X Les aigues aturades

Una dona asseguda en el pedrís,
iconsira el temps o mira simplement
la tarda com es posa
sobre les fulles, descendint a poc
a poc2

"Finíssim llenç, atura't
en aquest punt, rebrota, veu antiga
del rossinyol, i fes-me tremolar."

Però els infants corrien per les aigiúes
del buit torrent i trenquen amb llur crit
aquest fluir compacte de les hores
passades que ella plora.

Tornaran a casa
pel vell carrer, quan la madura tarda
caigui del tot. Realitat, això:
que tornaran amb l'alba del foscant,
quan la campana toca a vespres.

Anys a venir direm: d'aquest indret fluien
les aigiies aturades.

X Sense mans I

Mai-més i Sempre són germans
irreconciliables, de naixença, en l'home.
En va cerquem, en va trobem:

allò
que és assolit esdevé sempre, a l'acte,
mai més, com engolit per una
boca voraç.

I tot seguit projectes
desenfonyats de nou, experiments, deliri
de ser feliç, fressa de clarions
a la pissarra de la vida:

l'aire
que respirem se'ns torna a voltes música,
una gota de rou tot d'una es fa verí.
Tot és un jeroglífic cada cop
més complicat de desxifrar, fascina,
però, com mirar el foc o el mar o la boirosa
planura dels records.

Els mots, en veritat,
no són sols per entendre'ns pel que signifiquen,
sinó per descobrir el que, transparents, oculten.

X Gall

Gall que cimeges en la torre més alta,
heus-me ací en la partió de la nit i l'aurora.
En la nit del temps crida sempre el teu cant.

Temps difunt, temps difunt, et veig
com un riu allargant-se en la fosca.
De la terra sóc hoste inexpert,
sempre en exili, dintre meu,
mirant les aigies entre murs
de la ciutat abandonada.

Gall que cimeges en la nit,
gall salvatge endinsat
en la boscúria espessa —qui no es mou
de la ribera trista, contemplant
el pas feixuc de l'aigua morta,
mai no et veurà ni sentirà el teu crit.

Però el bon caçador que es lleva
a l'hora greu entre la nit i l'alba,
sent la crida en el bosc,
ple de secretes aigiúes vives,
i pren el camí que duu
cap a la veu intacta.

Penell tocat per l'aurora,
al cim de tot de la flama,
pausadament gira el gall.

Joan Vinyoli
ccNI



Gabriel Ferrater (Reus,1922 - Sant Cugat del Vallès, 1972)

x Cambra de la tardor

La persiana, no del tot tancada, com
un esglai que es reté de caure a terra,
no ens separa de l'aire. Mira, s'obren
trenta-set horitzons rectes i prims,
però el cor els oblida. Sense enyor
se'ns va morint la llum, que era color
de mel, i ara és color d'olor de poma.
Que lent el món, que lent el món, que lenta
la pena per les hores que se'n van
de pressa. Digues, te'n recordaràs
d'aquesta cambra2

"Me l'estimo molt.
Aquelles veus d'obrers —Què són7"

Paletes:
manca una casa a la mançana.

"Canten,

i avui no els sento. Criden, riuen,
i avui que callen em fa estrany."

Que lentes
les fulles roges de les veus, que incertes
quan vénen a colgar-nos. Adormides,
les fulles dels meus besos van colgant
els recers del teu cos, i mentre oblides

les fulles altes de l'estiu, els dies
oberts i sense besos, ben al fons
el cos recorda: encara
tens la pell mig del sol, mig de la lluna.

S Ídols

Aleshores, quan jèiem
abraçats davant la finestra
oberta al pendís d'oliveres (dues
llavors nues dins un fruit que l'estiu
ha badat violent, i que s'omple
d'aire) no teníem records. Érem
aquesta imatge. Els ídols de nosaltres,
per la submisa fe de després.

x Amistat del braç

El metro anava ple. Jo m'agafava
al barrot niquelat vora la porta.
Tenia el braç tibat, i tolerava
aquell pes tebi, persistent, a l'avantbraç.
Quedàvem poca gent quan vaig girar-me.
Era molt jove. Lletja i pobra, descarnada,
com una prima cabra mogrebina
que premia amb el front, tancant els ulls,
abalançada per tota carència,
un braç encara de ningú, lliure i promiscu,
i no veia que ja algú es reprenia
i s'isolava al seu davant. Jo, massa jove
també, no havia après a reonèixer-me
en l'acceptació més que en la tria.
Vaig abandonar el braç, que no fos meu,
i no els vaig mirar més, anguniat
fins a V'estació, i el súbit trenc
d'una corda del cello, la més baixa.

Gabriel Ferrater
Llqo



Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929)

X La creació

El primer dia ens atordí la fressa
terrible de les màquines. Lluitàvem
per entendre el que ens deien i, al migdia,
quan vam sortir al carrer,
vam retrobar la quietud perduda.
Era a l'estiu i feia poc que havíem
complert els catorze anys. Llavors encara
érem novells, sense fil ni sospita.

à

El segon dia vam aprendre el ritme
solemne de la feina. Se'ns liquava,
a poc a poc, tot l'enyor i ja ens servíem
de les mans per comprendre.

A fora queia
la pluja lentament, com en un somni.
Ens ho van dir en plegar i ens en vam riure.

3

El tercer dia vam comprendre moltes
paraules mig sabudes. La profunda
raó de viure dels qui sempre creixen
vençuts i solitaris, i la nosa
massissa i obsessiva dels preceptes.
Era a l'hivern i el gris opac dels vidres
traspuava tristesa.

4

El dia quart vam estimar una noia:
darrere un magatzem, amb la presència
llunyana i esmortida de les màquines
per música de fons.
Feia un vent càlid i ella era tan dolça
I acollidora com una ombra. Al vespre
semblava que tinguéssim les mans plenes
de sorra o bé d'ortigues.

3

El cinquè dia ja era com si haguéssim
nascut entre les màquines. Teníem
les mans tan dures com qui més i alçàvem
la veu per renegar sense temença.
Feia sol al carrer i el petitíssim
bocí de cel que es veia a les finestres
era absurd i llunyà com un miratge.

6

El sisè dia vam cobrar. Nosaltres
som gent plena de seny, que no confia
que el món pugui salvar-se amb un miracle.
Descreguts i solemnes fem les coses
amb un aire tant bròfec que no sembla
que lluitem tenaçment perquè tot sigui
més clar i entenedor. Hi ha gent que ens mira
com sol mirar-se els folls. Després s'ajupen
a besar els peus d'aquells que els apallissen.

7

El setè dia era diumenge i vàrem
reposar com Déu mana.
De tot això, pel juny, si no em descompto,
farà ja mil-nou-cents-i-vint-i-quatre llarguíssims anys:

No res: una fotesal

S Miquel Martí i Pol



Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924 - 1993)

X Els amants
La carn vol carn
Àusias March

No hi ha a València dos amants com nosaltres.

Feroçment ens amàvem des del matí a la nit.
Tot ho recorde mentre vas estenent la roba.
Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses.
De sobte encara em pren aquell vent o l'amor
i rodolem per terra entre abraços i besos.
No comprenem l'amor com un costum amable,
com un costum pacífic de compliment i teles
(i que ens perdone el cast senyor López-Picó).
Es desperta, de sobte, com un vell huracà,
i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny.
Jo desitjava, a voltes, un amor educat
i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te,
ara un muscle i després el peçó d'una orella.

El nostre amor és un amor brusc i salvatge,
i tenim l'enyorança amarga de la terra,
d'anar a rebolcons entre besos i arraps.
Què voleu que hi façal Elemental, ja ho sé.
Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses.
Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer.
Després, tombats en terra de qualsevol manera,
comprenem que som bàrbars, i que això no deu ser,
que no estem en l'edat, i tot això i allò.

No hi ha a València dos amants com nosaltres,
car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs.

x Res no m'agrada tant

res no m'agrada tant
com enramar-me d'oli cru
el pimentó torrat, tallat en tires.

cante llavors, distret, raons amb l'oli cru,
famb els productes de la terra.

m'agrada molt el pimentó torrat,
mes no massa torrat, que el desgracia,
sinó amb aquella carn mollar que té
en llevar-li la crosta socarrada.

l'expose dins el plat en tongades incitants,
l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal
i suque molt de pa,
com fan els pobres,
en l'oli, que té sal i ha pres una sabor del pimentó torrat.

després, en un pessic
del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa,
agafe un tros de pimentó, l'enlaire àvidament,
eucarísticament,
me'l mire en l'aire.
de vegades arribe a l'èxtasi, a l'orgasme.

cloc els ulls i me'l fot.

Desideri Lombarte (Pena-roja de Tastavins, 1937 -
Barcelona, 1989)

x Lluny de tu

Si lluny me'n vaig i de més lluny te miro
i m'eixeco més alt, fugint de tu,
te tinc molt més a prop i més t'estimo,
sense enyor, sense enveja de ningú.

Si mirada de prop se't veu cruel
i aspra i freda i amarga i malcarada,
quan se't mire de prop se't veu la pell
tèbia i suau, rodona i ben formada.

Més que estar a prop de tu, vull recrear-te,
fer-te créixer i florir com t'imagino
i estar amb tu lluny de tu, sense tocar-te.

Terra, país, muntanya, quan t'estimol
Quants versos t'haig de fer per agradar-te2
Que lluny me n'haig d'anar per estimar-tel

x Sóc crespinell

Fill dels crestalls, dels roures i les roques,
pastat amb terra roja, al cerç criat,
veí de les carrasques i dels pins,
hauria de ser fort ide pell dura.

Vestit de verd de boix i de ginebre,
dorat de sol i coronat de neu,
lleuger hauria de ser com un salvatge
que puge costa amunt pels pedregals.

Ni sóc com a carrasca ni com roure,
ni com pi canyablanc sóc ben plantat,
ni dur com els crestalls de roca viva,
ni verd ni d'or ni coronat de gebra.

Busqueu-me als solanets, entre les herbes
de fulla curta i tendra, entre els buscalls,
ben amagat i groga la floreta,
company de la betònica i la sàlvia.

Hauria de ser amarg com el donzell
i aspre i desagrait com l'argelaga
i tindre flor rosada i ser punxent
com és la gavarnera, vet aquí.
I ni sóc agaó ni sóc cascaula
ni herbeta de perdiu: sóc crespinell.

Vicent Andrés Estellés

Desideri Lombarte
3o csa



Pere Gimferrer (Barcelona,

x Combat d'amor

Em té l'amor tan subjecte al seu regne
que ara la nit m'és congost o planura:
erm, el boscam, tot d'incerta tenebra.
Temo la mort que les passes m'atura.

i Qui, de l'amor, els penyals i congestes
de cert coneix, i les balmes2 Obscura,
la nit s'afua. Rocalles esquerpes,
fosques cruilles de llamps i malura.

En creu l'amor em tenia i em té.
Sóc vianant que la creu no conjura.
Reto homenatge, en paratge foscant,
al viu punyal que l'amor em procura.

Més foc al pit, més foc al pit, més foc
al pitl L'amor fa patir, si fulgura2
I el cel2, no pot, de tants núvols, obrir
un diamant, fosc de neu i sutzura2

Al pit, joiell conqueritl Sóc cabdill.
Tota de nit és la meva armadura.
Negre com sóc, ni la nit em reté.
És fosc ivori la meva figura.

L'amor té signes i emblemes. La nit:
astres glaçats en heràldica pura.
Mou un navili l'alè de l'espai.
Blau, sóc l'abisme, i l'abisme m'endura.

Ha de ser negre aquest blau. I demà,
tot fosc d'abisme, com eina madura,
-la llum als pàmpols, de mort averany-
del fosc imperi d'amor tindré cura.

X Art poètica

Alguna cosa més que el do de síntesi:
veure en la llum el trànsit de la llum.

Narcís Comadira (Girona, 1942)

X "On trobaré..."

On trobaré, aquest Nadal, el pessebre,
si tot el món s'ha emboirat i els meus ulls
REI pic io Cau vies

Què et portaré, aquest Nadal, si se'm menja
la sequedat les obagues del cor
i no m'hi creix ja més molsa ni grèvol2

Com cantaré, aquest Nadal, si se'm trenca
(oC US UIC LS RA LES RUA
SOLS SS tar Sa aco Sis

Quan et veuré, aquest Nadal, per plorar-te
Llo oir SC at OS
(UESC CIU ACN GG P)

ISO ai INICI S ec ei II
Nen que ets camí, primavera i música.
Mira't aquest desolat cocodril
que vol posar sentiment a les llàgrimes.

X Jo

IOS OE EEES ió
Oro CIS AISI Riu ente IA
Romàntic una mica, cosa dura
IU ESC ISA AT EN Cole le NE UCI

Mozart més que cap altre m'entabana,
i, en versos catalans, Josep Carner.
Oca CI e GN ie TA
els plaers de la carn, que em moriré.

SE ES SO CT ES AS I US
i confegeixo quatre mots dispersos,
DO Co SN SNC e CS AI EI A

que no vull fer carrera de poeta.
DS Dret vai a EA
CIE (Ser a o goig vai

Pere Gimferrer

CR ee



Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941)

x Feliç aniversaril

Vull que passin els anys
i encara m'estimis
tant com jo voldria.

Vull que tornis del bosc
i em diguis els arbres
i l'espígol, com aquell dia.

Vull creure i sentir
—contradient el poeta-
que ésser fidel no mustia.

Vull viure sempre
Vabril, insidiós i cruel,
tenint-te de companyia.

Vull perdre'm sempre
d'anys i de dies
mentre, com avui, m'acaricies.

r
Maria Mercè Marçal (ivars d'Urgell, 1952 - Barcelona, 1998)

x Zodíac

Lligo els records i tanco la maleta:
que engoleixi aquest llast l'avenc marí.
Que els peixos cusin la boca d'un destí
amarinat en aigies de desfeta.

Fem joc de nou a l'estranya ruleta
i llancem daus inèdits al camí.
Lladres gasius, amb el foc per botí,
cremem el darrer full de la llibretal

Cal que encertem, amb l'ai de la sageta,
l'arbre i el cor, la fulla i el verí
i ens fem penyora d'amor a la bestreta.

I conjur del mal astre, a l'endeví,
apuntem cels, amb pinzell de poeta
on fan la trena el cranc i l'escorpí.

x Tu, a Mifonos

Sabeu, jo no passo de res,
no passo gens de l'amor
que pots donar-me, de tot
el que podem estimar encara.

Sabeu, jo no passo de res,
ni de mirar-me al mirall
(d'això, algú me n'ha dit,
potser en el cert, escriure el poema).

Sabeu, jo no passo de res,
ni de la música que faig sonar
perquè ets lluny, molt lluny
i t'apropo d'aquesta manera.

Sabeu, jo no passo de res,
ni de Ja impossibilitat
d'emmudir la música

per escriure, tan sols, el poema.

Sabeu, jo no passo de res,

ni de l'enyor que m'he trobat
cada dia: ni de les ganes de tu,
de repetir la nostra melodia.

x Cau de llunes

Drap de la pols, escombra, espolsadors,
plomall, raspall, fregall d'espart, camussa,
sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra,
i sabó en pols, blauet, netol, galleda.

Cossi, cubell, i picamatalassos,
esponja, pala de plegar escombraries,
gibrell i cendra, salfumant, capçanes.
Surt el guerrer vers el camp de batalla.

Marta Pessarrodona
eoj

Maria Mercè Marçal
63mi
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de representants seus als òrgans de govern de
l'Institut. En definitiva, la constitució de l'Institut
Ramon Llull és una passa més en el procés de
recuperació de la nostra llengua i cultura i és
sobretot la garantia de reconeixement interna-
cional del nostre principal patrimoni d'identitat.

6- Experiència de govern plural. Sempre he
dit que la pluralitat del nostre govern més que
un problema és una gran oportunitat. És cert
que en un govern plural hi ha d'haver més
debat, més diàleg i més negociació, però això
no és cap obstacle, les decisions són consen-
suades i sòlides i en cap moment ha perillat
l'estabilitat del govern. Vull recordar que la
passada legislatura governava un únic partit i
assistírem al lamentable espectacle de veure
desfilar tres presidents diferents. Pel que fa a
l'actitud d'Unió Mallorquina he de dir que
sempre ha estat de fidelitat al pacte i que no
hi ha ni hi ha hagut cap problema. Sempre que
ha sorgit alguna divergència se n'ha parlat i
hem estat capaços d'arribar a acords. El PP ja
és una altra cosa. Tant el PP balear com el
Govern del PP a Madrid tenen una actitud
clarament hostil i poc lleial cap al Govern de
les llles Balears. I si això és greu en relació al
PP balear, principal i únic partit a l'oposició,
és encara més greu pel que fa al govern del PP
que trenca les regles del joc democràtic i castiga
una comunitat autònoma només perquè és d'un
color polític diferent. Í com volen que hi hagi
enteniment i col-laboració institucional si, per
exemple, el ministre de Medi Ambient també
és el president del PP balear2 S'hauria d'actuar
de forma imparcial i justa.

7- Economia i atur. Aquest és un aspecte que
preocupa profundament el Govern de les Illes
Balears. L'altra cara de la realitat socioeconò-
mica de les Illes Balears. Tothom sap que les
Balears encapçalen el rànquing de comunitats
autònomes espanyoles en renda. És cert que
som una comunitat que genera molta riquesa
i que els nostres percentatges de creixement
superen, de forma notable, les mitjanes espa-
nyola i europea. Som, per tant, allò que se'n
diu un país ric. Però els indicadors econòmics
tenen sempre un aspecte social fictici, existeix
una cara fosca de l'autèntica realitat. A les
Balears no hi ha una relació equilibrada entre
la riquesa que posa de manifest l'estadística
econòmica i la qualitat de vida de què gaudeix
la població.

El valor d'indicadors com el PIB per
habitant o el PIB regional queda qiiestionat
per l'existència de dades com el sou mitjà anual,
que situa la nostra comunitat per davall de la
mitjana espanyola i per darrera de nou autono-
mies de l'Estat.

El mateix passa amb les pensions
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La recuperació de la nostra identitat com a poble
és una prioritat i és una tasca que s'ha de fer cada
dia des de tots els àmbits de la nostra societat

que reben els jubilats de les Balears i amb
l'estacionalitat del nostre mercat laboral que
provoca desequilibris socials considerables.
En el nostre diagnòstic econòmic i social pre-
ferim aplicar mètodes d'anàlisi com l'Índex de
Desenvolupament Humà. És a dir, ponderem
paràmetres com el PIB per càpita amb altres
dades com el nivell educatiu, el poder adquisi-
tiu, l'esperança de vida, les causes de la mor-
talitat, el grau d'accés als beneficis del desen-
volupament tecnològic, a les prestacions socials
i sanitàries... Així doncs, mesurades amb aquest
índex, les Balears perden el primer lloc en el
rànquing i se situen en sisena posició. Amb la
conjunció d'aquestes dades hem pogut conèixer
l'abast real de la desigualtat a la nostra comu-
nitat, desigualtat que conviu amb l'opulència
i que s'ha de corregir en un moment
d'excepcional bonança econòmica. Aquesta
correcció passa per garantir la igualtat de tots
els ciutadans sense exclusió, a disposar de les
mateixes oportunitats.

Les mateixes oportunitats a la línia
de sortida i, a la vegada, els ajuts necessaris
perquè tothom, sense exclusions, pugui arribar
a la meta en bones condicions. Aquest és un
dels grans fronts de la política a les Illes Balears.

Pel que fa a l'atur si bé és cert que ens movem
en percentages molt baixos és preocupant la
poca estabilitat laboral i la precarietat. Aquests
són aspectes que intentem resoldre en la mesura
de les nostres competències i, en aquest sentit,
ha estat important la creació del SOIB que pot
ser una eina decisiva en la millora de la qualitat
dels llocs de feina. Amb vistes a aquesta esta-
bilitat laboral, encara queda molt per fer, però
el que és cert és que anem per bon camí.

L'aplicació de polítiques actives
d'ocupació ha donat com a resultat principal
el Pacte per a l'Ocupació. Per altra banda, la
creació d'organismes com el Servei d'Ocupació,
l'Institut de Salut Laboral i el Consell Balear
de Formació Professional demostren la voluntat
conciliadora del govern i la voluntat participa-
tiva dels nostres agents socials.

8- Règim especial. Una comunitat petita en
territori i població com és la nostra té sempre
les de perdre si no hi ha un funcionament
ordenat de les relacions institucionals. Si a tot
això afegim la consideració que som una co-
munitat rica i la predisposició, per part del
Govern de l'Estat, a pensar que aquí tothom és



ric, obtenim una fórmula nefasta per als nostres
interessos.

N'hi ha prou amb veure els índexs
d'euros per habitant que rebem en capítols tan
transcendentals com ara el finançament, la
sanitat, l'educació i molts d'altres. Dins d'aquest
context, és mal d'entendre que una llei com la
del règim especial, cabdal per a les nostres
llles, per a la qualitat de vida dels seus homes
i dones, per al turisme, per a la competitivitat
de les nostres empreses, estigui adormida en
el Butlletí Oficial de l'Estat.

Costa entendre la clara deixadesa
cap a una llei que no persegueix altra cosa que
posar-nos a l'alçada dels altres ciutadans
d'Espanya en relació amb els desavantatges
que crea la insularitat. Sobretot, en un territori
que ha demostrat sempre la seva solidaritat
amb la resta d'Espanya.

Aquesta llei hauria de comportar
inversions per valor de 200.000 milions de
pessetes. Però mentre contribuim a modernitzar
la resta d'Espanya, a nosaltres ens neguen els
mínims necessaris.

Fa poques setmanes rebérem una
comunicació del Defensor del Poble que ex-
pressava que el govern central no té cap intenció
de complir de forma immediata les obligacions
del REB. Una llei de l'any 98 i que no es
considera urgent a l'hora d'aplicar-la. A pesar
d'això, no ens resignem i continuarem demanant
el compliment del REB.

9- Mesures del creixement de la sostenibilitat.
Crec que tota la política d'aquest govern avança
cap a la sostenibilitat. Sostenibilitat econòmica,
ambiental i social. Cap d'aquestes tres cames
pot quedar coixa perquè són els pilars bàsics
en què s'estructura una societat moderna. De-
fensem el creixement sostenible quan protegim
espais naturals o pactem moratòries urbanísti-
ques mentre preparem la legislació definitiva.
Fem creixement sostenible quan canviem el
model turístic i invertim en medi ambient amb
una mesura com l'ecotaxa, fem creixement
sostenible quan apostem pel gas natural dins
el nostre pla energètic, el primer d'aquesta
Comunitat Autònoma, o quan instal-lem energia
solar als hospitals, a les escoles i edificis pú-
blics. Com dic, la política mediambiental és
una política de polítiques. El creixement sos-
tenible és aquell que és capaç d'harmonitzar
l'economia humana i els sistemes ecològics.

10- Competències rebudes. Rebre competèn-
cies sempre és positiu en la mesura que eleva
el nostre nivell d'autogovern. Ara bé, no ha
estat gaire correcte com s'ha fet el procés de
transferència, especialment de sanitat. En un
departament tan important, el govern central
va fer un xantatge polític clar a les comunitats
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que posaven emperons a rebre la Sanitat en les
condicions plantejades des de Madrid. Si no
acceptàvem les transferències de sanitat que-
dàvem fora del sistema de finançament autonò-
mic. Si tenim en compte el dèficit sanitari de
les Balcars no és estrany que el Govern Balear
lluités per aconseguir una dotació pressupostària
suficient. L'herència que tenim no és gaire
bona. Hem de resoldre les cues anuals a les

Sempre he dit que la
pluralitat del nostre
govern més que un
problema és una gran
oportunitat

sales d'urgències del fins fa poc el nostre únic
hospital públic de Son Dureta, les llistes
d'espera en intervencions bàsiques, les inver-
sions promeses i no realitzades...

El pressupost ha estat de 102.000
milions de pessetes, una quantitat moderada-
ment optimista per afrontar les nostres neces-
sitats que són moltes. Per una banda, uns hos-
pitals públics que necessiten, mai més ben dit,
mà de metge. Son Dureta té més de 45 anys,
i està pendent d'una reforma promesa fa gairebé
10 anys. Molts centres de salut necessiten
reformes estructurals. L'hospital d'Inca i el de
Maó són simples projectes. Per tant, hem de
dir, clarament, que en sanitat tenim una mala
infraestructura, que funciona gràcies al sobrees-
forç dels professionals que supleixen aquests
dèficits.

Pel que fa a l'INEM, el govern ja va
crear el Servei Balear d'Ocupació amb l'objectiu
de preparar l'administració autonòmica amb
vistes a la transferència de l'INEM. Aquest
servei té una característica diferent al d'altres
comunitats: és un servei integral. No només
havia de ser una oficina d'ocupació sinó que
havia d'assumir les polítiques actives
d'ocupació, així com tota l'àrea de formació
tant ocupacional com contínua, i la intermedia-
ció laboral. I amb l'arribada de les competències

s'ha creat el SOIB, que de moment actua amb
gran eficàcia.

11- Política de territori i parcs naturals.
L'objectiu del Govern és conformar un nou
model territorial i, en aquest model, els consells
insulars tenen un paper protagonista ja que
gestionen les competències d'ordenació del
territori. Els consells ordenen el territori i
gestionen l'urbanisme dins de cada una de les
illes. A hores d'ara, ens trobem en un període
transitori en el qual s'estan elaborant els grans
eixos d'aquest model: els plans territorials de
cada illa i la reforma de les directrius
d'ordenació territorial.

I durant aquest temps, hi ha en vigor
moratòrics urbanístiques que asseguren que
no hi haurà elements distorsionadors dels ob-
jectius de les normes que s'elaboren. La màxima
prioritat d'aquest govern és la creació d'un cos
jurídic coherent i sistemàtic amb la implicació
activa dels consells. Una feina complexa però
que avança. De fet, s'han fet passes considera-
bles. Vagi per endavant la Llei de mesures
cautelars i d'emergència que ha reduit en
350.000 habitants la capacitat de població
potencial en sòl rústic i urbanitzable. Per no
parlar de la protecció des Canons, del Port de
Ciutadella, d'Alcanada i de molts altres indrets
emblemàtics.

Una altra manera de protegir el te-
rritori és l'adquisició d'àrees naturals i la creació
d'espais naturals. En aquest sentit, la compra
de les finques d'Aubarca, es Verger i s'Alqueria
Vella ha fet possible la creació de l'espai públic
més extens de Mallorca. S'Albufereta de Ma-
llorca ha estat declarada reserva natural i ses
Fonts Ufanes de Campanet han estat declarades
monument natural, figures inexistents a l'illa
de Mallorca. També hem impulsat les declara-
cions de nous espais naturals protegits amb la
redacció dels plans d'ordenació de recursos de
la península de Llevant i de cala d'Hort, cap
Llentrisca i ses Salines, a Eivissa.

No vull evitar parlar d'un tema que
ha creat certa polèmica com és la declaració
del parc natural de Llevant. La declaració de
parc natural no s'ha de veure mai com un
sistema de limitacions o de prohibicions. Al
contrari, s'ha de veure com la voluntat de
l'administració d'ajudar aquests propietaris a
mantenir aquests espais i a fer-los compatibles
amb la seva explotació econòmica. Hi trobem
una clara confluència entre els interessos públics
i els dels propietaris. En aquest àmbit ja he
anunciat fortes inversions.

Avui, la protecció del paisatge ja no
només pot ser evitar la construcció, sinó que
s'han d'impulsar polítiques actives de conser-
vació. Però insisteixo, la legislació urbanística
és complexa i s'ha de fer de forma assenyada
i amb el màxim consens possible.



Llengua, cultura i societat. Una visió socialista

MIT IE Maia ii ec
societat.

Josep M. Carbonell,

0
PROTECTORA rr
SENYANÇA CATAL

Els debats
de l'inici del
segle XXI
L'entrada d'aquest segle ens ha posat
damunt la taula debats nous, fruit de les
conseqúències directes de la globalització i
els moviments de població arreu del món, i
ens ha retornat alguns dels vells debats, sembla
que encara no resolts del tot. A Catalunya es
planteja el paper que ha de jugar la llengua
i la cultura en la integració de les persones
no catalanoparlants que estan arribant a Ca-
talunya. Alhora, es reobre el vell tema de la
culpabilització de les persones que arriben
de fora, un tema famós als anys seixantal,
com a causes del fre en l'ús de la llengua i
com a factor de desestabilització cultural.
Nosaltres apostem per obviar aquest debat,
interessat, estèril i injust, i per centrar-nos en
el primer repte que és el realment important.
Quin és el paper que ha de jugar la llengua i
la cultura2 No hi ha integració real en un país
Si no es coneix la seva llengua i la seva cultura.
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La llengua és alhora xarxa interpretativa
de la realitat i és identificadora d'una
personalitat comunitària. La comunitat
catalana ara ja és heterogènia i diversa cultu-
ralment però cal que les persones que arriben,
si volen formar part d'aquest projecte comu-
nitari, en coneguin les bases sobre les quals
se sustenta i hi participin fent-les seves, sense
que per això hagin de renunciar a la seva
llengua i a la seva cultura. El repte és que els
sigui una eina útil de comunicació i
d'intercanvi cultural, un motiu d'orgull i
d'acolliment. El repte és que aconseguim
mantenir el consens civil en matèria de cultura
i de llengua i això només es pot fer des de la
base del diàleg, de la complicitat entre autòc-
tons i forans, des del discurs meditat i
l'estratègia contrastada i des d'una acció
política decidida que doti les institucions
competents en la matèria de suficients recursos
per garantir, si escau, la formació i
l'alfabetització en llengua catalana de les
persones que arriben a Catalunya i l'accés a
l'aprenentatge de la nostra pròpia cultura.

Paral-lelament i malgrat l'acció de vint
anys de política lingúística i de dues lleis
en aquesta matèria, ens reapareixen vells
debats, conseqiiència de no estar resolts del
tot, que ens parlen de la manca de competència
real de les generacions escolaritzades en
llengua catalana, dels dèficits palesos en l'ús
de la llengua catalana en sectors importants
(justícia, universitat, etiquetatge, mitjans de
comunicació, empreses, etc.). Encara apareix
de nou la preocupació sobre la inhibició de
la societat en general en usar la seva llengua,
i alhora s'escolten veus contraposades que
denuncien l'excés de política restrictiva en
matèria de llengua i la manca de contundència
del govern. Tot plegat és l'exemple que, a
diferència del discurs triomfalista del govern,
no tot s'ha fet com calia. Per comprovar-ho
només cal que donem un tomb per qualsevol
carrer o supermercat, en especial de l'àrea
metropolitana. Malgrat que la situació ha
avançat, hi ha la sensació que s'avança poc
i lentament. Que la política que es fa és una
manca de política i que calen idees, coordi-
nació d'actuacions i objectius. Cal un nou
projecte il-lusionador, una nova estratègia
política i un augment de recursos a més d'una
millora en la inversió dels recursos existents.

Un dels problemes que ha viscut la llen-
gua i la cultura és la confusió entre polí-
tica cultural i política linguística. Ha estat
una de les fixacions del govern de la Genera-
litat. Hi ha debats culturals que no se senten
tant, però que existeixen i tenen força, i no
són menors perquè els sectors de la cultura a
Catalunya, malgrat el desinterès del govern
a conèixer-los a fons, són potents i diversos:
les arts, la música, la creació literària, la
cinematografia, el patrimoni, la cultura popu-
lar, el sector del llibre, etc. Pel que fa als
agents també són importants i diversos: asso-
ciacions, grups, creadors, promotors, institu-
cions, organitzacions, etc. Els debats i les
inquietuds a què responen, per tant, són im-
portants per tenir-los en compte: les necessitats
de noves i millors infraestructures de proxi-
mitat més enllà de les grans apostes nacionals,
la necessitat de millorar les inversions i les
polítiques d'incentius a la producció, la creació
i la difusió de propostes que sorgeixen dels
propis sectors, la necessitat de combinar el
públic i el privat, la necessitat de promoure
els mercats interns, els nacionals i els inter-
nacionals...

Estem en un món que cada cop és més
global i la política que s'està fent mira
només el local i, encara, el moment immediat
sense mirar cap al futur. És evident que s'ha
de treballar des del més proper, en tant que
referent, però ho és també la necessitat de
travar un projecte comú, de tot Catalunya,
sense exclusions i de projectar, alhora, la
producció cultural, la personalitat pròpia, que
és el reflex d'un determinat país i d'una de-
terminada societat, cap a una projecció exterior
que generi interconnexió, innovació, creativi-
tat, progrés, prestigi i orgull.

La cultura és identitat, creativitat, local i
universal, educació, comunicació, desenvolu-
pament econòmic, eix d'equilibri territorial,
projecte cívic i és llengua, dèiem en el Llibre
Blanc de la cultura a Catalunya, i ho conti-
nuem dient amb la mateixa intensitat. En
aquesta nova conjuntura del segle XXI és, a
més a més, un projecte d'integració i de
ciutadania.
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La cultura és identitat, creativitat,
local i universal, educació,

comunicació, desenvolupament
econòmic, eix d'equilibri territorial,
projecte cívic i és llengua, dèiem
en el Llibre Blanc de la cultura a
Catalunya, i ho continuem dient

amb la mateixa intensitat.
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La nostra
posició
La llengua i la cultura pròpies són drets
de l'individu en tant que membre d'una
comunitat. Tot i que la llengua forma part
de la cultura, no podem parlar de conceptes
sinònims. Una no pot quedar anul-lada per
l'altra. La cultura abasta una multitud
d'àmbits, a més de l'estrictament lingiiístic.
La llengua és un element transversal que
abasta i influencia tots els nivells de la societat,
no només els d'àmbit cultural. No es pot
confondre la política lingúística amb la política
cultural. En matèria lingiúística s'ha d'avançar
en l'impuls i en el disseny de polítiques efec-
tives. En matèria cultural s'ha de passar de
la inèrcia, el deixament i l'acció per criteris
partidistes, a la dotació suficient, la recupera-
ció dels sectors desatesos fins ara i a la pro-
jecció i modernització dels que són més
dinàmics i dels que són socialment impres-
cindibles.

Cal un gran pacte social i institucional
per la no instrumentalització ni de la
cultura ni de la llengua. Ni una ni l'altra
són patrimoni de cap partit polític, ni es pot
fer demagògia sobre aquest tema. La cultura
i la llengua són el patrimoni del poble de
Catalunya i els partits polítics de Catalunya,
si realment s'hi senten, estan obligats a po-
tenciar-les i fomentar-les no amb les paraules
sinó amb els fets. Cal un pacte entre la societat
civil i el govern de Catalunya. Cal que l'ús
de la llengua es conservi i augmenti. El fet
que la cultura sigui un element distintiu i un
actiu de prestigi no depèn només de la voluntat
de les persones que viuen a Catalunya, però
les persones que vivim a Catalunya hem de
voler mantenir la llengua i la cultura. Que
l'ús de la llengua es conservi i augmenti, que
la cultura sigui un element distintiu i un actiu
de prestigi no només depèn de l'acció del
govern en solitari, però el govern ha de tenir
objectius clars i hi ha de posar tots els recursos
i les eines que calguin. Tant la llengua com
la cultura pertanyen a la comunitat. Són el
seu signe identificador més preuat i el govern
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ha de posar tots els mitjans possibles per
aconseguir no només que continuin fent aques-
ta funció sinó i sobretot davant els reptes del
segle XXI que també puguin garantir la pos-
sibilitat de desenvolupar totes les potencialitats
que té el país, que es puguin donar respostes
a totes les necessitats que hi ha detectades i
que es puguin generar alternatives per avançar-
se als reptes que sens dubte es plantejaran.

Tothom és necessari per fomen-
tar/defensar la llengua i la cultura cata-
lanes i ningú se'n pot quedar al marge si el
que volem és fer de Catalunya un país cultu-
ralment fort, un país en el qual la convivència
de cultures sigui un actiu per sumar i per
enriquir el conjunt des de l'enfortiment de la
identitat comunitària, sempre plural. Í no
només això, també afirmem que cal un pacte
estatal i interautonòmic de promoció i foment
de les llengies i de les cultures de tot l'Estat
per a tot l'Estat com a patrimoni cultural dels
espanyols, de tots els espanyols. Una política
cultural federal que vetlli i fomenti totes les
cultures i llengies de l'Estat no pas com a
trets follelòrics sinó com a parts consubstan-
cials d'un conjunt.

Aquesta és la nostra visió i el nostre
compromís. Cal resituar la llengua i la cultura
de Catalunya en el lloc que els correspon,
amb el cor, però sobretot amb el cap, amb
il'lusió, amb projectes i amb la participació
de tothom que vulgui construir la Catalunya
d'aquest segle, no pas amb models caducs
sinó amb la perspectiva d'una societat com-
plexa, preparada per innovar i avançar. Cal
trobar un impuls nou. Cal un nou estil de
govern, una nova política cultural que ha de
passar ineludiblement per represtigiar no
només la llengua i la cultura de Catalunya
sinó el país sencer. Represtigiar-lo no vol dir
mantenir-lo amb el discurs fàcil de la víscera,
sinó tot just actuar a partir d'un projecte
intel-ligent: amb les infraestructures que calen
per reequilibrar el territori, amb l'impuls de
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la producció pròpia de cinema, de teatre,
d'espectacles, de música... en català. Repres-
tigiar Catalunya vol dir aconseguir que tingui
el lloc que ha d'ocupar, sense enfrontaments
ni demagògies contra cap altra comunitat: la
relació amb el castellà i amb les altres llengies
que ens arriben de fora no es pot fer ni des
d'un complex d'inferioritat ni des d'una po-
sició a la defensiva que produeix confrontació.
Vol dir revifar l'impuls i la personalitat crea-
tiva i innovadora que ara està apagada: és a
dir, deixar de tractar la llengua com si fos
minoritària a casa nostra i treballar una estra-
tègia conjunta amb els intel-lectuals i amb els
diferents sectors tant d'una societat civil
autòctona com d'una societat que s'instal-la
de nou en nou. Però no només aquests sectors
sinó també els que exerceixen una poderosa
influència en els models d'ús, els sectors
institucionals, empresarials, comercials i me-
diàtics.

En el Llibre Blanc diem que "no és la
cultura que fa el país, sinó el país que
fa la cultura". La base del nostre compromís
és fer certa aquesta premissa i aconseguir que
Catalunya torni a ser un país motor de cultura.
El PSC va tenir un paper decisiu a l'hora
d'aconseguir que no hi hagués una doble via
en l'ensenyament primari que hagués portat
a dualitzar la societat per raons de llengua i
hagués provocat una segmentació civil. El
PSC ha tornat a renovar públicament, per
boca del primer secretari Pasqual Maragall,
el nostre compromís amb la llengua i amb la
cultura pròpies de Catalunya com a elements
de definició i cohesió social. Uns valors bàsics
i fonamentals de la nostra comunitat catalana
que cal enfortir amb nous projectes i noves
il'lusions, substituint el dirigisme per la con-
certació i el consens, i que cal dotar-los,
indiscutiblement, de més recursos.



Reportatge per una nova cultura de l'aigua

Fotògrafs: Óscar Fernàndez i Josep M. Llobert

per una
nova cultura
de l'aigua

Jordi Ortega, tècnic de l'Àrea de Medi Ambient
de la UGT de Catalunya

El 24 de novembre es van aplegar
100.000 persones a València per
reclamar uns rius, deltes i marjals vius,
tot coincidint amb la Cimera Ramsar
que aplegava representants
governamentals i d'entitats ecologistes
de cent seixanta paisos. La manifestació
demanava una nova cultura de l'aigua
i reiterava el no al Pla Hidrològic



Coia so ciat nau Ot a
Un periodista deia que, en termes futbolístics,
s'havia aconseguit a la travessa un 2, però en
Pedro Arrojo, president de la Fundació de la
Nova Cultura de l'Aigua, apuntava que no,
llisa Coia ai a ES CAC ie RE Site el
era jugar a casa, perquè el País Valencià havia
dit no al PHN. Aquesta anècdota resulta per-
tinent, perquè des de feia setmanes el PP havia
jugat brut,amb una oposició extremista i pro-
vocativa a la manifestació.

La nova cultura de l'aigua va més
enllà de l'oposició al PHN del PP, perquè
significa un canvi de paradigma en la gestió
dels recursos naturals. Durant els darrers dos
LUNA o Roig iu ge gu ciiteSt a

45

cions multitudinàries: Tortosa, Saragossa,
Barcelona, Madrid, Palma, un altre govern
ja hauria retirat el PHN.

Una "marxa blava" va recórrer mitja
Europa per acabar amb una manifestació de
50.000 persones a Brussel-les, per reclamar
l'aplicació de la Directiva europea de l'aigua,
la qual contradiu el PHN, i per això aquest
pla no hauria de rebre fons europeus.

El PP presenta conscientment unes da-
des tècniques falses, com ara que el cost
de l'aigua de l'Ebre portada a Castelló és el
mateix que el de portar-la a Almerial A sobre,
el cost del metro cúbic d'aigua disminueix
quan augmenta el consum. Els economistes

del PHN obliden conceptes bàsics com ara
els costos marginals o la recuperació integral
III COS ESE SS elogi ta A etc
20 anys, però amb una amortització de 60
anys, i que a vegades es comencen a pagar al
ler Toc LU IU EA

Lu lec Ut cie II SIS ES ig
set etat Deatigeilol eioti:
dels sediments arrossegats pels rius, per exem-
ple, els sediments de l'Ebre serveixen per
Ju o ci UCI SIC NC Set Top el el
ERC ei CIS erra eo
l'aigua, i saber que la protecció dels ecosiste-
mes és la forma més econòmica de tenir una
Little IOC UIC
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Reportatge Queensiand - Austràlia per Eva Mi
RBLu)

TES ETS
i DV Ins

La primera impressió que hom té en
es arribar a Austràlia és que aquest
La continent immens ens queda molt lluny.
dé Nosaltres, gent de la Mediterrània, estem
acostumats a l'amuntegament i a les
s distàncies mesurades en centenars de
E quilòmetres, no en milers. L'excés
d'espai obert i verd del qual gaudeixen
els australians ens fa enveja



Davant d'aquesta evidència,el viatger ha
de fer una profunda reflexió i s'ha de limitar
a explorar una part d'aquest gran continent,
si no vol caure presoner de la dimensió
aclaparadora d'aquest país.

Deixant de banda questions de gran-
dària,espais oberts i densitat,un altre tret
interessant d'Austràlia és el seu caràcter
multicultural, apreciable sobretot a les ciutats.
Pels carrers de Sidney, Brisbane o Caerns es
poden veure persones d'origen divers, majo-
ritàriament asiàtiques, però també persones
procedents de les illes del Pacífic, del Medi-
terrani o d'Orient. Una realitat que es fa
evident en observar l'àmplia oferta culinària
dels establiments del carrer, que el visitant
pot degustar, sense oblidar, és clar, el menjar
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típicament australià: la barbacoa.

Tanmateix, l'estereotip de l'austra-
là de l'estil de M. Dundee, personatge de la
pel-lícula Cocodril Dundee no és perquè sí.
Els homes autosuficients i durs de l'interior
tenen quelcom d'aquest personatge: caminen
descalços, de la mateixa manera que els abo-
rígens, quasi mai es treuen el seu barret d'ala
ampla, vesteixen amb pantalons curts de safari,
no s'immuten quan s'ensopeguen amb un
escorpí negre i s'ho passen bé bevent una
cervesa Foster mentre juguen al billar, en un
bar, enmig del no-res.

D'altra banda, un altre tema que
sorprèn el viatger és el de la consciència
mediambiental dels australians. Tot i les des-
trosses fetes anys enrere, aquest país està a

anys llum del nostre pel que fa a planificació
urbanística i gestió mediambiental i de recur-
sos naturals.

Les accions fetes per
preservar les seves
belleses naturals, que no
són poques, són
exemplars. No en va, és
el bressol de
Greenpeacel

I puc assegurar, després d'haver
vist les mantes gegants i el dingo a l'illa de
Fraser, les balenes a l'escull de Hasting de la
gran barrera de corall, els centenars de lloros,



cacatues i demés ocells exòtics que hi ha a
tot arreu, el coala, el cangur, l'emú,
l'ornitorinc, i l'equidna, que no protegir aquest
tresor únic al món seria inacceptable.

Els australians blancs no tenen una
història tan antiga com la nostra. La seva
història és de poc més de 200 anys i s'ha
forjat amb les vides dels desterrats, convictes,
aventurers, lladres i idealistes. Per això, els
museus es nodreixen amb els objectes de la
vida quotidiana dels pioners, el telègraf, la
Segona Guerra Mundial i poca cosa més.
Tanmateix hi ha una altra història, la dels
aborígens, una història de més de 10.000 anys,
a la qual els visitants s'hi poden apropar
mitjançant la visita a les pintures rupestres
de Split Rocx, i interessant-se per l'art, la
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música, la mitologia i la cultura dels aborígens
que es remunta al temps dels somnis.

Hi ha alguns artistes que han pogut transmetre
la seva cultura mitjançant el seu art, altament
cotitzat a les galeries de Nova Yorte, però
encara n'hi ha molts que vaguen pels carrers
desorientats i alcoholitzats.

És l'assignatura pendent d'Aus-
tràlia. Avui en dia, sortosament, sembla que
hi ha una aproximació, per part de la població
i sobretot dels joves, a la cultura i manera de
pensar dels aborígens, encara que només sigui
per aprendre a tocar el didgeridoo, per apren-
dre a llençar el boomerang o per seguir els
valors en què és fonamenta la relació dels
aborígens amb la mare terra.

Del meu petit contacte amb la po-
blació aborigen, de camí a Cape Yort, on es
creuen territoris que pertanyen als aborígens,

rr rera dra o ara



m'han quedat gravades tres coses: el seu
somriure i el seu tarannà simpàtic, el caminar
balancejat, pausat i lent, sense pressa, i la
seva espontaneitat informal de la qual s'han
contagiat tots els australians. Una altra cosa
que també em fa somriure quan la recordo,
és la cara d'al-lucinats que posen davant del
funcionament d'algunes màquines modernes,
com és l'expenedor de tovalloles de paper
d'un lavabo quan aquestes estan amagades i
hi has de posar el dit per treure-les.

Tanmateix el territori de Queens-
land, com saben molt bé els aborígens, està
ple de sorpreses. En llocs increiblement para-
disíacs hom es pot trobar amb les espècies
animals més perilloses i verinoses del món:
cocodrils, serps, aranyes i meduses esperen
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el visitant. És per això que el viatger, sobretot
si s'aventura per depèn de quins llocs, ha de
ser prudent i fer cas dels rètols que avisen
d'aquests perills si no vol acabar a la gola
d'un cocodril. No es tracta de cap pel-lícula,
tot i que de vegades, sobretot si algú travessa
el país a la manera australiana i fa bivac, és
millor oblidar-se d'aquest tema, no angoixar-
se gaire i gaudir de les nits estrellades al ras.

Per últim cal comentar que el terri-
tori de Queensland té coses que ningú no
s'hauria de perdre: la gran barrera de corall,
la selva plujosa del parc nacional de Daintree
al costat del mar, el lloc on va ancorar el
capità CooR (Cape Tribulation), l'illa de sorra
de Fraser amb llacs d'aigua dolça i boscos
d'eucaliptus, les platges verges de la península

CAT A ea ama
imhabit this dall

de Cape Yorh (The Top, com en diuen els
australians) sempre que un sigui prou valent
per realitzar aquesta aventura de més de mil
quilòmetres amb 4 x 4, travessant boscos
d'eucaliptus plens de termiters gegants, fins
a arribar ben bé a l'estret de Torres i als camps
de canyes de sucre, camí de Ruranda.

La qualitat de vida dels australians
és envejable, jo també vull fer surf abans
d'anar a treballar També són envejables la
seva eficàcia, el seu tarannà espontani, alegre
i informal, ja que tan ben rebut és el turista
de motxilla com el d'hotel de cinc estrelles.
És un país per tornar-hi no una vegada sinó
moltesi

Para,

Al
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Diari de Balears. Diumenge, 18 de novembre de 2001. Carles Canals. Palma

BS CCS coli el alii elS cia nen
castellanoparlant diu qualque cosa semblant a
"tanca la finestra que entra el vento". Lorenzo
Bravo és ara Llorenç Bravo, i amb el canvi es
veu més amable. El dirigent a les llles Balears
del sindicat UGT ha iniciat una empresa perquè
els afiliats s'adonin que no viuen en un territori
monolingúe (castellà) o bilingúe (castellà i
alemany), però també perquè els nadius ens
n'adonem que just podem guanyar Si afavorim
la integració lingúística. Una altra cosa mereix
el rebuig de.la nostra llengua.

pd rir Dl a LE DEA I Ci dació

let cie RS Tci ce CU i ce CNC CNS
Balears, promou l'ús de la llengua al sindicat

Després que el sindicat Unión General de los Trabajadores
més aviat centralista, si ho enteneu ha celebrat un encontre
per defensar l'ús del català entre els seus afiliats a les
Balears i després que el seu dirigent Lorenzo Bravo ha
començat a signar les seves cartes com Llorenç Bravo, just
uU o donen Ci etlteeSioc SU viu cie see
o palesar l'aplaudiment que mereix el seu esforç.

Hemeroteca entrevista a en Llorenç Bravo



Llorenç Bravo, secretari general de la UGT
a les Balears, promou l'ús de la llengua al
sindicat

1. Quin sentit té la normalització lingúís-
tica en una societat terciària que, de
manera evident, tendeix a l'ús de les
llengies franques2

Encara aniràs a un bar i el cambrer no t'atendrà
si li dius: Un aigo amb gasl. Et demanarà que
ho tradueixis. Això demostra que els catalano-
parlants o els mallorquinoparlants, tant m'ésl,
Mos cici Les CR CIS ae ac
sindicats hem tingut una acció molt guapa per
molts de fronts, però encara mai no hem desen-
volupat una vertadera política lingúística clara.
Quan vam anar a les primeres jornades de nor-
malització de la UGT a Catalunya (1999) vam
AMIC SUR IS VEU cul el
MB utS eta toietorovUtetael ces Suau
qualsevol moment hi pot haver hagut la tempta-
ció d'un sindicat nacionalista... No. Hem trigat
tres anys en fer aquestes jornades a les Balears
DIR Si tete ta eta in
llengua i la cultura, sobretot defensa els llocs
de feina. I això no obstant, cal recordar que la
UGT va néixer com a un Sindicat per ensenyar
So IE IC ISO eta CSS iv II Ei
les teeitvogeieSciS DES ce cri ae sui is
ya sortir com un sindicat reivindicatiu, sinó per
Ptoia cu cia Ce caigut ais Soto g
terciari, un sindicat ha de fer molta més feina
ES UCI UG ta claro telarie tela gots
no només forastera, sinó... S'han de cercar
polítiques d'integració. Hem fet una aposta molt
important per la cultura i la llengua. I no sé si
respon a la pregunta, però moltes persones que
com jo vam arribar aquí ara fa vint o trenta anys
ens hem adonat que ens falta una cosa molt
important. No hem après la cultura, no hem
après la llengua. I molta gent se n'adona ara.
Ara en tenim la necessitat.

2. Però ja des de fa molts anys amb Joan
Gil com a director general de Cultura
els sindicats majoritaris heu signat
acords per promoure el català... l just
s'han vist possibles irregularitats de
finançament com a resultat.

CC ai passa endavant per l'aprenentatge,
IS GB te IC go a SU tustauate
en Cristòfol Soler. Una societat que tengui uns
sindicats com CCOO o com nosaltres... ha de
os IS NNSS cd OC EI DI otro cil
molt més clar que moltes altres persones, que
els altres governs del PP. Ara els nostres comu-
nicats surten ja en català i feim campanyes
estatals també en català.

3. Heu xerrat de Soler. No heu dit res
del Pacte de Progrés.

No només els sindicats, sinó tota la societat
LES UG Re ta S Se aa cec tans
oro Laia EAC tac EI Co ont ei Ci
com la Generalitat catalana han donat suport
a les nostres jornades. És un suport de cara al
SIS E Te SS atac eta estel La tajoliirettaa EES
Lo CCC State get c o at
el suport a l'habitatge o al treball, però no es
Iololrele eta i I Di Su Do o dita ela Eibtol
nsmteouecteitolguccSte ones pe iteosor Voliteuts
i amb el. conseller d'educació, Damià Pons.
S'ha fet una passa endavant molt important.

4.I de la desagradable acusació de mal-
versació de fons, compartida amb
legezoleyr4

A la UGT mai no ha sortit cap cosa d'aquestes.

5. Jo no us he acusat de resi

Nosaltres tenim comptes separats per IFES (el
centre de recursos educatius) i pel sindicat, i
els comptes són a l'abast dels mitjans de comu-
nicació i dels polítics i de qualsevol persona
que els demani. No hi haurà ningú que digui
que la UGT i ... o almanco la UGT s'ha finançat
irregularment (...). Si qualque vegada passa, ja
sabré què he de fer. Una altra cosa és que jo
hagi. entregat uns comptes d'una manera i una
conselleria els hagi demanat d'una altra, però
tiro I ce eeticiei ai EiS ee
IS OC ESC CIS

6. Tornem enrere. Heu dit que "ara en
AC Caiac en

Una cosa molt diferent són les resolucions
precioses del nostre congrés i una altra de molt
diferent allò que es veu en la pràctica. Hem fet
les coses de mica en mica, sense adonar-nos de
Ii s Eu cec CN i ele te só CIE el
hem fet una passa endavant perquè el treballador
hi vegi la necessitat que té. Volem posar a l'abast
del treballador que ho vulgui aquesta integració,
ja sigui amb cursos o ..., que cap treballador ni
cap delegat de les Illes Balears pugui dir que li
Ei eo sec ENc eo oo qaliettia

7. Considerau recomanable incrementar
ES Ce E Tecla tec CNI ie cerca
lana7

ESC SC SIS LS UE o SU ES
d'aquesta terra vagi al despatx d'un misser o a
Ui Eo coit sica i tic cla care teu)
Sao en ci ei put time (al

de fer tot allò possible perquè les persones que
treballen de cara al públic coneguin el català o
que, almance, tenguin oportunitat de conèixer-
lo. Que no hi hagi marginació i que s'adoptin
II CCR I DI tider etc tatit
accés. Demanar un "tallat" a un bar i que no
t'entenguin és inacceptable. Som secretari ge-
o CINC DIEC CS Ui er ia (eeg vet
anys des que hi vaig arribar), i hi ha hagut
vegades en què m'he sentit incòmode, per fo-
raster, però ara com ara som més foraster al
Los olole) cel cel ES AS utligd Ec uEt
DISC US TES i CNS it Velt rs
parla aquí. I m'hi sent molt millor. No sé si a
tothom li passarà, però si són tres o quatre que
els passa, els esforços hauran pagat la pena. De
Ec ec tots itegt So CIÓ

8. M'heu impressionat. Puc esmentar
que la vostra companya és mallorquina
i que practicau el ball de bot7

SES CI SCI TNC CI CI

9. Trobau que els mallorquins rebem bé
les persones que fan esforços per parlar
la nostra llengua2

ull o one captat e pol Nerea
LicgiicigeDiLattE loco ie au Deia nt
LSC CI MEC ES IO ec ela o simi to eol
que quan el senyal de TV3 arribà a les Balears
em costava moltíssim seguir les pel:lícules, ara
I Mereiiuei AI Ia Eteco oi loiete teg tic
són en llengua catalana.

10. Heu patit ridiculitzacions2

Iu cl SS UE CI Co siuttit tele
positiva ho farien millor. En aquest aspecte la
sogietat catalanà milita més per la cultura i la
Doria Ben o ge dies
CIU dE CIA CEU tig ui CIo OR dte Cole te nn
No sé si és per l'educació o per la tolerància
Su oci La do elec ia tat rien

En iienc IA Ni EI
EI CUA

No ho sé, no ho crec, però el que sí sé és que
és molt recomanable per a tot aquell que hi vol
tica



Cultura per no passar per genocides

, psicòleg

El periodista Adam Hochshild
explica que quan era estudiant
de secundària, en els Estats
Units dels anys cinquanta, es
parlava molt poc de l'esclavitud
en els llibres de text.

I quan se'n feia referència era a causa de la
guerra de Secessió. Tampoc es deia pràctica-
ment res del genocidi dels indis nord-
americans: "En l'actualitat això ha canviat,
en part gràcies al moviment dels drets civils
dels anys seixanta. Si a Europa hi hagués 30
milions de persones d'ascendència africana,
lluitant per aconseguir els seus drets, es par-
laria molt de la història d'Àfrica" (La Van-
guardia, S-IV-2002). L'intent, per part de
VVashington, d'enterrar la brutalitat descarre-
gada durant segles cap a la comunitat afro-
americana i ameríndia, ha servit a Hochshild
com a exemple per presentar el seu darrer
llibre de temàtica històrica, El fantsma del
rey Leopoldo. Tot i que nombrosos historia-
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dors de la Bèlgica d'ara i antics colons del
Congo belga han assegurat que durant els 21
anys de regnat de sa majestat Leopold II no
es van produir massacres en aquesta colònia
africana, l'escriptor Hochshild demostra en
aquest assaig que la població autòctona va
quedar reduida a la meitat: "A cap país li
agrada pensar en si mateix com a perpetrador
d'un assassinat de masses. I cap país analitza
els períodes vergonyants del seu passat, llevat
que es vegi forçat a fer-ho". No voler saber
res sobre un determinat tema que incomoda
és un mecanisme defensiu, un mitjà egoista
per atenuar els sentiments de culpa d'uns
imperis que han fet més mal que bé. I és que
la història oficial és escrita normalment pels
vencedors, els quals no tenen miraments a
l'hora de suprimir i soterrar tot allò que els
deixa moralment en entredit.

Un altre historiador, l'hispanista
britànic Sebastian Balfour, autor d'Abrazo
mortal. De la guerra colonial a la guerra
civil en Espafia y Marruecos (1909-1939),
també coincideix amb Hochshild quan opina
que fer-se càrrec del passat, com va fer Ale-
manya el 1945 o Itàlia el 1996, ajuda a nor-
malitzar les relacions. I no dubta a assegurar
que "Espanya ha d'assumir públicament que
va utilitzar armes químiques i, en especial,
gas mostassa, de forma massiva, entre 1924
i 1927, contra les tribus rifenyes en la guerra
del Marroc" (La Vanguardia, 13-IV-2002).
Quan un estat democràtic es desentén de les
seves responsabilitats agreuja el malestar de
les víctimes. I, per tant, negar-se a fer l'esforç
d'afrontar l'existència d'un passat tràgic, com
en el cas congoleny o el de la intervenció
espanyola al Magrib, dificulta avançar en la
cultura de la pau.

Per tal de contrarestar, entre d'altres coses,
la manca d'empatia de molts estats implicats
històricament en l'esclavisme, la Unesco ha
declarat el 23 d'agost Diada Internacional
del Record del Tràfic d'Esclaus i de la seva
Abolició. I paral-lelament es treballa en la
localització dels principals enclaus del comerç
negrer per transformar aquests vestigis en
punts de turisme cultural i ubicar en el lloc
més emblemàtic un museu de l'esclavitud.
L'ànima d'aquest projecte, Doudou Diène,
pensa que cal una catarsi col-lectiva: "La
Unesco pretén mostrar com, malgrat la bar-
bàrie i la violència, els pobles resisteixen i
s'inventen i forgen nous valors, i també que
el combat pels drets humans és un combat
pel dret a la memòria, per assumir la història,
per no tapar-la com un vel de covardia"
(Presència, 21-V1-99). Arran de les ruines
trobades en el subsòl de l'antic mercat del
Born, no és gens descabellat sumar-nos a la
proposta de l'escriptor Jaume Fàbrega de
convertir aquestes restes de la Barcelona
antiga en el Museu de la Resistència de Ca-
talunya, tal com tenen en espais semblants a
Itàlia, Alemanya, França: "Es tracta d'una
corprenedora pel'lícula de l'ocupació espan-
yola del 1714. Sota les ordres de Felip V -el
Borbó actual n'és el continuador, i mai s'ha
excusat d'aquest holocaust-, els mateixos veins
d'un barri pròsper i poblat varen haver
d'aterrar, de la nit al dia, les seves cases" (El
Punt, 18-IV-2002). En aquesta línia, parlar i
actuar davant d'allò que considerem terrible-
ment injust ens fa sentir més bé, és una de
les psicoteràpies més saludables. Aquest be-
nestar que sentim a l'expressar-nos, però, és
directament proporcional al malestar que
senten els genocides i els seus descendents.



Memoria Popular El pas de la frontera

El pas de la
frontera

CSS a ei

pb Antoni Rovira i Virgili. Fragment de Els darrers dies de la Catalunya republicana.
Memòries de l'èxode català, Proa, Barcelona, 1999

Generalitat de Catalunya

Un grup de gent negreja davant nostre, al mig de la carretera, entre la doble
renglera de cases. El Portúsi És la frontera.

En acostar-nos-hi, ens adonem del barratge que hi ha muntat, una cadena a mitja
alçada, i al darrere uns escamots de gendarmes i un cordó de soldats amb fusell i
baioneta al canó. Quan som més a prop comprovem que els soldats són negres exactament
de color de xocolata, amb el fes vermell i el capot de color d'oli. Heu-vos aquí
alguns batallons d'aquesta tropa, i no ens sorprèn la troballa. No ens sorprèn,
ni ens estranya: però ens fa una mica de mal al cor.

Gràcies, una vegada més, als bons oficis de Bosch-Gimpera, fem el pas de la ratlla
sense destorbs. Davant de nosaltres la cadena cau, el cordó de senegalesos s'obre
pel mig com els dos batents d'una porta, i els nostres tres vehicles passen enllà
i pugen pel carrer costerut d'aquest vilatge rossellonès.
Ja som a Françal criden unes veus dins l'autocar.

Els nostres cors bateguen. És el moment de més forta emoció. M'adono que la meva
muller plora silenciosament i que mira enrere, cap a la terra que hem deixat, de
la qual ella no havia sortit mai. Prou sabem que aquesta part de França on hem
entrat encara és Catalunya. Però ara la ratlla oficial té una significació vera.
Sortim d'un estat i entrem en un altre: sortim de la persecució de l'enemic i entrem
en la protecció d'una altra sobirania. Per això renuncio a les reflexions sobre
la catalanitat del Rosselló i sobre el fet que la ratlla estatal és, en certs
aspectes, fictícia. Per a la nostra caravana, el moment psicològic del canvi de
pis és aquest moment ce l'encrecda al corricori de d'Hscoat FeGREeCSo

La recança es barreja amb l'alegria. Ens trobem a resguard i estem salvats
personalment, però som a l'exili.
Ací no hi arribaran els franquistesi diu un de la colla.
I els pits s'eixamplen en un respir més llarg.
Un altre diu: i
Potser no podrem tornar mai més a Catalunyal

I els pits s'estrenyen novament.

Na



memoria

Recordant
b Salvador Clop

Era jo molt jove quan vaig tenir coneixement
de l'Andreu Nin, al llegir el llibre La primera
noia, de NiXolai Bogdànov i traduit magis-
tralment del rus per l'Andreu. De veritat el
relat em va impactar.

De l'Andreu Nin s'ha escrit gairebé
tot, tanmateix fora impossible en un modest
article relatar una vida activíssima de dirigent
obrer revolucionari.

El 1935 jo militava al Bloc Obrer
i Camperol, molt conegut a Catalunya i amb
més prestigi i nombre de militants que el
Partit Comunista d'Espanya. En aquell any
es fusionaren el Bloc, de Maurín, i l'Esquerra
Comunista, de Nin, i així va néixer el POUM
(Partit Obrer d'Unificació Marxista).

Humanament en Nin era un home excep-
cional, polític i pedagog, intel-ligent, persuasiu,
i nosaltres la joventut quedàvem bocabadats
quan ens parlava de política nacional o inter-
nacional, l'escoltàvem amb admiració i res-
pecte. Sabíem de la seva participació junt
amb els bolxevics en la reconstrucció de la
URSS i que s'havia tractat amb en Trotshy,
en Lenin, l'Stalin i en Bujarin, la flor i nata
dels dirigents de la Revolució d'Octubre
(1917). Tothom sap que va néixer el 1892 al
Vendrell, i va estudiar magisteri a Tarragona.
El 1910 arriba a Barcelona i s'afilia a la Unió
Federal Republicana, col-labora en el diari
Poble Català i exerceix de mestre a l'Ateneu
Enciclopèdic Popular i a l'Ateneu Obrer de
Barcelona. El 1913 ingressa a la Federació
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Andreu Nin

Catalana del PSOE i col-labora a la publicació
Justícia Social, de Reus, on hi exposa les
teories marxistes sobre les nacionalitats opri-
mides i la seva emancipació nacional, les
quals originen unes controvèrsies duríssimes
amb el dirigent socialista Fabra Ribas.

És detingut infinitat de vegades per

la seva tasca revolucionària i intel-lectual.
Ingressa a la CNT i hi organitza el Sindicat
de Professions Lliures. Després de l'assassinat
d'Avel-lí Bonal es converteix en secretari del
Comitè Nacional de la CNT. Viatja a Moscou
per assistir al Congrés Fundacional de la
Internacional Sindical Roja, amb en Maurín,
l'Arlandis, l'Ibúfiez i en Gascon Leval, després
d'assistir a les reunions del congrés inicia el
retorn a Espanya, amb una sort diversa. En
Nin és detingut per les autoritats alemanyes,

acusat de ser l'inductor de l'assassinat del
primer ministre Eduardo Dato, gràcies a la
intervenció de l'URSS és alliberat i retorna a
Moscou, on és nomenat secretari adjunt de
la Internacional Roja i treballa amb en Lopovs-
Xi, secretari general del sindicat.

En aquell temps viatja per diversos
paisos europeus, amb passaport fals, fent
tasques d'organització i de divulgació. Quan
en Lenin mor, comença la lluita pel poder: al
principi no pren partit per cap bàndol, però
els esdeveniments van de pressa i ell resta
fidel a Trotsiey que és l'opció més esquerrana,
i això li complica la seva posició personal,
doncs és destituit de tots els seus càrrecs, fins
que finalment pot abandonar el país però

òria popular
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Recordant Andreu Nin

negant-li les autoritats soviètiques els passa-
ports a la seva dona russa i dues filles petites.
Així arriba a Barcelona l'any 1930. Treballa
traduint autors russos com ara Tolstoi, Dos-
toievsRi i PilniaX al català i castellà, i escriu
el pròleg del llibre de Trotshy La situació
actual de Rússia.

L'any 1933 torna a la seva activitat política
i crea l'Esquerra Comunista d'Espanya, la
qual, tal i com ja s'ha dit abans, es fusiona
l'any 1935 amb el Bloc, de Maurín, creant-
se així el POUM. El juliol de 1936 esclata el
moviment subversiu contra la República i
l'Andreu Nin, per absència d'en Maurín que
es troba en territori facinerós, és elegit secretari
polític del POUM. El mes segúent, l'agost,
esdevé membre del Comitè d'Economia de
Catalunya, al setembre conseller de Justícia
i Dret de la Generalitat i el mes d'octubre
elabora el decret de creació dels tribunals
populars que pretenen normalitzar una situació
anormal esdevinguda arran de la revolta mi-
litar. Però molt aviat arriben les consignes
del Rremlin i comença una campanya de
difamació contra el POUM per part del PCE
i del PSUC, i els fets de maig de 1937 són
aprofitats per a la il-legalització del POUM.

El dia 16 de juny de 1937, l'Andreu
Nin és cridat a la "Jefatura" Superior de Po-
licia, alguns companys li aconsellen que no
hi vagi, però ell, amb el seu tarannà obert, no
malpensa del parany que li han tramat i s'hi
dirigeix. Mai més s'ha sabut d'ell.



Recordant Andreu Nin

El documental televisiu Operació Nifolai,
magistralment realitzat per la Dolors Genovès
i en Llibert Ferri, dóna certes pistes, però els
arxius secrets de la RGB encara són impene-
trables. Sabem que fou traslladat a València,
més tard a Alcalà de Henares on fou torturat
al negar-se a signar un document de culpabi-
litat i d'entesa amb els feixistes, de manera
molt similar a com van fer en els processos
de Moscou contra els dirigents de la vella
guàrdia boltxevic. El van sotmetre a unes
tortures tan brutals que van acabar amb la
seva vida, sembla ser que el seu botxí va ser
l'agent Orlov, però potser la història ens aclarirà
algun dia aquest crim.

Però allò que no té nom és que després
d'assassinar-lo el van intentar cobrir
d'ignonímia, de menyspreu i de traidoria d'uns
ideals: quan els joves del POUM escrivien
per les parets "On és Nin2, l'endemà els mili-
tants del PSUC escrivien a sota "A Salamanca
o Berlín", en un intent d'enganyar el poble i
de fer-li creure la seva concomitància amb
l'enemic. En la figura de l'Andreu Nin s'hi
haurien d'emmirallar les noves generacions,
i que mai més l'odi polític sigui capaç de
cometre un crim tan espantós. Í planyo alguns
supervivents culpables o inductors de la tra-
gèdia, perquè ben segur que tindran remordi-
ments de consciència mentre visquin.

EL PROCESO
DEL P.O.U.M
Lin aeanaiddenanó

LI
JOVENTUT

cum À

t més informació a la vveb:
vvvvvv. fundanin.org



3) et dóna els
instruments per comttreir el tey futur

ea ar TN,

Grup DEPT

IS folre Orientació laboral Promoció d'hàbits Suport a entitats
Professional d'habitatge DS SS o ciencnii Sole juvenils
No reglada Pisos de lloguer ce Impuls de

per a joves emprenedors/es Fòrums joves

Ajuts a la compra
d'habitatges

A Catalunya els joves tenen molt a fer, a expressar, a descobrir. Per això la Generalitat
posa els instruments, en matèria de formació, treball, habitatge, salut i participació.

Informa-t'en.

PLA NacioNAL de JoVENtut de Catalunya,

(IE atenció Molt per fer (I) Generalitat
atenta ntEs Molt per viure NY de Catalunya

— 3 vvv.gencat.net


