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b Comunicat Comitè de Canal 9
El Comitè d'Empresa de RTVV convoca
una jornada de vaga en protesta per la privatització de Canal 9 aprovada pel Partit
Popular.
Els treballadors de RTVV exercirem el nostre dret de vaga el dia 23 de
maig en resposta a l'amenaça per al nostre
futur laboral que suposa la privatització de
Canal 9 impulsada pel ministre de Treball
i president del PP valencià, Eduardo Zaplana.

El dia 23 de maig, dia de tancament de la campanya electoral que determinarà el futur govern de la Generalitat,
exigirem al PP que rectifique i frene la
privatització i garantisca una televisió pú-
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b El futur del català a les Illes. F.T. Palma
Artan del resultat de les eleccions es planteja aquests dies
l'eventualitat d'un pacte entre el PP i UM. Penso que la formació
de M. Antònia Munar hauria de plantejar-se com una condició
sine qua non per arribar a un acord pel manteniment de la
política lingúística i cultural d'aquesta legislatura.

blica, en valencià, de qualitat i respectuosa amb el pluralisme democràtic.

Els treballadors de RTVV no acceptem que els nostres llocs
de treball es convertisquen en moneda de canvi per a afavorir els
interessos d'un grup de persones afins a Eduardo Zaplana, entre elles
l'exdirector de Canal 9 i responsable de la campanya electoral de l'actual
ministre en 1995, Jesús Sànchez Carrascosa: l'antic subdirector de Canal

9, Vicent Andreu, i l'excap de programes de la cadena, Francisco Aura.
Els treballadors de RTVV denunciem també que posen en
perill la nostra situació laboral els gestors del PP que han multiplicat
el deute de Ràdio Televisió Valenciana de 10 milions d'euros fins a 400
milions. A pesar d'esta nefasta gestió, l'entrada de responsables d'empreses
privades no està previst que comporte la destitució de cap dels directius
que han dut l'empresa a l'actual situació. Per contra, molts d'estos
directius s'han preparat unes oposicions a mida, accelerant tots els
tràmits abans de les eleccions autonòmiques, per a garantir-se la seua
continuitat en l'empresa en les categories millor remunerades encara
que es produísca un canvi en el govern.
En defensa dels nostres llocs de treball i d'una televisió digna,
el 23 parem.

Hem de tenir en compte que les Illes reben una allau
immigratòria impressionant des de fa anys i res no sembla
indicar que la tendència s'inverteixi -ans al contrari- en
l'esdevenidor més immediat. Si tots aquests immigrants no
s'integren i el Govern no fa res amb aquest objectiu, el futur
del català a la nostra terra serà més que fosc.
Si cada vegada hi ha menys catalanoparlants, ben
poca gent votarà d'ara endavant partits mallorquins com ara
UM. És per això que aquest partit ha d'exigir al PP que no faci
marxa enrere en política lingúística, que no rebaixi el nivell
als funcionaris, que continuin i s'incrementin els cursos per
als immigrants, que es col-labori amb l'Institut Ramon Llull,
etc.

Penso que seria molt positiu que tots aquells que
estimen la nostra llengua fessin arribar a UM -mitjançant
correus, per exemple- aquesta inquietud.

Burjassot, 6 de maig de 2003
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En Jordi Pujol i Soley, després de vint-i-tres anys com a president de la Generalitat de Catalunya,
deixa el càrrec amb un balanç globalment positiu. Tal i com ell mateix afirma en l'entrevista que
ens ha concedit, el país ha canviat molt de la transició ençà, i gràcies a l'esforç de tothom.
Ara encetem una nova etapa política presidida pels grans reptes de l'hora present: la
mundialització dels mercats, l'ampliació de la Unió Europea, els canvis tecnològics, la nova
immigració, l'enfortiment de la nostra identitat nacional, el manteniment del model català de
convivència i un nou impuls a l'ús social de la llengua catalana.
Una majoria social i política aposta per un nou Estatut d'autonomia de Catalunya
que ha de servir per assolir les competències necessàries per encarar amb encert el futur. Des de
la UGT de Catalunya sempre hem defensat que la cohesió social i comunitària esdevé una prioritat
col-lectiva i que, per tirar endavant, convé garantir el diàleg institucional i social com a instrument
estructural, tal i com passa en paisos com ara Holanda. Alhora, fa anys que mantenim que no hi
ha avenç nacional sense progrés social.
El nou Estatut ha de permetre més autogovern, més sobirania i més benestar social.
Per tant, ens ha de permetre avançar en la definició del marc català de relacions laborals: la
Generalitat de Catalunya ha d'esdevenir l'administració única en matèria laboral i Social i la
negociació col-lectiva entre empresaris i treballadors ha de tenir la seva centralitat en l'àmbit de
Catalunya. Encara, ha d'augmentar la col-laboració i la complicitat amb tots els territoris veins
i l'impuls a l'ús social de la llengua catalana i a la cultura en general han de ser dues apostes
estratègiques de la nostra societat. La UGT de Catalunya vol mantenir i augmentar la seva
presència en aquest nou escenari.
Ja podem anunciar que la VI Jornada llengua, treball i societat tindrà lloc els pròxims
16 i 17 de gener de 2004, al Palau de Congressos de Perpinyà.

amb la col-laboració de

Si vols
Generalitat de Catalunya
j Departament de Cultura
Direcció General
de Política Lingúística
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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

fes-nos arribar les teves dades i/o col:laboracions a:
UGT de Catalunya
Servei de Normalització Lingúística
rambla de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona
a/e: alliuro Ccatalunya.ugt.org

UGT de les llles Balears
Servei de Normalització Lingúística, Miquel Servera
carrer Arquitecte Bennàsser,69, 5è
Lope lo EN els Uuatel
a/e: uca EQbaleares.ugt.org

DEU EC UIC
Dv Diari AVUI.

Ara que es compleixen cinc anys de l'aprovació
de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingúística, és l'hora de fer-ne un balanç, però
un balanç a partir del que es pretenia, de la
situació de la qual partíem i del que s'ha aconseguit.

fer, i és amb l'esforç i la voluntat de tots que
se n'assolirà el ple compliment. Des d'aquesta
perspectiva, a la UGT de Catalunya ens vam
adherir i vam mostrar el nostre suport i la
nostra col-laboració a fer efectiva aquesta
aplicació de la llei en l'àmbit sociolaboral.

La llei es va elaborar pel procediHem treballat i treballem cada dia
ment de ponència conjunta i això va comportar
més per fer efectiu el lema El català és un dret
que es redactés amb el màxim consens de tots
dels treballadors, perquè d'aquesta manera
els grups. Finalment el Parlament de Catalunya
s'aconsegueix una societat cohesionada. És per
la va aprovar amb el vot favorable de CiU,
això que estem en posició de fer un salt endaPSC, IC-EV i PI (el 8029 dels membres de la
vant, volem centrar la nostra actuació en dos
cambra). A la UGT de Catalunya vam celebrar
elements que considerem clau. El primer és la
l'aprovació de la llei, perquè representava
incorporació plena del català en la negociació
disposar d'un nou instrument per al procés de
col-lectiva, ja que som conscients que el món
normalització lingúística, per avançar en la
del treball està endarrerit en aquest tema, com
generalització de l'ús social del català amb
ho demostra encara ara la quantitat de convenis
respecte a la llibertat individual, als drets
d'àmbit català que només es redacten en castelingúístics de tots els ciutadans. Plantejava un
llà. Per això, impulsarem de forma prioritària
seguit de novetats respecte a la llei del 83 en
la presència del català en la negociació
relació amb el món socioeconòmic, que inclocol-lectiva, mitjançant la signatura dels conveten des de la regulació dels usos lingiístics de
nis col-lectius almenys en català i la inclusió
les empreses, mesures relacionades amb la
d'una clàusula de normalització lingúística.
presència del català a l'etiquetatge i la publicitat,
Aquest és un dels dos eixos vertebradors de la
i d'altres en els centres de treball. En aquell
que volem que sigui la nostra actuació en
moment consideràvem que la llei havia de ser
aquest àmbit. L'altre, i no menys important, és
un principi perquè un dia fos possible garantir
d'emprar el català o el castellà en totes les
acostar la llengua i la cultura catalanes a tots
el dret a viure i a treballar en català i el dret
nostres activitats públiques i privades, en la
els nous col-lectius d'immigrants, perquè aquesdels treballadors i treballadores catalanes a
mesura que ambdues llengúes són oficials.
ta és una manera efectiva, tot i que parcial, de
tenir el català al seu abast.
Això es tradueix en un pas important per cocontribuir a la seva plena integració a la societat
Aleshores i ara, aquesta màxima
hesionar la nostra societat. Tenim cinema en
catalana, com a ciutadans de ple dret. Ara, més
és la que ens ha preocupat i la que ha marcat català (tot i que en aquest àmbit estem força
que mai, davant el fenomen de la nova immila línia de la nostra actuació en matèria de
endarrerits), som presents al món dels mitjans
gració, la llengua esdevé element cohesionador
política lingúística. Tot això sempre des d'una de comunicació, la publicitat, les noves tecno- i d'igualtat d'oportunitats: per tant tenim un
aplicació de la llei que no creés cap tensió a
logies, entre d'altres àmbits on les accions de
gran repte al davant, un gran repte i una gran
la societat i sempre des del diàleg i el concert foment que preveu la llei han de portar la
oportunitat. De la nostra actuació en dependrà
amb tots els sectors implicats, per aplegar el
societat catalana a una plena normalitat en l'ús el nostre futur, i a la UGT ho tenim clar.
màxim de complicitats. Aquesta és la forma
de la nostra llengua. Sense deixar de banda el
Per això, des del nostre àmbit
en la qual crèiem, i mantenim encara, que seria món de l'ensenyament, i sobretot l'ensenyament
d'actuació, el sociolaboral, i la nostra particii és viable tirar endavant aquest projecte. Per d'adults, àmbit molt important en què Catalunya
pació al Consell Social de la Llengua Catalana,
tant, el govern, tots els agents implicats i la
no es pot quedar enrere, és un punt clau per al continuem impulsant la recuperació pública
ciutadania en general som responsables que nostre futur que tota la nova immigració que
del català, i especialment al món del treball.
l'aplicació de la llei sigui factible i real, i avanci arriba al nostre país conegui la nostra llengua
Per tant, creiem que cal fugir de les crítiques
cada dia en l'objectiu que es va marcar en el
i la nostra cultura, ja que són dos instruments que quiestionen el grau d'aplicació de la llei,
moment que es va aprovar. La llei garanteix
molt importants de cohesió social. El camí el
ja que és entre tots i a partir del diàleg i el
el dret que tenim els ciutadans de Catalunya
vam començar, però encara queda molt per
consens que ho aconseguirem.

LE NEE ARM REL EA UM ECA
BreusLlengua
VOLUNTARIS PER LA LLENGUA l
La Generalitat de Catalunya impulsa un programa per a la integració
de la immigració. El programa, que s'anomena "Voluntaris per
la llengua", té com a objectiu que els immigrants que vénen al
Principat puguin aprendre el català amb l'ajuda de la població del
país. Els nouvinguts estaran en contacte amb un catalanoparlant
que poc a poc els anirà ensenyant la llengua i la cultura catalanes.
Es tracta de crear el que s'anomena "parelles lingúístiques", és a
dir, una persona immigrant i una persona catalanoparlant i que
quedin per conversar una hora a la setmana. El programa ha estat
impulsat pel Departament de Cultura, l'Institut Català del Voluntariat
i la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya. Per part de la UGT de Catalunya s'han
adherit al programa: el Servei Lingúístic i de
Promoció de la Llengua Catalana, l'Associació
d'Ajuda Mútua a l'Immigrant de Catalunya
(AMIC), Avalot-Joves de la UGT de Catalunya i el Centre de Formació de Persones
Adultes Maria Rúbies. Si voleu participar-hi,
podeu posar-vos en contacte amb nosaltres
per correu electrònic:
peuscoídcatalunya.ugt.org o bé trucant-nos al
93 604 68 00, i us n'informarem.

"Ajuda'm, parla'm en català"

LE O IS TS cil DIE Ta ISA OE Te N DT r AIT: Dir NS iT et TNTT Ti Neri parer RE te
mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa i publicitat exterior)
per tal de promoure la integració lingúística dels immigrants. Aquesta
campanya, que va adreçada principalment als catalanoparlants, té
per objecte divulgar el fet que a Catalunya hi ha cada any més de
65.000 persones immigrades o estrangeres que aprenen el català i
que per facilitar-los la integració cal ajudar-los tot parlant-los en
català i no canviar de llengua, que per inèrcia acostuma a ser la
reacció de la majoria dels catalanoparlants. Aquesta campanya forma
I la Ni ere si LTIa Ia reparat ee oa ei ias tell CST Da EN ro res es TN To Dei
(LLERS IS AT No CAE Ta De TN ala lor
DT Tap rere vie Ne ID Del a ii torero)
del català com a llengua d'integració.

En català, tu hi guanyes
La UGT de Catalunya, entre d'altres organitzacions sindicals i empresarials, ha subscrit
amb la Generalitat de Catalunya un conveni amb l'objectiu de fomentar i promocionar
el català en l'àmbit de l'atenció al públic als establiments comercials i de restauració.
El programa s'anomena En català, tu hi guanyes, i pretén informar als empresaris del
sector del comerç i la restauració de la necessitat que el català sigui present en l'atenció
al públic, i vol donar unes eines bàsiques als treballadors d'aquest sector (sobretot entre
els empleats de la nova immigració) per poder atendre els clients en llengua catalana.
La signatura del conveni, que es va fer el dia 2 de juny al Palau de la Generalitat, va
reunir els principals dirigents de les organitzacions sindicals i empresarials del país i va
estar presidida pel president de la Generalitat, Jordi Pujol. Per part de la UGT de Catalunya
va signar el secretari general Josep M. Àlvarez, que va reclamar la transferència a la
Generalitat de les competències sobre immigració per tal de poder garantir una millor
integració als nouvinguts.

Pel CATALÀ a l'Escola
La UGT de Catalunya i l'AVALOT Joves
de la UGT de Catalunya formem part
d'aquesta campanya contra els decrets de
desplegament de la LOCE que pretén ampliar
les hores lectives de castellà en detriment de
l'ensenyament de català, en un nou gest de prepotència i agressió a la nostra llengua.
Per a adherir-vos a la campanya truqueu al telèfon
934 443 800 o bé a pelcatala(iicorreu.vilavveb.com.

Aturem EE decrets de

desplegament de la LOCE

Correus Plurals
La Societat Estatal Correus i Telègrafs SA ha decidit introduir un nou logotip exclusivament en castellà ("Correos"). La decisió de Correus és un pas enrere que incompleix

Conveni signat entre la UGT de Cai El Consorci per a la Normalització Lingúística (CPNL)

el mandat constitucional de respecte per la diversitat lingúística de l'Estat, a més
talunya
contrasta amb la pràctica habitual de les democràcies plurilingúes, on les empreses
estatals de Correus tenen una denominació plurilingúe, és el cas de Suissa, Bèlgica,
Finlàndia, el Regne Unit o el Canadà. La UGT de Catalunya s'ha adherit a la campanya
Correus Plurals per tal que Correus recuperi el català i les altres llengúes oficials als
rètols i que impulsi el seu ús en la resta d'elements identificatius.

El 19 de febrer d'enguany el CPNL i la UGT de
Catalunya vam signar un conveni de col-laboració.
En el marc de desplegament del conveni, el 5 de

juny es va fer la presentació a AMIC que va anar
a càrrec de la cap de Serveis Permanents del
CPNL, Mercè Solé, que ens va fer una xerrada

sobre les diferents opcions de col-laboració que
podem endegar arreu del territori, ja que ambdues
xarxes hi tenim presència.
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Antoni Maria Badia i Margarit
En les vides humanes de vegades es trenca
l'equilibri entre la capacitat discursiva i D'estat
emotiu. Fa unes quantes hores que jo sofreixo
aquest desequilibri i ara mateix no sé si encertaré a expressar els sentiments que s'han emparat de mi. Anem per parts. Com a gramàtic
que sembla que sóc, ho faré segons els tres
temps fonamentals del verb: el passat, el presenti el futur.
D'antuvi, s'hi barregen, doncs, vius

autolloança: parlo del passat remot del Premi).
Després vaig formar part del jurat durant els
primers anys, començant pel Premi inicial (el
de 1969), que recaigué en Jordi Rubió, el
mestre estimat. Així el proclamàvem emblema
de la fidelitat a la vocació, de la resistència

cultural i del desig —o, si voleu, la necessitatde refer el país destruit i la cultura vilipendiada.
No menys emblemàtics esdevingueren els
titulars del Premi que li succeiren. Com en
resseguíem, cada any, les bases, conscients de

records del passat. En el llunyà curs 1968la nostra responsabilitat, abans de fer-ne la
1969 vaig viure, dins la Junta Consultiva
d'Òmnium Cultural, la gestació d'aquest Premi propostat El resultat és palès: la llista dels
que avui tant em trasbalsa amb la seva visita, guardonats fins avui retrata elogientment una
i fou una modesta moció meva la que en matisà cultura coherent en el camp de les lletres. I, si
puc parlar-ne des d'un punt de vista subjectiu,
el títol que proposava Miquel Coll i Alentorn.
En el seu esborrany, la distinció rebia el nom per a mi és bonic de constatar que amb tots
de "Gran Premi d'Honor" (inspirat en denomi- ells em lliga (o m'ha lligat) una bona amistat.
nacions paral-leles de la cultura francesa, entre Hi trobo mestres, companys i deixebles, i
reconec que m'alegra de saber que d'ara endad'altres), mentre que jo li llevava el pompós
vant els faré companyia.
Gran" (ignoro si algun altre dels consultats
compartia el meu parer). Davant els dubtes de Segonament, provaré de descriure el meu estat
Coll ("sense el Gran sembla que hi manca
d'esperit d'avui, en l'ocasió de rebre un guardó
alguna cosa"), jo li deia: "Ja ens hi acostuma- que sempre m'ha inspirat tant de respecte.
reml" Í ben bé que ens hi acostumàrem tot
Naturalment, el primer impuls que sento és de
seguit. Per a mi, el Premi no seria gran perquè donar gràcies. Us regracio ben de cor, amics
així l'anomenéssim, sinó perquè així escaigués del jurat, per aquesta distinció. Tanmateix,
a la persona premiada (i no hi entengueu una potser en el decurs d'aquesta trentena llarga
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d'anys del Premi, les eines se us han esmussat
i, Si més no avui, la dura exigència originària
s'ha tornat condescendència amical. Recordo
que una de les condicions que ens posàvem,
quan jo n'era membre, era de no fer-ne un
premi de consolació o de consagració. Ens
dèiem: la nostra cultura, en tensió constant, no

s'ho pot permetre, hem d'escollir persones que
encara són a la brega, hem d'estimular-les a

perseverar. Si continuàveu pensant així, amics,
goso dir-vos que em poseu el llistó molt amunt.
No negaré que hi he posat el coll, ni que tinc
ganes, mentre pugui, de no abandonar les trinxeres. Ara bé, si és cert que tinc molt de camí
fet, el tros que em resta per fer no depèn de
mi. El Senyor de les vides i les morts és qui
sap si continuaré camí enllà o em quedaré en
un tombant.
El dia d'avui és un repte que em
faig jo a mi mateix, i em plau de dir que
l'accepto a mans besades. Tota la vida he procurat de conrear i difondre la modalitat noble
de la llengua, en la línia que més directament
emana de l'obra de Pompeu Fabra i, si no ho

he fet millor, és perquè no n'he estat capaç.
Ho he corroborat públicament, sense ambages,
i hi he pres posició inequívoca. Això no vol
dir que m'hagi desentès de certs intents de

A.M.Badiai Margarit
LLENGUAI CULTURA
ALS PAÍSOS
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facilitar les coses als qui, novençans o forasters,

s'escarrassaven en va en l'aprenentatge de la
llengua. Hi hauré estat massa benvolent72 Es
tractava de salvar la llengua, com un requisit
previ per a ascendir a nivells més elevats en
el seu coneixement i en la pràctica del seu ús.
Sempre que m'he plantejat aquesta questió,
confesso d'haver tingut la ingenuitat i la gosadia
de recordar que al gran Johann Sebastian Bach
no li queien els anells per engiponar certes
composicions (tècnicament molt senzilles),
amb el fi d'ajudar la seva muller Anna Mag-

I

de facilitar-li els camins i, d'altra banda, la
societat parlant sempre hi ha posat la fidelitat
i l'afecció. En els nostres dies, la llengua, que
ensems ufaneja i flaqueja, sembla demanar als
responsables de torn i a la societat del moment
que no defalleixin. Es tracta d'un equilibri
delicat, que, però, no podem trencar, i, d'ací
estant, faig una crida a qui pertoqui, per tal
que es perfeccionin les estructures de govern
i s'afinin les actituds personals.

disposem de tants recursos que aleshores tampoc no podíem ni imaginar. Els altres, de fora
estant, no ens entenen, nosaltres, que som a
dins, no ens acabem d'entendre. O no encertem

a fer tot allò que la llengua necessita: noves
defenses per part de tots. Per la nostra banda,
els qui ens havíem batut amb tota la vigoria
hem de contemplar, estupefactes, que certs
ritmes s'alenteixen, quan haurien d'ésser objecte de noves embranzides puixants.

No sóc pessimista, emperò. Sabem que uns són els qui sembren i uns altres
dalena a introduir-se en la cultura musical,
els qui colliran. Molts dels qui sou avui aquí
una darrera part d'aquest poc meditat discurs
quan ell podia aspirar a crear altres menes de al futur. No penso en el meu avenir personal,
collireu un dia i d'altres s'hi afegiran. La torxa
música que li refermarien la fama...
passa i amb confiança veurem com declinen
que no interessa gaire, sinó en l'esdevenidor
Certament, avui tenim molt de camí d'un poble sencer. La vida social —i la llengua, els nostres esforços. Dins el teixit social de la
llengua, els fils gastats d'ahir i els fils resistents
fet. No per narcisisme, sinó per imperatiu de
que n'és manifestació preeminent- consticonsciència, haig de donar una ullada a aquests tueixen un complex teixit de relleus personals, que s'estrenen, n'asseguraran la continuitat.
tres decennis i escaig que emmarquen els
en el qual tot allò que s'hi esfilagarsa és suplert
Mentrestant, i tenint en compte
Premis d'Honor. Els avatars de la llengua
per un sargit fet amb fils nous, ço és amb
que sempre sospirem per un far que ens
catalana al llarg d'aquest temps confirmen una persones fortes i vigoroses que s'hi incorporen. illumini la foscor, voldria acabar recordant
situació que manta vegada he comparat amb
Per això és més digne d'atenció el teixit en el
que enguany celebrem l'Any Francesc de Borja
les dues cares d'una medalla: l'anvers ens
seu conjunt que els fils concrets que s'hi han
Moll, en el centenari de la seva naixença. Ell
presenta una llengua de cultura, semblant a
desgastat. No voldria aigualir la festa, però
també conegué èpoques dures i lluità, amb
totes les que mereixen tal qualificatiu i que,
aquest Premi d'Honor, que té una brillant i
totes les forces, per la llengua i pel Diccionari,
en aquesta dimensió, tira endavant amb força: llarga trajectòria, m'arriba en un moment crític. i ho féu amb serenitat i amb fermesa. Quin
però, tan bon punt girem la medalla, el seu
Puc dir amb senzillesa que he treballat amb
exemple millor per emmirallar-nos-hi2 Dotemrevers denuncia tota una altra llengua, ara plena il-lusió i amb afany per la llengua i la cultura.
nos de serenitat i fermesa davant les negres
de sutzures i d'imperfeccions, que fan témer,
nuvolades que es congrien arreu. Jo estic conI deixeu-me dir, com entre parèntesis, però
a alguns pessimistes, un trist desenllaç. Fa
vençut que entre tots trobarem la manera de
amb tota sinceritat, que indefectiblement m'hi
segles que som al ball i fins ara no hem deixat ha ajudat qui-sap-lo la meva muller Maria.
desfer-les i tornarà a regnar el bon temps. Que
de ballar. Fa segles que el destí dels catalans Li"n dono públicament les gràcies. Tanmateix, així sigui.
és de lluitar per la llengua. Des del primer
la veritat és que rebo el Premi mentre s'abaten
trontoll, els qui se sabien més o menys respon- sobre la llengua unes amenaces que no podíem
sables de la cosa pública sempre han procurat imaginar fa trenta anys, justament ara que
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Suara deia que jo no sé si conti-

nuaré camí enllà. Això em duu, dones, a dedicar

PE MACALEECACMILAULA
I
ELL ELL LLUM

pb. Joan Tudela

jtudela.comaposada Eugtcatalunya.com

b iustració: Clara Tudela

Els quadres socials 1 el català
Fins ara, a l'hora de valorar la
política lingúística, hem tendit a
compartimentar-la en aspectes:
el Dret lingúístic, la didàctica de
la llengua, els estudis sociolingúístics... O bé a compartimentar-la
en àmbits: les relacions interper-

sonals, l'escola, l'Administració
pública, el món socioeconòmic...
Són visions productives per fer
avançar la política lingúística, però
n'hi ha una altra, de visió de conjunt, que és igualment productiva
i que fins ara no s'ha explicitat.
Es tractaria de veure quins
col-lectius, els últims vint anys,

han estat objecte preferent de la
normalització lingúística i preguntar-nos, tot seguit, Si l'hem encertada o no. Constatem que els

tres col-lectius preferents de la
política lingúística a Catalunya
han estat els professionals de la

: llengua, els empleats públics i els
escolars.
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quadres socials és clau en un procés de subs- i
:
titució
lingúística i, per tant, també ho ha de I
professionals de la llengua havíem de ser un
col-lectiu prioritari, encara que numèricament i seren un procés de normalització lingúística. i
representem un percentatge minúscul de la Sindicalistes, directius d'empresa, polítics, I
societat, perquè és impensable aplicar una capellans, dirigents dels col-legis professionals I
política lingiística sense els professionals del I i de tota mena d'entitats, en definitiva, els I
ram, de la mateixa forma que seria impensableI quadres socials. És tan clara la seva imporBen mirat, ha estat una tria encertada. Els

una política sanitària que no comptés amb el — tància en l'èxit o el fracàs d'una política
personal mèdic i d'infermeria. Els empleats - lingiística que no cal ni argumentar-la. Però,
públics han estat cridats a jugar —i de fet en toti que els quadres, a la societat catalana,
general juguen— un paper destacat en la nor- haurien de ser un dels col-lectius preferents :
malització lingúística per una raó ben potent: de la política lingúística, fins ara no ho han :
la política lingiística ha irradiat essencialment - estat. Si no fem dels quadres socials un
des del sector públic a la resta de la societat. : col-lectiu prioritari de la política lingúística, I
no podrem fer avançar el català cap a la I
I els escolars, evidentment, encarnen les noves
generacions, o sigui, el nostre futur idiomàtic. — plenitud.
I val a dir que l'ugetisme català /
Per tant, tot i que és possible i fins
juga un paper pioner a la nostra societat,
i tot probable que fins ara ningú no hi hagi
pensat, està molt ben pensat. Sí. Professionalsperquè obre camí en aquest sentit. D'una
— banda, amb els cursos de llengua i comunica- I
de la llengua, empleats públics i escolars
havien de ser, efectivament, col-lectius prio-

i ció per a sindicalistes de la UGT de Catalunya, I

que des de fa sis anys imparteix la Fundació
no en sobra cap. Però en falta cap" En falten i Comaposada. D'altra banda, amb el nou pla
dos. L'un: els professionals dels mitjans de P de l'Àrea de Formació Sindical per promoure I
j l'ús del català com a llengua vehicular dels
comunicació (periodistes, actors, dobladors,
guionistes, traductors), que han de jugar un cursos de formació sindical, impulsat conjunpaper importantíssim en el terreny de la qua- i tament pel Servei Lingiístic de la UGT de
Catalunya i l'Àrea de Llengua i Comunicació
litat lingúística. L'altre: els quadres socials.
: de la Comaposada. En tots dos casos, amb el
Les substitucions lingiístiques
comencen pels quadres socials. Des de sempre.
i suport de la Direcció General de Política
La romanització, per exemple. El paper dels Lingúística de la Generalitat.
ritaris. Il han de continuar sent-ho. Dels tres,
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bb. Manifestació de la Diada del 25 d'Abril

Els cos anys de
l'Acadèmia
Valenciana de
la Llengua
La constitució de l'Acadèmia

Valenciana de la Llengua el
juny del 2001 a partir d'un
acord entre l'aleshores president de la Generalitat ValenCiana, Eduardo Zaplana, i el
secretari general del PSPV,
Joan Ignasi Pla, ha condicionat i modificat, en certa mesura, l'evolució de l'anomenat "conflicte lingúístic"
que ha patit el País Valencià
des de la transició.

l cià, l'Acadèmia refusa pronunciar-se i ml
i los tot argumentant que aquest afer no és de la)
aprovada per les Corts Valencianes el setembre
: seva competència.
de 1998, però no és fins al juny del 2001 que
Cal no oblidar que l'Acadèmia és
el president Zaplana decideix constituir
i fruit d'una decisió política, molts dels seus
l'Acadèmia. El 14 de juny, i després d'una
membres són o procedeixen de l'àmbit polític,
intensa jornada de negociacions, tots dos dirii això ha condicionat molt el seu funcionament.
: gents arriben a un acord que permet escollirne els membres, alhora que inclou un pacte de i des de l'inici. Les pressions del PP han estat
. constants, i això es pot constatar clarament, per:
promoció del valencià en tots els àmbits.

La llei de creació de l'Acadèmia va ser

Les vacil-lacions i la tutela política exemple, en l'acord que els membres de
i
són dues de les característiques que l'han definit
l'Acadèmia aproven el 25 de març del 2002 pel /
durant aquests dos anys de funcionament. No- . que fa al referent normatiu del valencià. Hi
I més a la llei de creació de l'Acadèmia del 1998 inclou uns quants exemples de repertori lèxic, :
ja es veu fins a quin punt es pretén arribar a un grafies genuines o característiques morfològiij ques i sintàctiques pròpies del valencià. Però
punt i final al conflicte. Al redactat de la llei
: s'empra un eufemisme per tal de no mencionar — el document no es considera vàlid des d'algunes
: explícitament la unitat de la llengua, "el valencià, instàncies públiques, i el conseller Tarancón
: idioma històric i propi de la Comunitat Valen- /
demana que s'amplii el llistat d'exemples i
i ciana, forma part del sistema lingúístic que els / envia a l'Acadèmia una llista on proposa més I
de 200 paraules, que les considera genuines del
corresponents Estatuts d'autonomia dels terrivalencià. El 20 de maig l'Acadèmia refà el text
: toris hispànics de l'antiga Corona d'Aragó
. i, òbviament, la nova versió inclou els suggerii reconeixen com a llengua pròpia".
Les actuacions de l'Acadèmia du- ments que se li han fet arribar.
Per acabar-ho d'adobar,
, rant aquests dos anys s'han basat sempre a partir
l'Acadèmia també ha fracassat en els seus in: d'una actitud dubtosa i ha fet palesa la seva
poca utilitat com a eina normalitzadora del
valencià. Així, al setembre del 2001, el govern

i valencià enceta una polèmica quan presenta un
i decret que exclou del currículum escolar de
: l'assignatura Valencià, llengua i literatura els

: tents de proposar un model de llengua a l'educació. És el cas de la proposta que va fer el
desembre del 2002. Recomanava establir un
model de valencià més genuí a l'ensenyament
primari, com seria el cas de l'ús del demostratiu.

autors nascuts fora del País Valencià. La primera este, i no introduir fins a nivells més superiors
un model més acostat a l'estàndard de la resta
reacció de l'Acadèmia és la de desmarcar-se
i del domini lingiístic, com seria el cas de la
de la polèmica i evita pronunciar-s'hi, al cap
d'un mes, i després de les fortes protestes des forma reforçada del demostratiu abans esmentat,
aquest. Des de l'àmbit educatiu se'ls va acusar
dels àmbits universitari, cultural i polític,
l'Acadèmia rectifica i es declara contrària a. — / I de ser poc seriosos i van demanar la retirada
aquesta exclusió. O bé al juny del 2002, quan I — de la proposta. Han estat, doncs, només dos
uns quants tècnics de diferents conselleries i

anys de funcionament i un balanç bastant decebedor i que ha creat recel. I el que és més I
demanar-li empara davant de l'actitud d'alguns i important, s'allunya de solucionar el veritable
càrrecs polítics que els imposen determinades problema del valencià: la urgència d'establir
paraules considerades més genuines del valen- : verdaders mecanismes que en normalitzin l'ús.
altres institucions s'adrecen a l'Acadèmia per /
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sobre política lingúística
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El passat 25 de maig a la

Miquel Servera i Maria del Mar Pons / ugtserviling Gmallorcavveb.net
Secretaria de Cultura i Normalització Lingúística de la UGT de les llles Balears

nostra comunitat

autònoma vàrem poder
celebrar l'anomenada
festa de la democràcia
amb la convocatòria
d'eleccions municipals i
eleccions al

Com ja sabeu, els vots de la ciutadania de les llles varen
donar la majoria absoluta al Partit Popular, encapçalat pel
candidat Jaume Matas, que repetirà el càrrec de president
de la Comunitat després dels quatre anys de parèntesi en
què ha governat el Pacte de Progrés.
Aquesta nova situació política ens obliga, des de la
UGT de les llles Balears, a plantejar-nos una sèrie
d'interrogants pel que fa referència a la política

lingúística que durà a terme el nou govern.

Durant els darrers tres anys s'ha fet palès el
compromís del nostre sindicat amb la llengua
catalana, compromís que va donar lloc durant
la celebració del nostre X Congrés, el mes de
maig del 2002, a la creació de la Secretaria de
Cultura i Normalització Lingúística.
Durant aquests anys hem fet feina
perquè la llengua catalana fos més present en
les actuacions que realitzam i perquè tant les
persones afiliades com tot el col-lectiu de
treballadors i treballadores de la nostra comunitat tenguessin més oportunitats per aprendre
el català. Un exemple d'això ha estat l'edició
d'un material d'autoaprenentatge dirigit, principalment, als sectors de l'hoteleria i la restauració, fet a partir d'un material que ja havia
editat la UGT de Catalunya i que nosaltres ens
hem encarregat d'adaptar a la nostra realitat
geogràfica i lingúística.

de la llengua catalana, necessària per preservar-sària per preocupar-nos davant la nova realitat
ne l'existència i continuitat a partir de la cohe- política i plantejar-nos interrogants com
aquests. Quin plantejament farà el nou govern
sió: per això, esdevé imprescindible formar
del PP de cara a la continuació d'aquesta tasca2
part de la comunitat lingúística a la qual pertanyem i amb la qual tenim molt més en comú I ara ja no parlam tan sols de la que està fent
del que pot semblar i que a determinats sectors la UGT en particular, sinó també de la que reainteressa amagar.
litzen altres sindicats de treballadors i treballadores, empreses, agrupacions i col-lectius de
En el seu programa electoral el PP
ciutadans i ciutadanes, etc. Ens preocupa que
parla del perill del "falsejament de la realitat
ara que s'han posat en marxa projectes interescultural" i del fet de "destacar aspectes poc
sants i necessaris perquè totes les persones
significatius i silenciar-ne altres de rellevants"
que es fan des de determinats sectors "amb la tenguin les mateixes oportunitats haguem
intencionalitat política de configurar una falsa
identitat cultural que s'intenta imposar a la
ciutadania de manera homogènia" i "amb la
finalitat d'atreure's partidaris per a un projecte
de construcció nacional". Ataquen el fet
d'Vutilitzar la cultura com a instrument polític
en benefici propi".

d'aturar la feina i, per tant, retrocedir en lloc

d'avançar en un camí que necessita seguir
endavant.

Què se'n farà del Consell Social de
la Llengua Catalana2 Què passarà amb
l'important col-lectiu de persones que van
arribant a la nostra comunitat i demanen oportunitats per aprendre el català com a via per a
la integració7 Què passarà amb els drets linbranquis dels gèneres Monodonta, Gibbula i
Turbo, amb la conquilla en forma de baldufa, giístics de tots els ciutadans i ciutadanes de
molt nacrada a l'interior.
les nostres Illes2

Aquest exemple serveix per mostrar
que som defensors i impulsors de les modalitats
lingiístiques i que en aquest punt en concret
coincidim amb les reivindicacions del Partit
Popular, que tanmateix no introdueixen res de m baldufell (de baldufa) m Tancador que consisteix
Sabem prou bé, i sinó és ben hora
nou ja que aquesta ha estat una de les tasques en un tros de fusta subjectada pel mig per un
de fer-ho, que discursos com els d'aprendre el
que a les nostres Illes han dut a terme des de clau al voltant del qual pot girar.
català sense imposicions o de reivindicar el
mbalear 1 adj 1 Natural de les illes Balears. 2 Relafa molt de temps persones que treballen dia
bilingúiisme social són discursos que o bé es
rere dia en intentar que la nostra llengua pugui tiu o pertanyent a les illes Balears o a llurs habi- fan sense tenir-ne ni idea o, paradoxalment,
ser coneguda i usada per tots els sectors de la tants. 2 mi f Habitant de les illes Balears. 3 mi f tenint les idees ben clares. Entre les persones
HisT Individu pertanyent al poble establert a les
societat.
que segueixen i pregonen aquests discursos és
illes de Mallorca i Menorca abans de l'arribada

dels romans. 4 m UNG Denominació moderna
Hem d'anar alerta de no caure en
el parany que esdevé aquest discurs. L'ús de aplicada al conjunt del català insular, integrat
pels dialectes mallorquí, menorquí i eivissenc.
les modalitats lingúístiques de les diferents
h baelesar.
illes que formen la nostra comunitat autònoma mbaleàric -a adj Relatiu o pertanyent a les illes
i de tots els pobles de les Illes Balears és una Balears o a llurs habitants.
riquesa més de la nostra llengua, però fins on p baeleràsric.
ha d'arribar l'ús i estudi d'aquestes modalitats2 mbàlec (1308. d'origen preromà indoeuropeu, probableVol dir això que s'haurà d'ensenyar un català ment del cèltic "bà/ado-/bàlato- 'ginesta") m 80T Petit arbust de la família de les papilionàcies (Genista
diferent a cada poble2 Per què el Partit Popular
purgans), d'un color verd grisenc, amb poques
Cd i Ja Ona main do men mena
no fa el mateix discurs en les comunitats autònomes en què es parlen diverses modalitats
d'espanyol2 I quina modalitat de l'espanyol
Per què aprenem anglès2 Per
s'hauria d'ensenyar a les nostres illes2 I per
què els seus discursos, programes, etc. estan

escrits en un català i en un espanyol totalment
estàndards2
No fa falta ser molt viu per veure
que el que tracta de fer el PP és confondre,
provocar i fer perillar la cohesió de la llengua
i, amb ella, la de les persones que formam part
d'una comunitat lingúística que no interessa
ni que existeixi com a tal ni que, encara menys,

faci reivindicacions nacionals. Des del PP es
fa joc al centralisme espanyol i si d'aquesta
forma no és suficient divideixen en parts a fi
que aquella màxima de "divideix i guanyaràs"
assoleixi els efectes que es pretenen, entre els
quals tal vegada poguem entreveure el desig
que la llengua catalana només s'usi
col-loquialment.

gust o per necessitat2 Ningú
no ens imposa saber-ne (0 Sí),
però no ens queda més remei.
Per què aprenem espanyol2
Perquè és la llengua oficial de
l'Estat i hem de complir amb
el deure que estableix la Constitució. Per què hem d'aprendre
català2

De tot això la nostra conclusió és que al capdavall qui fa tot això és, precisament, el PP.

Tal vegada per això seria hora d'asseure'ns i
començar a parlar per veure per què els discursos des de les dues postures són iguals i els
objectius i les realitats són completament anNosaltres el que no volem és que
tagòniques (encara que segurament tots i totes
aquesta promoció de les modalitats lingúístisapiguem prou bé el perquè).
ques es vengui com un signe d'identitat difeDes de la UGT hem iniciat una
renciador de les altres comunitats catalanoparlants. Hem de partir d'una concepció unitària
tasca que consideram prou important i neces-

1

ben fàcil que en trobem de les dues classes,

però és evident que són més perilloses les que
formen part del segon grup.
Per què aprenem anglès2 Per gust
o per necessitat2 Ningú no ens imposa saberne (0 sí), però no ens queda més remei. Per
què aprenem espanyol2 Perquè és la llengua
oficial de l'Estat i hem de complir amb el deure
que estableix la Constitució. Per què hem
d'aprendre català2 En aquest cas no tenim ni
necessitat ni obligació, podem viure a qualsevol
lloc de parla catalana sense ni parlar-ne ni tan
sols saber-ne. Així per exemple, la proposta
del PP pel que fa a la tria de la llengua vehicular
dels centres educatius en funció de la seva
realitat sociolingiística és absurda.
Si les institucions públiques en primer lloc i tot el conjunt de la societat en general
no cream uns àmbits de necessitat, la gent que
cada dia va arribant a la nostra terra no aprendrà
la nostra llengua, té altres coses per les quals
preocupar-se, però el problema és que així, Si
no els donam oportunitats i cream la necessitat,

no se n'adonaran mai que el que realment
volem és que se sentin persones integrades,
que formin part de la nostra comunitat com
qualsevol de nosaltres i que tenguin els mateixos drets.
Només ens queda desitjar que, malgrat les diferències, a partir d'avui mateix
poguem establir un diàleg i mirar d'entendre'ns
mútuament per poder seguir col-laborant en
una vertadera tasca d'integració i Satisfacció
dels drets que reclamen tots els sectors de la
nostra societat.

Llengua
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La presència de la llengua a la xarxa creix
exponencialment gràcies als editors catalans
de l'Open Directory Project
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Us heu preguntat mai com és que
trobem fàcilment -o no trobemuna determinada pàgina vveb2 Els
cercadors i les paraules clau ens
solucionen molt les coses, però a
Internet no tot són motors
automàtics de cerca. També hi ha
persones que treballen diàriament
de forma voluntària seleccionant,
organitzant i classificant vvebs: són
els editors de l'Open Directory
ae ceniaieicermie-iBiiceneió
Obert), que es troba a:
http://dmoz.orgANorid/CatalsgEO/

L'ODP neix del moviment del programari lliure i actualment és el directori gratuit més
gran que existeix a la xarxa, amb més de 3,8 milions de llocs vveb indexats en unes
460.000 categories. El seu lema és "els humans ho fan millor": més de 57.000 editors
i editores d'arreu del món -una cinquantena d'ells als Paisos Catalans- destrien,
classifiquen, reordenen i mantenen permanentment el directori, amb la voluntat de
crear una eina útil i de qualitat per a tots els internautes.
Així, molts llocs vveb, directoris i grans cercadors com Google, Allthevveb
o Lycos fan servir les dades de l'ODP. També hi ha força cercadors catalans que utilitzen
l'ODP català, com el directori de Tinet (Tarragona Internet,
http:/Ammfut.es/serveis/cercador), Aprop.net, Amunt.net, Bergueda.org, Amfibi (
http://directoryamfibi.com/c/) o El rebedor (http:/Amv.nitium.com/rebedon.
Com la resta, els editors de la categoria VVord/Català -l'apartat d'internet de
vvebs en català- s'ocupen de llegir els milers de pàgines, avaluar-ne els continguts i
finalment classificar-les en la categoria que més s'hi adiu. El criteri és triar vvebs d'interès
per als usuaris d'Internet que no generin errors ni siguin de qualitat ínfima, evitant les
inundacions (spam), una mala pràctica habitual a la xarxa que fa que un lloc aparegui
amb múltiples adreces i col-lapsi les recerques dels motors automàtics.

EE UNE ECAA EBRE ECECUE ML

Per parlar amb els editors de VVorld/Català, hem optat per ferlos una entrevista col-lectiva en el seu espai virtual de comunicació,
el fòrum d'editors en català, amb les aportacions dels editors
Vpamies, Chechi, Ivanbm, Sbc, Errac i Silvita, així com amb
informació dels fòrums recuperada de diverses intervencions de
Goal608 i Qgil.

incipient l'any 1999 hem passat, en només 4
anys, a tenir-ne 28.000 de llistades.
Ara, però, cal vetllar per mantenir la qualitat
que ofereix el directori, a banda del creixement

quantitatiu, i assegurar-ne la perpetuació, deslligada de noms i personalismes, a través de
trobem ara: es tradueix la interfície de treball i la formació dels nous editors i la promoció de
Què és l'Open Directory Project2 És uneldirectori de vvebs gratuit i obert a la participació.
de l'anglès al català -amb la col-laboració de : tots els actius que tenim.
Els editors són voluntaris i és el directori més
Soficatalà-, es fan les guies per a l'editor, es
voluminós mantingut per persones. La base de debaten les categories troncals de VVorid/CatalàDe què no hi ha vvebs en català2 La majoria,
per no dir totes, de les pàgines oficials de les
dades de l'ODP és oberta i està a la disposició i s'inicia la captació de nous editors d'arreu
administracions públiques d'àmbit estatal no
de qualsevol organització o persona. Com que dels Paisos Catalans, molta feina feta que
tenen la seva versió catalana. Ni tampoc la
hi ha tants buscadors que fan servir la fabulosa : consolida el projecte.
tenen en èuscar o en gallec. Í també hi ha grans
base de dades de l'ODP, afegir una vveb al seu
empreses arrelades al territori que en les seves
directori implica indirectament l'alta d'aquest
: Hi ha altres directoris amb la mateixa filosopàgines vveb exclouen la llengua dels seus
lloc a més d'un centenar de directoris. Robozilla: fia2 -El més semblant és Yahool, però no és
usuaris, quan el més natural i lògic seria que
-un "simpàtic" robot que deixen anar de tant
voluntari, és professional. La filosofia de
oferissin els seus llocs també en català.
en tant- garanteix la funcionalitat dels enllaços l'ODP, en canvi, rau en el sentiment de "co-

munitat", de pertànyer a un grup que té un
projecte i uns objectius comuns entre mans, i
Que el català avanci a la xarxa, depèn més
que treballa en una col-laboració basada en el de què es facin més pàgines vveb o de què
l'ODP les incorpori al directori2 Totes dues
Qui hi ha darrere l0DP2 El directori és pro- consens i la comunicació que faciliten els
fòrums i el correu electrònic.
coses són molt importants, però cal que els
mogut per la fundació de Netscape, d'aquí que
vvebmestres desenvolupin els seus llocs vveb
l'ODP també sigui conegut com a DMOZ
Com podem fer-nos editors2 Qualsevol per-en català, o si més no, que els facin multilin(Directori Mozilla) que ve del nom del navegies. Però per al català com a llengua és imgador desenvolupat per aquesta empresa, una sona pot ser editor, només cal tenir curiositat
o interès en un tema, el que sigui, i una mica - portant tenir aquesta presència de qualitat en
filial de la multinacional American On Line
(AOL). Es pot fer la lectura que els milers
de temps. No hi ha cap contracte ni compromís. un directori d'abast mundial amb adreces de
d'editors voluntaris estem treballant de forma
El mínim és connectar-te un cop cada 4 mesos qualitat i revisades. El pes de la llengua a la
Xarxa es veu molt reforçat, perquè les adreces
gratuita per a AOL, però el que fem bàsicament i fer una edició. Si no fas ni això, perds els
surten en els millors cercadors, i justament en
és organitzar una estructura digital gegantina,
privilegis d'edició. El màxim2 Cadascú se'l
moments en què Altavista, Yahoo, Allthevveb
de forma descentralitzada i en 71 llengues. Tot marca. També depèn de la disponibilitat, de
o Google ofereixen la posibilitat de cercar
això amb quatre normes de sentit comú i una
les ganes, del moment. En una categoria petita,
jerarquia que va des dels editors de base fins
amb menys d'una hora setmanal en pots garantirpàgines o utilitzar una interfície en català o
al reduit nucli que treballa a sou per a evoluel manteniment i la qualitat. Una altra cosa és obren també un directori propi en català.
cionar el directori. També hi ha un tipus
participar en els fòrums, decidir reestructurad'editors que fan tasques d'aprovació i seguicions noves de les categories assignades, en
La presència del català a internet té un pes
ment dels més novells. Normalment són perdesproporcionat en relació al seu ús social2
definitiva treballar en equip. L'estructura i
sones que ja han adquirit molta experiència i
Per sort, des de la creació d'Internet que exisfuncionament, com el directori, és de tipus
que han demostrat una implicació important
teixen llocs vveb en català . El català és habitual
piramidal. Això vol dir que els editors novells
en el projecte. El principi bàsic és que cada
en els llocs vveb de l'àmbit dels Paisos Catalans
comencen triant una categoria petita i a mida
branca del directori prova d'autogestionar-se
que van aprenent la dinàmica i aprofundint en i a molts xats i d'altres mitjans habituals de
mitjançant els fòrums interns especialitzats.
comunicació via Internet. Probablement sí que
la categoria ja poden demanar-ne d'altres del
Som els mateixos editors de VVorid/Català els mateix nivell o superiors en l'arbre jeràrquic.
l'ús proporcional a Internet és superior al l'ús
qui decidim els canvis i les actuacions en el
Tot i que hi ha un cert component autodidàctic, social de la llengua.
o els elimina. Per tant no trobareu adreces
obsoletes o que no funcionin dins l'ODP.

nostre apartat, tenint sempre en compte que és

no es treballa sol, els editors més veterans

un projecte mundial que té unes mínimes divetllem pels que acaben d'arribar, perquè no
rectrius comunes. En el Fòrum, amb més de
s'atabalin al principi i puguin acabar aportant
100 cadenes de discussió sobre diferents temes, ganes, experiència i coneixement al projecte.
és on es plantegen els dubtes, es comuniquen
les novetats i es consensua la feina.
Com van en el rànquing les vvebs en català
indexades al Directori2 Dins l'ODP, som
l'onzena llengua amb més representació, da-

Com es crea V/orid/Català2 Nicolau és l'autor
de les primeres edicions , i per tant el creador, rrere de l'anglès, l'alemany, el castellà, el
francès, l'italià, el polonès, el japonès,
a VVorld/Català, el gener de 1999. Posteriorl'holandès, el suec i el danès, però davant tenim
ment tenim notícia d'editors com Qgil, que
llengies amb molts més parlants i recursos,
comença a editar a VVorld/Espafiol, reprèn la
com ara el rus, el portuguès, el xinès, el grec
creació de VVorld/Català i cerca nous editors
o l'àrab. L'augment del nombre de pàgines
que l'ajudin a estructurar-lo. A partir d'aquell
indexades a VVorld/Català ha estat realment
moment -parlem de l'any 1999- es comencen
a fixar les bases del directori en català tal com : espectacular: de les 200 pàgines d'un directori

Hi ha censura a l'ODP o hi ha llistats tota
classe de llocs vveb2 El criteri per a incloure
un lloc ve determinat per la seva qualitat: ha
de funcionar, tenir contingut propi, de fàcil
navegació, i no ha de ser il-legal. Es demana

que no es llistin les pàgines que vulneren
clarament les lleis dels Estats Units o les lleis
internacionals. Es busca la pluralitat i en tots
els temes s'intenta oferir tots els punts de vista,

sense seleccions esbiaixades ni partidistes o
interessades. Fer això, a més, està penalitzat
i és motiu per expulsar l'editor en questió.
D'altra banda, hi ha un apartat especial per a
tota mena de contingut adult on els nens i joves
no hi tenen accés.
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Jordi Pujol
Nascut a Barcelona l'any 1930, està

casat amb la Marta Ferrusola i té set fills.
És llicenciat en medicina per la Universitat

de Barcelona.

i

Durant

els anys seixanta es dedicà a la creació
d'infraestructures culturals i econòmi-

ques.

També és autor de diversos llibres: La immigració, repte i esperança
de Catalunya, Fer poble, fer Catalunya, La força serena i constructiva de Catalunya, Los desequilibrios territoriales en Espaiia,
Estado y sociedad, The regions of Europe in the perspective of
1992 0 Pensar Europa.

L'any 1974 va fundar Convergencia Democràtica de
Catalunya (CDC). Conseller de la Generalitat provisional
—1977-1980- amb el president Tarradellas, va participar en l'elaboració de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya i en els Pactes de la Moncloa. A partir de
la victoria de CiU a les primeres eleccions al Parlament b Autors: Josep M. Àlvarez, Jaume Collboni, Josep M. Violant,
de Catalunya,
Joan Guàrdia
des d'aleshores, ha
presidit el govern català durant sis legislatures.

Fotografia Berta Tiana

I pant i, encara, una evolució de la mentalitat

/ general espanyola tant de molta gent de dretes leontral que vostè ha tractat s'ha sentit més I
icòmode2 Home, jo sento un especial afecte
i com d'esquerres que tot això de l'autonomia
iper en Suàrez. No s'ha tingut amb ell la con- :
I o de la manera que tenim d'entendre-la els
sideració que es mereix. El que va fer en Suàrez I
i catalans no ho veuen bé. Ara estem millor que
era molt difícil, en una època en què vosaltres
: abans per aguantar les dificultats i resistir. La
estàveu molt esverats, tots estàvem molt esve- ,
política del Partit Popular és molt centralista
ti, alhora, també val a dir que tinc poca confiançalrats, fins i tot l'exèrcit. Hem de tenir present
tel mèrit que té que en Suàrez, contra l'exèrcit, /
len el PSOE, perquè crec que la mentalitat
decidís legalitzar el Partit Comunista. En quatre
I autonómica dominant en el PSOE és molt
lo cinc anys va pilotar una transformació política i
I dolenta.
del país molt important. Tots plegats no li hem i
tingut la consideració deguda -no és tampoc :
ique se l'hagi maltractat- i després pot haver
i3. Com ha vist el paper de la UGT de Catalunya
icomès alguns errors -segurament el CDS va
'en aquests anys2 Bé. La UGT de Catalunya,
I el conjunt del sindicalisme i del nostre món
ser un error. Jo li tinc simpatia.
social i polític català, fa vint-i-cinc anys, estava I
Vaig tenir una època de relació domolt excitat. En certs aspectes feia uns plante- lenta amb en Felipe Gonzàlez, malgrat que al
final la vaig tenir bona. Però jo en més detalls /
jaments que es podien comprendre perquè se
no hi voldria entrar.
sortia d'una època de repressió, i per tant una
i
mica enlluernats però que no eren positius.
L'evolució que hi ha hagut, i bastant ràpidament, ha estat molt positiva. Tenim la sort de
5. Ho deixa per a les seves memòries2 Jo
no en faré de memòries, perquè jo sóc molt (
i tenir un sindicalisme català consistent, no prou

pel que fa a l'afiliació però madur i amb una
capacitat d'assumir els problemes, d'assumir

'autocrític amb mi mateix i si fes unes memòries 1
jo quedaria malament. Les memòries, general-

' l'interès general. Són representants del món , ment, els que les fan les fan per dir que ells i
/ treballador però saben que el món treballador
són estupendos i per dir que tot allò que ha (
l

11. Quants anys d'autonomia i de la vostra
presidencial En Josep Tarradellas torna el 1
177, l'Estatut d'autonomia de Catalunya és del
I 19 i jo sóc elegit president l'any 1980 pel i Parlament de Catalunya, el 24 d'abril. Per tant
i són 24 anys d'autonomia i 23 de president.

:2. Què ha passat en aquests anys2 En conjunti
el resultat és molt bo, però això no vol dir que)
: doni satisfacció a tot allò que desitjàvem,
demanàvem o somiàvem. Ni tampoc no vol
dir que ara aquest resultat es pugui considerar.
: consolidat. Ara mateix vivim una època dolen- I
ta: fins al final de la legislatura espanyola I
—març del 2004- tindrem al damunt de la taula:
unes quinze lleis, de les quals ben bé deu tenen

algun component antiautònomic o de rebaixa
de l'autonomia, com ara la llei de les grans iciutats o la interpretació que volen donar a la
sentència del Tribunal Suprem sobre el Forcem
i —formació contínua dels treballadors. 1 algunes
i de les ja aprovades recentment, com ara la Llei :
l de qualitat a l'ensenyament, ja són una ame- /
:naça de retallar la nostra capacitat de decisió :
m.
ji de reducció de l'ensenyament del català.
Estem passant una època difícil i
Tenim la sort de tenir un sindicalisme català consistent, no prou pel que
Í per tant durant els propers anys Catalunya
fa a l'afiliació però madur i amb una capacitat d'assumir els problemes,
: s'enfrontarà a reptes importants que espero
i que sabrem superar. També hi ha reptes que : d'assumir l'interès general.
ino són pròpiament polítics com ara el de la
anat malament és culpa dels altres, jo això noj
immigració, el de les noves tecnologies o el
I també ha d'actuar d'acord amb l'interès gene-l
ho sé fer.
de la globalització. Són coses que són bones
ral. I ho fan, i per això la meva valoració de
Avui presento un llibre que, excep- I
ji dolentes, per exemple, la globalització jo crec I la UGT de Catalunya és bona, perquè és fi dell
(cionalment,
parla bé de mi. He de confessar
i que és inevitable però cal que se sàpiguen crearla la seva feina i al seu ideal, però la fidelitat Í
ique no llegeixo els llibres que parlen de mi,
contrapesos.
l'exerceix tenint en compte l'interès social i
icap.
: La situació política espanyola és molt preocu- i : econòmic general del país.

l Quan vaig encarregar l'exposició hi havia una
( situació de por, i per això en els meus discursos
irepetia molt sovint una frase que li deia a la
gent "no tingueu por", perquè la gent estava
espantada. "Feu una exposició explicant les
coses que van bé." Aquella nit fatal, des d'un
.punt de vista psicològic, vaig fer un discurs
dient que anàvem bé.
Era una època que tenia un encant
en certs aspectes que la d'ara no té, perquè
treballàvem molt directament sobre les persones
i els problemes. Com que era tot molt difícil,
qualsevol cosa que es feia es valorava molt.
Recordo que vaig anar a Olesa, on es constituia
la primera SAL —societat anónima laboral- amb
l'ajuda de la Generalitat. Aleshores el conseller
de Treball era en Badia. Estava content de
veure que una fàbrica que estava a punt de ser
tancada no es tancava gràcies a la iniciativa
d'uns setanta treballadors. Després una altra
SAL a Sant Boi, en una fàbrica de components,

encara que la majoria va optar per la indemnització, uns quants es van quedar amb la meitat
del sou. Els vaig felicitar i encoratjar, perquè
volien tirar endavant. També valoràvem un
camí que s'arreglava o la inauguració d'una
escola. Ara n'inaugurem cinquanta, i et trobes
. que per a alguns tot és poc, perquè vas a inaui gurar una escola que val cinc-cents milions de
l pessetes i et trobes una pancarta queixant-se
perquè no hi ha arbres plantats, sense tenir en
compte que els arbres s'han de plantar a la
primavera.
Ara es fan tantes coses que un mateix
tampoc no ho valora tant: tots plegats. Hem
fet, entre tots, una transformació tan gran del

paíst El país ha millorat. Fa vint-i-tres anys
era una gran preocupació que el curs escolar
comencés bél El país està molt millor.

Ara es fan tantes coses que un matei x tampoc no ho valora tant: tots
ormació tan gran del paísi El país
plegats. Hem fet, enitre tots, una tran:
ha millorat. Fa vint-i-tres anys er:
un: gran preocupació qu
eSCO(

i

6. El moment més dur2 Provablement, en un
cert sentit, el moment més dur va ser el moment
de la crisi de Banca Catalana i el que va venir,

fet molta il-lusió, i pensava que allò hagués
pogut anar d'una altra manera si hi hagués
hagut una mica de comprensió pel tema, però
va ser molt dur, vaig tenir molta gent que se'm
va tirar a sobre. Vaig ser molt atacat, molt
vilipendiat Il aquell dia, casualment, jo havia I
d'inaugurar l'exposició Catalunya endavant, 1

I
7. Es podria
dir que en vint-i-cinc
anys
hem (
aixecat
el
2. Sí,
perquè
teníem poques coses, i ara en tenim molt més.
Fa 26 anys, els Pactes de la Moncloa van ser
clau per a l'èxit de la transició a la democràcia,
I i una de les decisions va ser fer un pla de xoc
per a la construcció d'escoles. Tot plegat va
representar una explosió d'entusiame.

la querella i aquella situació. Ho va ser políticament, per tot plegat, per les pressions, a part
que va coincidir amb un moment molt dur. Jo
m'atreviria a dir que un dels dies més durs va
ser un dia de primers de novembre de 1982,
a la plaça de Catalunya de Barcelona que jo
aquell dia van passar diverses coses, totes elles havia fet fer abans de saber que passaria tot
per a mi molt dures. Acabava de venir el Papa, això de Banca catalana i que vindria el Papa i
i la visita que va fer no va anar bé perquè va
que aniria malament i que trobaria dues noies 8. Valorem prou allò que ara tenim2. A Europa,
ser el dia que van començar les inundacions,
mortes a la carretera. Havíem de fer una expo- ' després de la II Guerra Mundial, en particular,
ji quan jo me n'anava a Montserrat, pensant en sició explicant el progrés positiu que estava
a Alemanya va imperar durant uns anys una
' aquestes coses, Vaig trobar dues noies mortes fent el país, perquè eren uns anys molts dolents, empenta i un esperit i un sentit del bé comú
a la carretera, perquè els havia caigut una roca amb una crisi econòmica i social molt forta:
que anomeno la moral de la reconstrucció. I
ise'ns ensorraven les empreses una darrere
molt grossa mentre caminaven, aquell dia el
Reconstrucció de les cases, les empreses, les
: tema de Banca Catalana va agafar una orienta-l l'altra. El Baix Llobregat era una vall de llàgri- carreteres i també l'honor. Al cap de quinze
mes, un desastre a tot arreu, la tensió social.
ció en l'ordre personal —i no parlo del tema
anys ve l'etapa de la moral de la distribució o
econòmic perquè jo al final en l'ordre personal El Partit Socialista acabava de treure la majoria la solidaritat i el repartiment. Ara els costa
absoluta i els primers discursos van ser horro- trobar un nou projecte vital. A tots ens costa, Í
no m'hi jugava res-, però jo havia considerat
rosos, d'en Guerra i companyia.
però nosaltres encara tenim ideals i projecte.
que era molt important per al país i m'havia
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9. Com comp ir la pèrdua d'empenta de
l'ideal europeista i l'ampliació de la Unió

en Felipe Gonzàlez, i també a mi, perquè el

fons de cohesió és un mèrit d'en Felipe, però
Europea2 L'ampliació l'havíem de fer. Cert no ho hauria aconseguit si nosaltres no li
haguéssim donat suport del 93 al 96, malgrat
que hauríem de fer-ho amb més alegria. Una
el GAL i tots els casos de corrupció. L'any
de les coses que m'omplirà quan acabi la
presidència serà pensar en aquests temes. Ara 96 nosaltres ja no podíem donar més suport
al PSOE, però ens van demanar que aguantétenim a Europa una crisi de valors molt imssim fins a final d'any per poder aconseguir
portant. Tots plegats ens hem tornat molt
exigents. En general aquí la crisi potser no és el fons de cohesió, i ho vam fer.
Encara tenim corda des del punt de
tan forta, perquè encara tenim il'lusions
i vista econòmic i autonòmic, amb reptes groscol'lectives, la gent té metes per assolir. Hem
sos: l'evolució de la mentalitat espanyola ha
reconstruit el país des del punt de vista instiestat negativa durant els últims quatre o cinc
: tucional, però hem d'anar més enllà.
anys, del PP però també del PSOE, com quan
en Rodríguez Zapatero diu "Espanya pot ser
10. Fins a quin punt les dades sobre l'ús del generosa amb la realitat catalana". També és
català o el fet immigratori indiquen un desdibuixament col-lectiu i ens obliguen a nous .

esforços2 A tot arreu hi ha un punt de relaxament de la tensió. Itàlia n'és un cas clar.
L'interès general no preval tant com abans,

Tenim els reptes de les tecnologié
que a Catalunya pot ser gravíssim, fi
perquè som un país molt prim

al costat dels negatius. Sovint explico que
mai a la història de Catalunya, des del Rei
Jaume I mai hi havia hagut tanta gent que
parlés en català, altra cosa és que alhora
proporcionalment anem perdent, a base de
centenars de milers d'immigrants, si no acon-

' seguim que d'una manera o una altra tota
jaguesta gent s'incorpori al país i se'n senti.
:13. Després d'anys ger i en la
perspectiva d'una re I

tut, com

podem enfortir un marc eatalà de relacions

laborals2 S'ha de fer i és actual, però

l'orientació del govern central és ben bé oposada. Serà difícil d'aconseguir. Fins fa dos

) da la Dra

i la col-lectivitat compta menys. Els polítics
estan més preocupats per donar satisfacció
als consumidors que als ciutadans. Durant els
anys setanta em va interessar el model escandinau, en particular Suècia. Ara torno a interessar-m'hi, perquè reaccionen bé des del

punt de vista de la moral col-lectiva. Ara no
puc, però l'any que ve vull anar-hi. Sobre les
possibles retallades de l'Estat del benestar,
aquí encara és prematur parlar-ne, a Europa
en parlen. Qui ho ha fet més sense parlar-ne
han estat els escandinaus, però tenint en

compte que ells tenen un nivell més alt que
el nostre, el qual només és possible perquè la
seva riquesa és més gran.
Encara tenim marges de millora de
l'Estat del benestar i tenim marge de millora
de la nostra eficiència econòmica i de la nostra
competitivitat. Avui he anat a posar la primera
pedra del Centre Tecnològic de Telecomunicacions, a Castelldefels, de la Universitat
Politècnica de Catalunya i de la Universitat
Ramon Llull. La setmana entrant l'Artur Mas
anirà a inaugurar allà mateix, a tocar, l'Institut

Interdisciplinari d'Internet, promogut per la
Universitat Oberta de Catalunya. Fa poc vaig
inaugurar l'Institut de Geomàtica. També
s'està fent l'Institut Plutònic. Tot això s'està
fent, i ara comencen a venir estudiants estrangers a fer la seva tesi doctoral aquí.

11. Algun estudi indica que estem a la cua
europea pel que fa a productivitat Allò
segur és que l'evolució de l'economia espanyola és molt bona. Això s'ho pot apuntar
com a mèrit el PP, sobretot en Rodrigo Rato, .

anys, havíem pogut anar trampejant, però
l'opinió pública, els diaris. Tenim els reptes
després hem anat a pitjor.
de les tecnologies, de la globalització, de la
timmigració que a Catalunya pot ser gravíssim,,
fins i tot des del punt de vista identitari, perquè
som un país molt prim, tenim un equilibri
prim des del punt de vista identitari. Ara tenim
60.000 nous nens a l'escola, molts procedents
del reagrupament familiar.

però també ve d'abans, per exemple d'en
Pedro Solbes i en part dels fons estructurals.
Forma part del tren econòmic i social i de
model de societat en el qual ens hem ficat. A
mi em criticaven públicament perquè vaig
112. Haurem de reorientar la política lingúisdonar suport al PP l'any 1996, però després
tica2 Segurament, pero sobretot el que haurem
el mateix Felipe Gonzàlez em deia "tu ja saps de fer és conscienciar molt el país que si no
Jordi que no tens més solució que donar suportens prenem seriosament la identitat de Cataal PP". Perquè aquest és el carro en el qual
lunya ens serà dificil tirar endavant. Crec que
havíem d'entrar, i en part és tan bo gràcies a s'aconseguirà, perquè tenim elements positius

14. El PP va proposar una reforma de la
negociació collectiva i en Rato li va dir a (
en Càndido Méndez una frase sobretot ea
toques 8 i poc econòmica i a al,
', No ho van aconsogudr
I però totes les decisions que prenen semblen
respondre a aquest objectiu. És el cas del
Forcem, pensat per debilitar les organitzacions sindicals i centralitzar totes les decisions a Madrid. Sí, quan el Tribunal Constitucional els tomba el seu projecte, opten per

I

diluir les responsabilitats, abans de permetre : 18. L'any 61 vau explicar que de jovenet un
que ens enfortim. Això passa amb el Forcem I oncle vostre, des del Tagamanent us ensenla Catalunya desfeta. Sara heu tingut
i passa amb tot, aquesta recuperació de poder.yava
/

una

i

la sensació que no es valora prou el nostre
esforç. Crec que sí. Ja coneixia la vostra I
revista i la jornada de Mallorca. Quina periodicitat té i a qui s'adreça
I

i això molta gent, iMogomtontment - les
15. en sortirem2 Sí, com sempre.
diferències ideològiques, ho ha apreciat. l
sembla evident que hem millorat molt, Un
país destruit. Fins i tot en el tema de la llengua,
16. Molta gent té la sensació que les nostres l I imaginem que des del període 76-82 ençà no
institucions
han passat d'una
i haguéssim tingut i recuperat el català com a ,
situació de dret a una altra en què sembla
llengua vehicular a l'escola i TV3, a banda
i com Si això ens ho donés algú. A fortunadade Catalunya Ràdio, les televisions locals i
i ment és una sensació que ara té molta gent a vles ràdios i els diaris i les revistes comarcals.
Catalunya, molta més que no fa pas un parell Sense TV3, l'escola i l'Administració estaríem
Dos números /
d'anys, quan em dirigia sobretot a gent de la I Imorts.
l'any em semblen poc. Sapigueu que aquesta
i societat civil i veia que estaven tranquils. Això
isetmana vaig a inaugurar la Casa de la Genejara ha canviat i en els darrers mesos hi ha ralitat a Perpinyà. A banda, tot això que es
hagut posicionaments clars denunciant tant el I 19. Però la situació del català al primer I
parla tant de l'euroregió ja existeix fa molts. dèficit fiscal com el d'infraestructures. És un l I
a sembla que no avança.
anys. Fa tres o quatre anys que es van trencar :
canvi positiu que hem vist en el camps econò- l L'ús social és un tema preocupant i no sé si
les relacions entre la regió de Migdia Pirineus
ho fem prou bé. Vosaltres ajudeu, però hi ha
I mic, sindical i, tot i que de forma més dispersa,
ii la del Llenguadoc-Rosselló, i això fa que ara
intel-lectual.
, una resposta insuficient de tots plegats.
Isobretot fem algunes coses amb LlenguadocRosselló. Les possibilitats d'actuació d'una 1
I
euroregió són limitades, excepte la primera,
17.
tres sempre hem estat més de casa 20. L'any passat, tot parlant amb el conseller la del sud de Baden-VVúrttemberg-Basilea i
Vilajoana de
que els empresaris. Sí, i sempre us ho he
el sud d'Alsàcia que fins i tot han fet un
Ui comentàvem que tot i rebre un suport
reconegut i sempre parlo bé de la UGT de
aeroport comú. Passa el mateix amb el Consell
l important de la Generalitat, a vegades tenim I Sindical Interregional.
Catalunya.

Societat

bo Rafael Miquel, miquel Ebaleares.ugt.org

El parèntesi del Pacte de
Progrés a Balears
L'any 1999 els partits que perderen les eleccions autonòmiques

a les llles Balears s'endugueren la sorpresa de la seva vida.
Contra pronòstic, el Partit Popular perdé la majoria absoluta i
això els va permetre assolir el govern de les llles Balears a base
d'un pacte de govern signat entre grups tan heterogenis com el
PSOE, Esquerra Unida, els nacionalistes d'esquerres del PSM,

els regionalistes de centre d'UM, Els Verds i la COP de Formentera.

Tot plegat, un bon bullit, com més endavant

les reformes socials, territorials i mediambien-

els fets s'encarregarien de demostrar. En efecte, tals que els seus votants demanaven, i les furila manca de coordinació política dels partits
bundes campanyes dels hotelers i acòlits contra
del pacte, els nyic-i-nyacs entre verds, vermells l'ecotaxa, dels terratinents contra la política
i colors de rosa i, sobretot, la submissió de
agrària i dels propietaris contra la declaració
l'esquerra plural al "diitat" d'UM, l'oportunista
de parc natural de la Serra de Tramuntana, la
partit frontissa de M. Antònia Munar (presidenta barca de l'esquerra plural es va remenar més
del Consell de Mallorca amb tres diputats de
que una closca de nou dins la mar gran.
trenta-tresi), apareixen a totes les anàlisis postMentre el Partit Popular sestejava a
electorals dels "entrenadors del dilluns" entre
Balears a recer de les tractorades dels terratiles causes de la derrota del 2003.
nents i de les aixecades de cul dels hotelers,

la dreta el combustible necessari per senyalar
en la campanya electoral la política del Pacte
com la culpable d'una situació econòmica
catastròfica que, miraculosament, ha sofert un

gir de 180 graus des que el 26 de maig se sap
que tornaran a comandar els de sempre.

S'hauran d'alinear molts de cossos
estel-lars perquè torni a governar l'esquerra a
Balears. Per això mateix, la responsabilitat de
l'oportunitat còsmica perduda ha de pesar
permanentment sobre tots aquells que no sabedes de Madrid s'organitzava l'ofensiva minisren aprofitar els quatre anys màgics i convertirEn aquells dies algú qualificà enterial més agressiva mai vista contra un govern los en els més crucials de la recent història del
certadament la històrica pujada al poder de
nostre petit país. Al contrari, el tresor de canvi
l'esquerra com l'autèntica transició democràtica autonòmic tot preparant el retorn, finalment
que amagava el quadrienni roman ben enterrat
que a les illes havia quedat pendent, molt més triomfal, d'un Jaume Matas al qual cap votant
enllà d'una rutinària alternança parlamentària. conservador va castigar per la seva presumpta i, el que és pitjor, s'escampa entre la gent que
donà suport al Pacte una mescla de meditada
El problema és que els únics que s'ho cregueren implicació en els casos judicials dels vots
argentins de Formentera i de l'espionatge elec- resignació i d'íntima convicció que els polítics
foren els nostres estimats poders fàctics, els
quals mai no havien deixat de comandar a les trònic de Bitel. En la mateixa línia, ni la guerra sobre els quals recaigué la transcendental missió
no estigueren a l'altura de les circumstàncies.
d'Irag llevà cap vot al PP ni en donà cap als
illes des dels temps del rei en Jaume. I aviat
Com digué algú després de la desfeta electoral,
partits del Pacte. Finalment, una lleugera recesposaren fil a l'agulla per tal que el nou govern
amb molt de seny i una mica de ràbia: "Potser
no tengués ni temps ni calma per a creure-s'ho sió econòmica del sector turístic causada per
la crisi alemanya i magnificada per les patronals, ells s'ho mereixien, però nosaltres, de cap
i actuar en consequència. Aleshores, entre
manera".
l'actitud tímida del Pacte, incapaç d'engegar
amb l'hoteler Escarrer al front, subministrà a

I
I

bp. Josep Pont, Professor de Sociologia Política

LULA i el PT: la nova via
política per a Amèrica Llatina
L'1 de gener del 2003 Brasília vivia amb una immensa festa popular la proclamació del nou president del Brasil, Luiz Inàcio
Lula da Silva, Lula. El seu triomf és molt més que un canvi de govern. Representa, per primer cop a la història del Brasil, que un
treballador del sindicat del metall de Sào Paulo, fundador i lluitador de la Central Única dos Trabalhadores (CUT), procedent de les
classes socials més baixes, i el. Partido dos Trabalhadores (PT) que ell fundà i lidera, assumeixin la voluntat política real de poder
transformar pacíficament el país i emprendre les urgents reformes necessàries: la lluita contra la fam i la pobresa, la lluita contra la
0144 V 0/0i ep
Pocs cops en la història del moviment obrer, un treballador ha assolit, mitjançant el vot popular, el poder polític: el

treballador de les drassanes del sindicat catòlic Solidaritat, Lech VValesa, a Polònia, el secretari general de la UGT, Francisco Largo
Caballero, com a cap de govern l'any 1936, a Espanya, i l'obrer metal-lúrgic, Luiz Inàcio Lula da Silva.
L'exemple del Brasil no és tan sols un canvi de govern en aquest país. Marca l'inici d'una nova via política, vàlida no només
per al continent llatinoamericà, sinó també per a les democràcies europees i per a la resta del món. Aquesta via política es basa en
tres eixos: primer, la lluita a Brasil i a nivell mundial contra la pobresa, segon, la necessitat de construcció d'un "nou ordre econòmic
mundial", i tercer, la demostració que la democràcia representativa i la democràcia participativa no són incompatibles.
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EE ECA
En aquest context cal esmentar que el model

Una victòria sense

neoliberal ha fracassat en els paisos veins com

l'Argentina, el Perú, l'Equador, l'Uruguai i el
Paraguai, entre altres.

precedents

Ens podem imaginar que en les riques democràcies europees, un president escollit majoritàriament per la ciutadania, amb un títol de
Formació Professional i bregat políticament en
el moviment sindical o el moviment ecologista
assumís el poder2 I què diríem si aquest president
o presidenta tingués com a programa polític la
dràstica reducció de l'atur -aspecte que quasi
tothom pensa que és impossible-, la construcció
massiva de vivendes per als joves, o que tothom
tingués accés, ja no solament a una educació
primària i secundària pública, laica i de qualitat,
sinó també accés al domini de les noves tecnologies i d'idiomes2 Segurament afirmariem que
ens trobem davant d'una nova via o un nou
tots
paradigma polític.

En tercer lloc, significa que el poble
brasiler té una maduresa política. La polarització
que patia el país des de 1989 a partir de la
derrota davant Fernando Color de Mello, i el

1994 i 1999 davant Fernando Henrique Cardoso
ha estat finalment superada en la primera volta
de les eleccions del 2002 en guanyar per un
61,3804 de vots enfront al candidat oficial José

A partir d'una àmplia
moderació i consens amb
els agents socials, el

programa de Lula es
concreta amb: primer, la
"iluita contra la fam"

Serra, que va obtenir un 38,6224. L'antic govern
de Fernando Henrique va guanyar les dues
darreres eleccions enganyant els votants amb
la priorització de creació de llocs de treball i
estabilitat i deixant de banda les polítiques
socials. Al cap de deu anys, s'ha vist que ha
estat un parany, Brasil es troba ara per ara
immers en una profunda crisi econòmica. El
mateix empresariat brasiler, reaccionari tant sols
uns anys enrere, s'ha inclinat massivament cap
al PT en veure en el seu programa l'única salvació per superar la crisi del propi país i dels
paisos veins. El programa del PT s'ha centrat
en les polítiques socials, a potenciar l'ensenya-

Per entendre aquesta victòria sense
precedents, cal, en primer lloc i a forma de
preàmbul, analitzar els orígens del Partido dos
Trabalhadores. Aquest partit neix a començament de la dècada dels anys vuitanta en els
ment bàsic per a tothom i, fonamentalment, a
barris obrers dels treballadors metal-lúrgics de
de quasi ruptura, en guanyar per primera vegadaconvertir en ciutadans tots els exclosos del país
la gran metròpoli industrial de Sào Paulo. Els
-més de 100 milions de pobres i indigents. A
a la història del país un partit de l'esquerra.
seus inicis es troben en el moviment obrer
organitzat entorn de la Central Única dos Tra- Aquesta situació és decisiva ja que representa partir d'una àmplia moderació i consens amb
balhadores (CUT) que, a l'igual que el laborisme la desestructuració de la reproducció dels blocs tots els agents socials, el programa de Lula es
socials i polítics propis de la història del conser- concreta en, primer, la "lluita contra la fam", i
britànic, serà l'inspirador del partit polític del
PT. Des d'un principi el PT es declara com un vador i classista capitalisme brasiler, capitalisme les polítiques socials, segon, l'aprofundiment
democràtic fent compatibles l'equilibri entre la
partit que defensa els interessos dels treballadorsque s'ha caracteritzat per ser un sistema de
democràcia representativa amb experiències de
i de les classes mes desfavorides, enfront d'altresgeneració i reproducció d'injustícies socials i
democràcia participativa, tal i com s'ha demosde
desigualtats
immenses.
Un
exemple
el
trobem
partits d'esquerra com el Partido Democràtico
trat en diferents municipis com Porto Alegre,
en el cas del Banco Nacional do DesenvolviTrabalhista, fundat per L. Brizola, (PDT), el

i tercer, la reactivació de l'economia.
miento Econòmico e Social (BNDES), institució
Partido Socialista Brasileiro (PSB) i d'altres.
És evident que, havent passat sis
El PT adquireix un enorme prestigi tant a nivell que ha tingut un paper decisiu en l'acumulació
nacional com internacional a partir de les vaguesprivada de capital en els processos de privatit- mesos de la seva elecció com a president, Lula
zació amb els subsidis públics del sector empre- es troba davant d'importants reptes com és el
generals de 1986, 1987 i 1988, per la millora
sarial. La simple ruptura de l'Estat amb el BN- d'administrar interessos contradictoris entre els
de les condicions de vida dels treballadors,
sindicalistes de la CUT, els grans empresaris
vagues que paralitzaren pràcticament tot el país. DES pot significar una redefinició de la
representats per José Alencar, les crítiques
naturalesa de classe, i del significat social i
En pocs anys, se sumaren a aquest partit el
transparent de l'acció de l'estat per la defensa provinents del sector més radical del PT que
moviment de l'església i de cristians de base,
el moviment negre, i el Movimento dos Trabal- dels treballadors i dels sectors socials més em- veuen en l'actual política un pragmatisme econòmic subordinat als interessos del FMI, els ocupobrits, i en relació amb els poders fàctics de
hadores Rurais sem Terra (MST), així com
pants de terres i els compromisos amb el sistema
la gran banca.
altres petits partits marxistes i socialistes.
bancari i entitats internacionals. Després d'una
En segon lloc, significa
Es tracta amb l'anomenat "nuevo
treva, el MST ja ha iniciat novament ocupacions
contrato social" del PT i de Lula realment d'una l'esgotament i la derrota del model neoliberal
de terres a l'estat de Pernanbuco -d'on és originari
impulsat
per
Fernando
Henrique
Cardoso.
La
nova via política. Tanmateix, per comprendre

la dimensió del triomf i de les propostes de Lula
cal analitzar el paper de les elits en els segients
aspectes: el paper de les elits i l'apropiació de
l'Estat, el fracàs de les polítiques neoliberals,
la superació de la polarització del vot que ha
marcat al país en els darrers anys.
Veiem, en primer lloc, el paper de
les elits al Brasil. Històricament les elits s'han
apropiat del poder com si fos una propietat
exclusivament seva, en què les classes dominants, burgesia terratinent i burgesia industrial
(metall, cimenteres), han tingut una relació amb
l'Estat totalment patrimonial. Amb el govern
de Lula es produeix una situació totalment nova,
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Lula- i un banc de la capital de l'estat, Recife,
promesa d'estabilitat monetària (equiparació
del real amb el dòlar), amb la qual el govern de per forçar l'esperada reforma agrària. En definitiva, el triomf de Lula representa d'una banda
Cardoso subordina tota la seva estratègia política,
ha demostrat ser un fracàs amb augments del el triomf de la democràcia i dels moviments
socials de l'esquerra, una esquerra renovada en
0,294 del PIB l'any 1998. Actualment, el país
el seu llenguatge i, per tant, en la seva capacitat
viu una profunda crisi econòmica. El real s'ha
devaluat a una cinquena part en relació amb el per realitzar aliances amb altres forces. La
dòlar, el deute públic és actualment deu vegadesconseqiència directa és que l'esquerra s'ha
més alt que a l'inici del Plano Real (actualment tornat una de les forces capaces de trencar amb
està per sobre del 6099), els interessos són dels les polítiques neoliberals. Però d'altra banda
més alts del món i el deute públic ha pujat fins caldrà esperar encara els resultats de les urgents
al 8026 del PIB l'any 2002. El resultat ha estat i necessàries polítiques socials, educatives i
un fracàs de les polítiques d'estabilitat monetària redistributives anunciades en el programa que
i en consegiència del desenvolupament del país. va portar a Lula al poder a Brasil.
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Evolució ideològica
El CADCI esdevingué un centre de millora
: personal. Així es creen les Escoles Mercantils
Catalanes, com a eina de promoció social, i,

com a elements d'ajut mutu, la Caixa d'Atur
Forçós i la Cooperativa d'Habitatges. A la Sala
de Columnes del CADCI hi havia quatre
fotografies com a síntesi de la ideologia i
l'imaginari col-lectiu: F. Pi i Margall (el
republicanisme federalista), V. Almirall (el
catalanisme patriòtic): el doctor B. Robert (la.
: honestedat): i Mn. Cinto Verdaguer
I (l'espiritualitat i l'atenció als pobres). L'evolució

ideològica del CADCI és un reflex del de la
societat catalana. Al llarg del temps, el Centre
' serà hegemonitzat per sectors que aniran des
) de la Unió Catalanista (UC) a la Lliga
Regionalista, la Unió Federal Nacionalista
: Republicana (UFNR), Estat Català (EC),

: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el
Bloc Obrer i Camperol (BOC), el Partit Català
Proletari (PCP) i el Partit Socialista Unificat
de Catalunya (PSUC).
Sense, però, en cap moment menys-

tenir el conreu d'un abrandat patriotisme que
caracteritzà tota la trajectòria del CADCI, l'I

LA ML

Actualment l'edifici del CADCI,
propietat dels seus socis, com
a resultat de la seva ocupació el
1939 és propietat del Ministeri
de Treball i Seguretat Social, el

qual el setembre del 1984 el cedí
al sindicat UGT de Catalunya.

Els anys de lluita

La derrota i l'Ocupació

En el pas dels anys vint als trenta, es produeix,
com a conseqiència de l'increment del nivell
de consciència política, un notable avenç en
les reivindicacions de tipus nacional i social.
Primer preval un socialisme laborista i
l'hegemonia de plantejaments propers a ERC,
és el cas de Francesc X. Casals, president del

Amb la derrota i l'ocupació el gener del 1939,
l'exèrcit requisava l'estatge del CADCI. Després fou venut a la Delegación Provincial de
Sindicatos de la FET y de las JONS. Actualment l'edifici del CADCI, propietat dels seus

CADCI (1920-32) i un any després nomenat

Conseller de Treball i d'Assistència Social del
Govern català, dos anys més tard, els plante-

jaments comunistes separatistes, primer del
BOC i després del PCP són hegemònics dins
del CADCI.

: de novembre del 1920, quan la lluita del poble
irlandès per alliberar-se del jou colonial anglès
estava en el seu apogeu, s'organitzà una vetllada
i en honor del batlle de Cort i membre de l'IRA,
— mort el 25 d'octubre del mateix any, com a
consequència de la vaga de fam de protesta
, quan era presoner dels anglesos. Seguint en la
mateixa línia, el juliol de l'any 1922, a la seu
del CADCI, F. Macià i un grup de patriotes
El sis d'octubre del 1934, com a resultat de
funden l'organització política Estat Català, i un
la repressió de l'exèrcit en contra de la procla, mes després es pren la iniciativa de fer signar
mació de l'Estat Català dins de la Federació
als ajuntaments catalans una declaració a favor de Repúbliques Ibèriques, feta pel President
del dret de Catalunya a l'autogovern, un any
Lluís Companys, el local del CADCI és cano. més tard, l'onze de setembre del 1923, en el
nejat i moren els afiliats del centre i militants
local del CADCI, se signa el pacte de solidaritat, del PCP: Jaume Compte, M.Gonzàlez Alba i
entre independentistes gallecs, bascos i catalans,

conegut també com el Pacte de la Triple
Aliança, o Galeusca. Per part catalana hi sig-

Amadeu Bardina. Així, el CADCI, com a

organització, es vincula a les lluites del moviment obrer català, amb el doble objectiu
naren Estat Català i Acció Catalana. En aquelles d'aconseguir l'alliberament nacional i social.
El juliol del 1936, els homes del
dates el CADCI tenia uns vint mil socis. Com
a elements específics, en la trajectòria del
CADCI feren front a l'exèrcit sublevat. Una
CADCI, podem destacar:
vegada vençut, van sortir cap als fronts de
-Adopta una opció sindical diferent de la CNT
guerra de les Illes i de l'Aragó, enquadrats en
-Potencia el cooperativisme, com a model
les milícies de llurs partits i després integrats
i alternatiu al capitalisme
en l'Exèrcit Popular. Força socis del CADCI
tingueren càrrecs de responsabilitat política o
Durant la dictadura del general
militar, molts moriren al front, altres perseguits,
Primo de Rivera (setembre 1923-gener1930),
empresonats o a l'exili. A l'agost del 1936, la
el CADCI fou objecte d'una dura persecució.
Els seus directius foren empresonats i processats legislació obligava a la sindicació en una de
per separatistes, els locals escorcollats diverses les dues centrals sindicals, la CNT o la UGT, /
, vegades i, el novembre del 1926, fou nomenada
el CADCI s'adherí a la segona, tot i mantenint
/ una nova Junta, formada per persones adscrites la personalitat i les sigles, i no acceptant de
dissoldre la seva Secció d'Organització i Treal Sindicat Lliure, que, si bé s'emparà del local,
ball, dins de la UGT, això comportà tot un
no ho va poder fer amb la Cooperativa de
seguit de problemes i votacions, sense que
Consum. El local del CADCI fou recuperat
s'arribés a una solució clara.
poc després de la instauració de la República.
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socis, com a resultat de la seva ocupació el

1939 és propietat del Ministeri de Treball i
Seguretat Social, el qual el setembre del 1984
el cedí al sindicat UGT de Catalunya. Una
situació semblant és la dels 139 lligalls de
documentació que pertanyen al CADCI i dels
10.000 volums de la seva biblioteca, ara a
l'Arxiu de Salamanca. Aquesta documentació
fou espoliada per l'exèrcit d'ocupació el febrer
del 1939, i ara després de més vint anys de
democràcia, encara no ha estat retornada als

seus propietaris, com tampoc els 48 habitatges,
propietat del CADCI, que juntament amb els
diners de l'entitat, dipositats a la Caixa de
Pensions, foren incautats, així com un terreny

situat a Pedralbes i un camp d'esports situat
a la Bordeta.
L'abril del 1979 s'inicia una assemblea de reconstitució del CADCI que té com
a primer objectiu la recuperació dels béns
confiscats. En aquest sentit, la "justícia", considerant com a vàlides les lleis dictades durant
la dictadura, bàsicament la Llei de Responsa-

bilitats Polítiques, de 9 de febrer del 1939,
desestima la petició del CADCI perquè se li
retornin els seus béns, adduint que el CADCI

del 1903 no és el mateix que el del 1979. El
1991, l'Audiència Provincial de Barcelona

confirma la sentència. El 25 de setembre del
2001, CiU presenta al Congrés dels Diputats
una proposició de llei pel retorn del patrimoni
confiscat al CADCI, el grup parlamentari del
PP s'hi oposa i el resultat de les votacions és
de 283 vots emesos: 131 a favor i 152 en
contra. Així, de forma democràtica, el CADCI

es queda sense les propietats que havien estat
comprades amb l'esforç dels seus associats.
Nosaltres ens mantenim en la línia
d'iniciar el procés de reconstrucció, servant
vius els objectius polítics, culturals i associatius
que han caracteritzat la seva trajectòria des
del 1903 fins al 1939, en la voluntat de contri-

buir que el CADCI segueixi essent una eina
al servei de la nostra Nació i de les classes
populars catalanes.
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Si vols un animal de companyia, adopta'l.
Si vols tenir un gos o un gat pensa que pots adoptar-

lo. Hi trobaràs amics fantàstics, sans, vacunats i
esterilitzats. Serà tan carinyós com el que puguis
comprar o més. I li salvaràs la vidal
Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia
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Carretera de l'Arrabassada, im 3.8. Barcelona.
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Carrer Guarda Anton, 10. Barcelona.
X

HORARI: laborables de 10 a 17 h. Dissabtes, diumenges i

ce

festius, de 10 a 13 h. Tel. 93 418 83 99.

Progat: 690 032 078
Consell Municipal de Protecció dels Animals

DNI cial ciali Ci) de Barcelona

UA

vvvvvv.bcn.es

B Meu Lt

Pl

Presentació

Presentem un recull de trenta-vuit cartells de la Guerra Civil que ens ofereix una visió panoràmica de la
producció d'aquest període. Era un desig que feia massa temps que ens rondava pel cap i finalment és
una realitat.

El cartellisme català ja disposava d'una sòlida tradició, en particular pel paper destacat de Barcelona,

tant per quantitat com per qualitat de tallers litogràfics i de cartellistes.

Dediquem la nostra atenció als cartells de temàtica política, en detriment de la temàtica comercial,
i majoritàriament als referits a la realitat de Catalunya. N'oferim una mostra representativa, davant d'opcions
més monogràfiques. Durant els tres anys que va durar la guerra va tenir lloc un dels moviments cartellístics
més prolífics i brillants de la història del cartellisme mundial.
El cartell apareix com un instrument de comunicació molt directe, visual, públic i majoritari. Transmet
esforç i participació. Són fruit d'un període històric amb un alt grau d'agitació política, en paral-lei al trasbals
tràgic de la guerra.
Els cartells són art, però també ens informen d'uns ideals, de la batalla ideològica que tenia lloc
a Catalunya, al conjunt de l'estat i a Europa. Es vivia la realitat dramàtica de la guerra, però alhora es vivien
uns moments carregats d'esperança, per la victòria i per la transformació social.
Ens trobem al davant d'una estètica pròpia, d'acord amb la voluntat de transformació social a
favor del poble. L'artista es reconeix com a membre d'una col-lectivitat, a la qual serveix.
La ll República i la Generalitat republicana han estat tot sovint força mitificades, però en bona
mesura amb raó. I no només perquè la mitificació es produia durant la llarga nit del franquisme, sinó perquè
mirades amb una certa perspectiva històrica van ser un despertar molt viu i tangible dels anhels de llibertat
i de justícia social. Aquests anhels van esdevenir en molts aspectes grans avenços socials i nacionals. En
aquest context, el cartellisme va tenir una funció destacada en la vida de la societat civil del bàndol republicà.
Aquests cartells han esdevingut clàssics perquè no envelleixen, perquè mantenen la seva força.
A hores d'ara són un patrimoni col-lectiu, i amb la seva reproducció també volem oferir un homenatge als
artistes i als ideals de llibertat. La memòria col-lectiva és necessària per als pobles, així com també ho és
un permanent esperit de concòrdia democràtica.

Joan Guàrdia i Agustí Puig

1 . CNT FAI. Cada bala un objetivo

Iturzaeta. 1936. 100 x 71. LIF. Madrid. CNT-FAI

CE SR ec IES

Lienas. 1936. 100 x 70. Atlàntida. A.G. Barcelona

Ce EU

R. Giralt Miracle. 1936. 100 x 70. Atlàntida. A.G. Barcelona. ERC

4. Catalansi.. 11 de Setembre 1714 - 1938
Clavé. 1938. 100 x 70. Grafos. Barcelona

5. Escola catòlica, Escola laica
Fontseré. 1932. 94 x 67. Arts Gràfiques. Barcelona

16 FEBRER

52656

0

AMANIDA A POGER se

CONSIGNA DONADA PER SA EXCEL-LENCIA EL
PRESIDENT DE CATALUNYA LLUIS COMPANYS

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

E/COLA
DE C

29 Cartells de la Guerra Civil

UIR O D

Ii

AE IN o oC NIT AT oi NS Tele ABS ell
Fontseré. c. 1936. 140 x 100. Atlàntida, A.G. Barcelona. POUM SDP
CN tolerar ES)
Estenha. c. 1935. 100 x 70. Horta, S.A. Barcelona. BOC
cl per l'amnistia
Arteche. 1936. 107 x 78. Atlàntida, A.G. Barcelona. FP

4. Contra el feixisme

Michel Adam (Joan Colom). 1936. 100 x 71. Ultra. Barcelona. UGT-PSU SDP.
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Anònim. 1937. 99 x 67. Rivadeneyra. Madrid. FIJL
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31 Cartells de la Guerra Civil

1 . CNT FAI. Cada bala un objetivo

lturzaeta. 1936. 100 x 71. LIF. Madrid. CNT-FAI
2 . Partido Comunista. El comisario ...

Renau. 1937. 70 x 100. Gréficas Valencia. València. PCE

Ce CRC IC A Leica el)

Sivve. 1936. 100 x 72. Atlàntida, A.G. Barcelona. POUM

4, CNTFAIAIT

Augusto. c. 1937. 100 x 70. Gràficas Reunidas. Madrid. CNT:FAILAIT
Si et teu ec li engroixiu...
Vicenç i Lau. c. 1937. 100 x 72. Horta S.A. Barcelona. CADCI SDP
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33 Cartells de la Guerra Civil
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Gofi. 1936. 100 x 70. Ultra. Barcelona. PSUC-UGT SDP
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3 . Honor y Gloria a las Brigadas Internacionales
Yes. 1937. 39 x 24. N.C. Madrid. BI

nit tcUSI iC ieA
Renau. 1936. 99 x 66. Gréficas Reunidas. Madrid. AUS

5 . Llibertatl FAI

Fontseré. 1936. 140 x 100. Boix. Barcelona. FAl SDP
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1. UGT. Como ha sembrado la iglesia su religión en Espafia
Raga. c. 1936. 118 x 86. Gràficas Valencia. València. UGT
CIU llac Cicle icip diari
Rafael Tona. 1936. 100 x 70. Ultra. Barcelona. PSUC SDP

3. el pillatje deshonra el triomf

Xirinius. J. Juez. 1937. 102 x 71. Ultra. Barcelona

4. 10 cèntims per la salut dels infants

F. Teixidor. 1936. 85 x 24. Rieusset. Barcelona. Gen. Cat.

SN dC: CAU

R. Fàbregas. 1936. 100 x 69. Ultra. Barcelona. GC Comissariat de Propaganda
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37 Cartells de la Guerra Civil
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A IEC Ei l'avantguarda...
Arturo Ballester. 1936. 831 x 21. Ortega. València. PPV

2 . FETE-UGT Treballadors de l'Ensenyament
Martí Bas. 1986. 100 x 70. Llaguer. Barcelona. FETE SDP

3. Olimpiada Popular

F. Levvy. 1986. 70 x 50. Coll. Barcelona. CADCI
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Anònim. 100 x 70. N. C. Barcelona. FCPTC
5. Federació de (otefejelci cia IC)
Fontseré. 1937. 100 x 70. Ultra. Barcelona. UGT SDP
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1 . Defensar Madrid és defensar Catalunya:
Martí Bas. c. 1937. 140 x 100. Ultra. Barcelona. CAPM SDP
Cu Popular de Asturias. Campesinos dad vida a la tierra
German Horacio. 1936. 90 x 63. Luba. Gijón. FP

Sr Companys, camperols, tots a sembrar
Fotomuntatge. c. 1937. 100 x 70. N.C. OOR-MA

Der eTda TEES ITE Toll terrat era Deeiti esforç
Subirats. 19837. 100 x 70. Ultra. Barcelona. UGT
5. Catalans euzhadi agraeix el vostre ajut
Serra Molist. 1937. 50 x 65. Casamajó. Barcelona. COAE
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41 Cartells de la Guerra Civil
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Helios Gómez. 1936. 110 x 68. Viladot. Barcelona.

2. er Congres Nacional de la Dona

Friedfeld. c. 1936. 140 x 100. Barcelona
EUR Camarada, Tu al front. Jo, al treball

Rafael Tona. 1988. 140 x 100. Ultra. Barcelona. PSUC
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Cultura db. Quim Gibert, psicòleg - jgibertCie.xtec.es

Dormint amb el nostre enemic A consequència del cop d'estat xIè de

1972, el president Allende va estar preocupat durant unes hores per salvar la vida d'Augusto
Pinochet. Allende el considerava un home d'absoluta confiança. I com que la lleialtat militar de
Pinochet amb el Xile democràtic havia estat exemplar, Salvador Allende va deduir que altres generals
de la cúpula castrense, suspectes de colpistes des de feia mesos, l'haurien arrestat (o quelcom
pitjor). Fins poc abans de morir, Allende va viure content i enganyat. No podia concebre que fos
precisament Pinochet el cap de la insurrecció.
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ae

Seguint aquest fil, el psicòleg Carles Muiioz
Molts són els que en algun moment s'han dit:
Espinalt recalca que sovint els catalans semblem
(Això a mi no m'està passant. No pot ser. No
és veritab.. I és que hi ha fets que de tan esga- negats per comprendre els pocs escrúpols que
gasten els espanyols "con mando" en les seves
rrifosos no tenen cabuda en el nostre univers
esbojarrades pretensions i ens resulta impossible
mental. El periodista Alfons Quintà pensa que
als que ens ha tocat el paper de víctimes, poten- mesurar el volum dels seus deliris de grandesa:
/ 4Ens autoprogramem per la via de l'error de
cials o reals, de la gran varietat de formes
tant repetir-nos: no serà tant).
I
d'extermini de nacions (una de les quals és el
I
En un altre moment, Mufioz Espinalt
genocidi cultural) hem d'estar amatents: Hem
d'evitar la passivitat que tristament va caracte- apunta que durant els primers anys de la Segona
ritzar els jueus alemanys dels primers anys del Guerra Mundial, es parlava de trasplantar dos
nazisme. Van creure que els seus enemics tenienmilions set-centes mil persones de l'Espanya
de Franco (dos milions serien del Principat de
cor (...) que Hitler, al cap i a la fi, acabaria
Catalunya i del País Valencià i la resta
moderant-sex (Avui, 7-12-02).
En aquesta línia, tant en els llibresd'Eushadi, Astúries i Múrcia, zones on també
Dolor de llengua d'Enric Larreula com Conver- sospitaven que hi havia molts rebels en potènsa amb el meu gos sobre França i els francesos cia): 4Entre els més exaltats jerarques del feixisde Joan-Lluís Lluís hi ha exemples de rossello- me espanyol, cada vegada que Mussolini els
prometia tot el Marroc per a ells, ja especulaven
nesos i altres catalanoparlants que de joves
amb el nombre de catalans i d'altra gent que
veien impossible la desaparició del català. dHi
I era present com els boscos, com les muntanyesconsideraven indesitjable que hi trasplantarien,
mateixes, formava part del nostre esperit... Qui mentre repoblarien el nostre territori amb homes
de confiança de l'imperios. Aquestes paraules
s'ho podia creure això... Si qualcú m'hagués
dit que desapareixeria hauria pensat que
I queden confirmades pel Dr. Franz-Berndt Speis'enganyava. I ja veus ara...y, confessa un dels cher, professor d'història contemporània de la i
Universitat d'Hamburg, quan assegura que: esi
nombrosos entrevistats a Dolor de llengua.
I
I

/
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el III Reich hagués guanyat la Segona Guerra
Mundial, ja s'havia disposat la deportació de
població d'origen català —independentment de
la seva ideologia- cap a camps de concentració
al nord d'Àfrica, i el posterior repoblament de
la terra catalana amb gent vinguda d'altres terres
d'Espanya. Com que el destí bèl-lic va impossibilitar de complir amb la primera part del
projecte genocida dels franquistes, no es va
dubtar posteriorment a provocar l'allau migratori
bestial que va patir Catalunya durant la dictadura, amb el fi de descohesionar la nació catalanas (L'Estel, 1-7-97). De fet, Joan Fuster

esgrimeix que durant el franquisme algun ministre no va tenir cap escrúpol a confessar que
estimulant la cinvasió pacíficay dels treballadors
castellanoparlants, la unitat de l'Estat venia
reforçada, perquè, a la llarga, produiria la castellanització total dels Paisos Catalans. Amb
tot, l'escriptor de Sueca pensa que la il-lusió de
Madrid no és resoldre el problema econòmic,
ni la convivència liberal, ni remeiar la desocupació laboral a Andalusia o a Extremadura:
4'Tots tracten que la perifèria parle en castellà.
Tots. No és solament l'herència del franquisme.
O síx. N'hi ha o no n'hi ha per tant

sia i

DE EN Tel tió

Sobre la consideració de les
Humanitats
Ja ve de temps enrere la mala consideració

poeta alemany Giúnther Runert un dels que
dóna la clau del tema parlant de com és el
cialment i - el que és més trist - acadèmicament, poema: Jnútil i ple de sentit. Ja es pot dit que
s'ha considerat i es considera la sortida d'uns tothom està d'acord en afirmar que un poema
estudis cap a les humanitats com una mena de és un artifici totalment inútil, ara bé, i d'aquí
segona divisió: els alumnes capacitats han de en sorgeix la potència i la necessitat, el poema
triar una carrera de ciències. Respecte a tot
és alguna cosa plena de sentit. S'instal-la la
això cal que es facin una sèrie de reflexions
paradoxa, allò que és inútil resulta ser una
encaminades a demostrar que és un error con- ajuda per veure el sentit, els petits sentits
siderar que els "bons alumnes" han de ser els fragmentaris. En últim terme, els trossos de
de ciències i els "mals alumnes" els de lletres. veritat són en la paraula i la paraula més potent
D'entrada perquè els que són a la banda de les és la poètica. Finalment, la utilitat no afecta
paraules saben que no existeix aquesta divisió: les questions físiques de la matèria, sinó els
i així ho deixa escrit, en els dos versos finals
aspectes de l'esperit. Acostumada com està la
d'una tanta memorable, el poeta argentí Jorge societat actual a no immutar-se davant la
Luís Borges en l'expressió més condensada
presència de la mentida en tots els racons
que es coneix de la relació estreta i natural
(només cal que algú engegui el televisor i
entre poesia i matemàtiques: Ser en la vanda podrà escoltar i veure una mentida darrere
noche/ el que cuenta las silabas.
l'altra a través de la publicitat), és lògic que
Si se centra la questió en la poesia, hi hagi un rebuig cap a la paraula poètica i el
seu contingut de veritat.
la cosa es pot veure més clara. No hi ha res
de les carreres de lletres. Històricament, so-

externa sobre la valoració distinta de les opcions acadèmiques. Així va dedicar sis anys
a uns estudis científics que - més enlià de les
bones hores d'amistat i de colzes- ara mateix /
li són només un títol enrotllat en algun indret
de les golfes. Sis anys que podia haver dedicat
a posar uns millors fonaments al que en aquests
moments és l'eix de la seva activitat
intel-lectual: la poesia.

La responsabilitat d'un prolessor
de literatura és molt alta. Ha de saber que els
alumnes "sensibles" a la literatura són pocs,
poquíssims. Ha de saber que la seva feina és /
per a aquests i que l'èxit de la seva dedicació
és una aposta de futur. Un professor de matemàtiques planteja un teorema, parteix d'una
hipòtesi i ja pot passar a la demostració. Si la
cosa va de problemes, aplica una fórmula i
s'arriba a la solució. Cercle tancat, satisfacció
a l'instant, utilitat inquestionable. Un professor
de literatura ho té bastant més magre. Davant
més inútil que un poema. Un poema no serveix
Hom diria que els IES de Catalunya d'un poema que mostra una experiència deterper penjar un clau, per saber canviar la roda
no s'escapen de la tendència al menyspreu de minada, l'alumne no podrà copsar la plenitud
del cotxe o per aprendre a cuinar un plat
del poema fins que arribi a una experiència
la poesia en concret i de les humanitats en
determinat (l'excepció serien els famosíssims general. "És una llàstima, tan bona alumna
semblant, si és que hi arriba. Un professor de
sonets de Pablo Neruda i es pot pensar, per
literatura no té fórmules per ensenyar a fer un
que ésl" L'autoria d'aquesta última frase enexemple, en aquell que porta per títol "Caldillo cursivada (que l'articulista va sentir amb tota
"comentari literari escrit". Aquest aprenentatge
de congrio": una autèntica recepta que, entre
no es pot assolir mai completament. Només
claredat) és d'un professor d'institut en assad'altres, fa servir la coneguda cuinera Carme
bentar-se que una alumna de batxillerat cien- es podran fer cada vegada millors comentaris
Ruscalleda al seu lloat restaurant del Maresme).
literaris fent-ne a través d'un lent i inacabable
tífic havia decidit girar els seus estudis cap a
És a dir: un poema, en principi, no serveix per la música. Qui signa aquest article va patir en esforç que, això sí, ha de comptar amb dos
a res que reporti un benefici material. És el
les seves pròpies carns la força de l'opinió
elements potentíssims: l'amor i la humilitat.
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Una mena de pizza'
va néixer l'any 1948 a Vilavenut (Pla de l'Estany). Historiador, crític d'art,
escriptor i consultor gastronòmic. Ha rebut nombrosos premis per la seva contribució a la

cultura gastronòmica i turística. Col-labora en diversos mitjans com

Està considerat el primer escriptor gastronòmic dels Paisos Catalans, tant pel volum
de la seva obra -30 llibres publicats- com pel rigor del seu enfocament innovador que uneix
recerca antropològica, treball de camp i una perspectiva de la cuina com a aspecte significatiu
de la cultura.
Destaca, especialment, la publicació de l'obra enciclopèdica La cuina catalana, en 7 volums, i La cuina mediterrània, en 3 volums. Alguns
dels seus altres llibres són:Cuina de l' Empordà i la Costa Brava (Barcelona, La Magrana, 1990, 1995), El llibre del porc. Guia dels

embotits i pernils (Barcelona, La Magrana, 1996): Nació i deglució. Fílies i fòbies de la cultura del gust (Lleida, Pagès Editors, 1997), Els
quatre elements i les arrels del menjar (Girona, Diputació de Girona, 1999), La cuina de Mallorca (Barcelona, La Magrana, 1999. Finalista
de la VVorld CooxbooR Fair, Périgueux, 2000): La cultura del gust als Paisos Catalans (Tarragona,El Mèdol, 2000), La cuina medieval.

A taula amb Francesc Eiximenis (Girona, Ajuntament de Girona/Institut d' Estudis Gironins, 2000).
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Ratafies i licors d'herbes de tot el món
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L'escriptor Pau Faner ha escrit que "potser
és que la cuina, com la llengua, parla del

caràcter, de l'ànima d'un poble. Deu ser per
això que pobles com el català es resisteixen
amb tant de dolor a perdre la seva llengua"...I
la seva cuina i paladar tradicional, cal afegirhi. Fent un símil, podríem parlar de 'substitució
culinària', manllevant un terme de la sociologia
lingiística. En l'actual debat sobre la possible
desaparició de la llengua catalana, ens podem
preguntar si només ens quedarà el menjar, com
a senyal d'identitat d'una nació desapareguda
que s'anomenava Catalunya. A un nord-català
ja només li queda l''accent', i donada l'eficàcia
de la progressió exponencial de l'espanyol
entre nosaltres, potser no tindrem ni accent, ni

llengua, ni país. Serem una regió més
d'Espanya2
Per a un poble -en temps de globalització- no són tan importants els drets gastronòmics (productes propis i biodiversitat,
memòria i història palatal) com els lingiístics2
Els occitans, per exemple, han perdut la seva
llengua, però, malgrat França, continuen menjant parcialment en occità la seva brandada, el
seu cassolet i la seva bullabessa. El menjar,
tant en la vida quotidiana com en la història
de la civilització, és un fet clau -i, de fet, una

trivialitat que no caldria ni recordar- que ha
mogut empreses com la unió de Catalunya i
Aragó o el 'descobriment' d'Amèrica, i fins

guerres, com la de la patata (Alemanya, segle
XVIII).
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Així doncs, si parlem de drets lingúístics i
catalana, el queso de Burgos al mató o al recuit
cul-turals, també podríem parlar de 'drets gas- i el xoriço al bull o al bisbe. La cuina tradicional
tronòmics'. Des d'aquesta perspectiva, aquests catalana, actualment, ja està en alarma roja,
drets, a Catalunya, són objecte d'una continuada
tant per la falta de productes com per manca
laminació per part d'Espanya i França. Passant de cuiners de formació catalana i també per
pel model nord-americà, que els engloba tots. l'abandó de molts dels plats tradicionals, en
A través de lleis coercitives i d'altres mitjans,
pro d'aquesta cuina 'de disseny: i d'autor que
estem sotmesos a un continuat procés tendent és igual aquí que a Singapur o a Madrid. Bona
a la descatalanització alimentària. Fins i tot,
part dels meus alumnes de Turisme i Direcció
l'homogeneització proamericana dels gustos
Hotelera a la UAB, per exemple, no han sentit
(cultura dels /ast food) se'ns introdueix a través parlar mai de paraules com el 'fricandó' o la
de la marca espanyola o francesa. Només cal 'ratafia'. El comú dels mortals, és clar, encara
veure'n l'ultim episodi, aquesta promoció d'un
va pitjor: ja no mengem pernil, tonyina o
menú Cataluna (sic) amb salsa Costa del Sol, surimi, sinó jamón, atún o tronquitos, i quan
sevillanes, gaspatxo i gelats de préssec espanyolen una recepció es presenta -miraculosament,
fet per al McDonald's francès al crit de Viva
val a dir-ho- una coca de recapte, si algú preEspafia. O, simplement anant al súper, hi pogunta de què es tracta, el cambrer sol contestar
dem veure que les xatillas s'imposen a la crema "una mena de pizza".

Cultura
intel-lectuals catalans
demanen una nova

política cultural a les

Per una nova etapa cultural

institucions
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fundes a 1

al, que

obren nove
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S perspectives a
erit creatiu i reclamen
nous paradigmes al pensat, creiem que cal retornar

Cal una aposta decidida i ambicio-

sa per la creació. Si no disposa de

creadors i productors culturals de primera
magnitud, una cultura es queda sense
veu en els grans debats que es produeixen
al món. Cal un esforç per obrir vies a
noves formes i estratègies de producció

la cultura a un lloc preeminent
imular la consciència
jar una t nova ètica i

creativa, més enllà dels models basats

preservar la diversitat.
De des nsació general
i RA i en

en el mercat.
El suport a la producció cultural ha estat, els darrers decennis, deficient
i desorganitzat, de manera que els creadors han hagut de treballar en un ambient
polític gens propici i en una societat
abocada a la indiferència. No es tracta
ara de tapar forats, sinó de marcar-se
horitzons d'excel:lència i fer una autèntica
planificació organitzada, de suport a la

liturals

t, en Prat
fine

de permetre que les produccions culturals
sorgides a Catalunya puguin presentar-

nicació, orientats a l'entreteniment vacu

Cal situar els mecanismes de mediació, reproducció i difusió a l'alçada dels nous reptes. La batalla
pels equipaments, que ha concentrat fins
no fa gaire els esforços de les administracions, no és sinó una mínima part
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encara de forma temorenca, en les indús-

creació en tots els àmbits, amb l'objectiu

públic de debat i confrontació que configura la cultura, tan a nivell local com
global.

Cconfor-

Bona part de les polítiques
culturals que s'han concentrat fins ara, i
tries culturals menys desenvolupades,
han resultat insuficients i han propiciat
la banalització dels continguts, de manera
que ni les indústries han pogut deixar
enrere la precarització ni la cultura endinsar-se en el present universal, reflectir
la societat o interpel:lar-la. La confusió
entre indústria cultural i negoci de
l'entreteniment massiu ha estat funesta.

se, en igualtat de condicions, en l'espai

i

d'aquest aspecte. Cal que els equipaments
culturals no es limitin a la conservació
del patrimoni o el llegat del passat, sinó
que, fugint de la "parctematització" i la
momificació, participin de ple en la cultura creativa i en la formació de la consciència ciutadana del present.

Els mitjans públics de comui la desculturalització social, han girat
l'esquena als creadors i a les seves produccions, de manera que, en tot el període
democràtic, la cultura i sobretot les seves
expressions crítiques, han estat intencio-

nadament marginades. Cal posar fi a
aquesta situació i dur a terme un acte de
sobirania cultural, tan legítim com imprescindible, que obri grans espais a la
cultura pròpia, desembarassada de tota

dependència.
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Així mateix, en el sistema general d'ensenyament, del primari a l'universitari, la

presència de la cultura ha d'esdevenir
catalitzadora del desenvolupament humà
i de la consciència ciutadana. Cal primar
també, en aquest àmbit, el coneixement
de les millors creacions i formar les noves
generacions en la recepció crítica i el
conreu de la qualitat.

Cal deixar de considerar

el públic com un cos singular i homogeni, consumidor d'entreteniment banal.
En aquest sentit, les intervencions públiques no poden regular-se segons mesures
quantitatives. El concepte de "públic",
referit a una massa passiva, no té sentit
en termes culturals. Considerem que cal
substituir-lo pel seu plural, públics, for-

mats per persones que actuen com a agents
actius des del punt de vista social, polític
i cultural.
Arreu se susciten noves formes
de participació ciutadana i temptatives de
compromís amb la realitat, que confe-

reixen a les pràctiques culturals possibilitats inèdites de participació social. La
cultura ha de tenir un paper actiu en la
configuració dels imaginaris, diversos i
col'lectius, enfront de l'imaginari únic,

imposat per les manifestacions hegemòniques del poder i del mercat. En comptes
de quedar-se'n al marge, l'àmbit cultural

català compta, gràcies al seu dinamisme
i la seva diversitat interior, amb grans
possibilitats d'esdevenir-ne un referent,

al costat d'altres paisos.
El lloc de la cultura com a configuradora de les identitats és, ja avui,

absolutament central. Amb aquesta finalitat, cal recuperar la sobirania cultural,
per tal de poder obtenir una realitat més
frondosa, al temps que els empelts de les
immigracions reforcen el tronc en comptes
PECES d'esqueixar-lo. Cal passar, de manera
9093
efectiva, de la cultura de la resistència a
Le
ee:

la cultura de la confiança, del recel a la
confraternització, de la cultura homolo-

gada a la diversitat real.
En aquest sentit, considerem
que el Fòrum de les Cultures, tal com s'ha
orientat, cap al multiculturalisme grandi-

loquent i retòric, no tindrà cap incidència
positiva en la cultura i en la seva percepció
ciutadana. Al contrari, suposa un malbaratament ingent de recursos, que esdevé
un insult quan es compara amb la injusta
migradesa dels pressupostos de la Generalitat i l'Ajuntament destinats a la cultura,
més que doblats pel Fòrum.
És per això que sotmetem les
segúents propostes a la consideració de
la comunitat cultural i l'opinió pública, i
emplacem les administracions i els responsables polítics a prendre posicions.
Cal prioritzar la creació,
els processos de producció imaginativa i
la cultura com a agents actius de la nostra
societat. La cultura ha de passar de la
marginalitat a la centralitat, tal com suc-

ceeix als paisos que no es conformen amb
la passivitat i el seguidisme acrític de les
decisions dels centres de poder del món.
-La política cultural espanyola no és el
model a seguir ni amb el qual competir.
Ni és eficient, ni proporciona estímuls ni
defineix continguts culturals a l'alçada
dels reptes esmentats. Lluny de localismes
estrets de mires, ens cal assolir la sobirania

cultural, per propiciar una cultura ambiciosa, exigent, arrelada, acarada al futur

propi i immergida en els reptes de la
humanitat.
-La funció de les polítiques culturals
és primordial en la nova etapa de la
cultura. En ella, i lluny dels intervencionismes del present i el passat, els poders
públics hauran de posar els mitjans, uns
pressupostos que multipliquin els actuals
cents milions d'euros, per tal d'acostarlos als estàndards europeus, tot cedint a

la comunitat cultural el protagonisme i la
capacitat orientadora.

Finalment, els sotasignants
conviden els diversos sectors i agents que
conformen la comunitat cultural, a fer les

seves aportacions, sumar-se a aquest document o corregir-lo, per tal que el debat
resulti enriquidor, fructifiqui en els dife-

rents àmbits de la producció cultural i
permeti entrar en la nova etapa amb les
màximes possibilitats d'èxit. Es tracta
d'implementar aquestes propostes en la
realitat, per la qual cosa és imprescindible
que els responsables polítics assumeixin
el seu nou rol d'impuls a la cultura sense
ambigúitats, manipulacions ni reticències.

-Per tal de participar en la configuració
dels nous escenaris de la creació i la
intermediació cultural, cal posar en primer
pla la qualitat i l'excel-lència, necessàries

per a qualsevol cultura, en la clau dels
horitzons que defineixen el món contemporani, tot fugint de l'elitisme que pretén
aillar l'alta cultura de la societat i els seus

Manuel Borja-Vilell, Xavier Bru de Sala, Baltasar
Porcel, Hèctor Bofill, Lluís Cabrera, Julià de
Jòdar, Fèlix Riera, Xavier Antich, RàfolsCasamada, Jordi Coca, Antoni Marí, Miquel
Desclot, Isidor Cònsul, Carles Miralles, Enrique
Vila-Matas, Antoni Llena, Sam Abrams i 60
firmes més
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Per a qui gaudeix dels llibres i vol tenir informació de les novetats editorials
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El Club de Lectors dels Paisos Catalans -o Grup del Llibre- aplega els socis que, per una modesta
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El proppassat mes de gener El Club de Lectors dels Paisos Catalans guanya gruix amb
guies de viatge
un nou projecte: la revista L/etres del Grup del Llibre. Llerres ofereix, d'una banda, un catàleg
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reben de franc els socis del Grup del Llibre, els subscriptors a la revista (que paguen una quota
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Promoció especial per als lectors de la revista Les Notícies de llengua i treball

llibre
letres

Revista de llibres
en català
Recull d'articles sobre llibres, llengua,
identitat, Paisos Catalans, etc.
Extens catàleg de títols. CD. Multimèdia.

CI Vull subscriure'm a la revista Lletres (6 números a l'any per 7.50 €) i rebré un llibre d'obsequi.
1 Em faig soci del Grup del Llibre. Rebré gratuitament la revista Lletres. Abonaré 7 € d'inscripció i tindré 50 € de saldo en el meu compte per a futures comandes.
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del món
L'Expedició Everest 50, encapçalada per l'alpinista i ugetista
català Sergi Mingote, va fem el cim el proppassat vint-i-dos

de maig. L'Everest és la muntanya més alta del món, amb
8.848 metres, i per això manté l'aurèola mítica.

L'expedició ha volgut amb el seu nom retre un homenatge
a l'alpinista Edmund Hillary i al xerpa Tenzing que ara fa
cinquanta anys van coronar el cim per primera vegada.
L'escalada s'ha fet per la cara sud i ha estat retransmesa,
per primera vegada a Europa, en directe per TV3.

Fil

En Terenci Moix ens ha deixat
Una persona a qui s'estima, obert, irònic, creatiu,
- sincer. Amb un amor permanent per Egipte i per
l'època dels faraons. Sempre inconformista. Aires
nous a la literatura catalana, i parlar sense embuts
de sexualitat i de sentiments. Adéu, Terenci.

Manual del bon neuròtic. Lluís Jordà.

Història 6 Història. Geografia 6è. Joan Jaume Prost.

Editorial Pòrtic

APA Escola Pública

I Geografia

Un bon llibre, un bon aliat si som una mica valents
per enfrontar-nos a les nostres neures, als nostres
trastorns emocionals, a les dificultats en les nostres
relacions amb els altres i amb nosaltres mateixos.
Llenguatge planer i eina de suport.

El primer manual escolar editat a la Catalunya Nord.
Després d'anys i panys tot esperant les promeses de

les institucions, l'Associació de Pares d'Alumnes va
agafar la iniciativa. Una presentació acurada per a

uns continguts d'història i de geografia atractius i
engrescadors per als estudiants en català, i més enllà.

Acord amb la Fi Imoleca
de Catalunya

Els afiliats tenim un 2524 de descompte en el preu de les entrades. El
descompte és vàlid per a l'afiliat i per a un acompanyant. Cal presentar
el carnet d'afiliat vigent i, si convé, el carnet d'identitat. El sindicat es
compromet a difondre la programació de la Filmoteca.

Saqueig cultural a Iraq
Estaven avisats, però el Museu
d'Arqueologia, la Biblioteca Nacional i ja-

ciments d'arreu d'Iraq van patir un saqueig

Catalunya, societat massa limitada.
Diversos autors. Angle Editorial

Anàlisi de l'economia catalana i del dèficit fiscal
que hipoteca els sectors productius catalans i perjudica la despesa social. Propostes per a una economia
sobirana. J. Ros Hombravella i J.M. Jové coordinen

aquest recull d'articles d'un ampli ventall d'econo-

SM

sistemàtic. Només havien de posar uns
quants soldats a les portes, tal i com van fer
amb el Ministeri del Petroli. El bressol de
la civilització encara pateix ara la deixadesa
i l'espoli.

mistes i d'estudiosos de prestigi.

Montserrat: guia itinerària. Jordi Oliver.
Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Els somnis. Miquel Bauçà. Editorial Empúries
Fragments curts i lliures, com els somnis, i una
llengua creativa, culta però també col-loquial. Miquel
Bauçà, prestigiós i massa desconegut. "Oh, que curta

Una guia precisa i documentada per endinsar-se per
les canals, els camins i els caminois de la muntanya

UN LT
COI

de È
:
È
de Montserrat. 44 itineraris per triar a la mida de
cadascú i gaudir del paisatge, la botànica o la geologia. S'ha comptat amb la col-laboració del Centre
Excursionista de Catalunya.

Entenent lec

que és la vida i que dura és la bojor, instal-lada al
cor dels homes".

Teoria de la frontera. S. Michaelsen i D.E.
Johnson. Editorial Gedisa

Exposició Tintin i el mar de llegenda

Diversos autors ens parlen de la frontera com a barrera,

de les paradoxes i la productivitat de les fronteres com
a línia del front de les batalles socials: gènere, etnicitat,
identitat o interpretació. En particular la línia MèxicEstats Units. Un nou llibre de la Serie Cultura:

Una visita al món d'en Tintin i dels personatges
entranyables que l'acompanyen en totes les seves
aventures. Museu Marítim. Av. de les Drassanes,
s/núm., de Barcelona. Oberta fins al mes de gener

- l'Editorial Gedisa vol encarar els reptes actuals.

del 2004.

I

Monel Labels

tenet — Massa cafè. Manel Zabala. l'lot
Llibre de relats que entren molt suaument, amb ironia
i intel-ligència, i una llengua àgil. "En un corall més
enllà, orgullosa es desplaça també la medusa que tot
just s'ha cruspit en David García". L'any 2001 va

hilloc i. publicar el reconegut /eu sabi un conte.

ji
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e Sharpe y el tigre de Bengala. Bernard
Cornvvell. Editorial Edhasa

Un llibre d'aventures, divertit, lleuger i entretingut. Molt
ben documentada la vida militar britànica en el seu assalt
a una ciutat de l'Índia. El soldat Sharpe és el protagonista
i

y el tigre de Bengala

Besiard Cornell
es

sa

si

5
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que

i està ben caracteritzat. Hi ha tota una sèrie amb les
seves aventures.

Cultura
d El company Joan Alamillo en la seva
intervenció en l'entrega dels premis

XVI Premis Primer de Maig
La Fundació Josep Comaposada i la Fundació Rafael Campalans atorguen els premis
a persones i entitats que han destacat en la defensa i la promoció dels valors propis
de la cultura d'esquerres. L'acte es va celebrar a la Farinera del Clot, a Barcelona.
Els premiats d'enguany són els segiients: Premi a la Iniciativa Social a Acció Solidària
contra l'Atur pel seu suport a projectes d'autoocupació: Premi a la Memòria Popular
a la Comissió de la Dignitat per la campanya per a la recuperació dels papers de
Salamanca, Premi al Pensament a Adela Cortina pels seus estudis sobre ètica, Premi
a la Convivència a Miguel Àngel Moratinos per la seva tasca diplomàtica a favor de
la Pau a l'Orient Mitjà, Premi al Compromís a Joan Alamillo per la seva lluita fidel
a favor de la gent humil a través de la UGT de Catalunya i del PSC.
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Commemoració del 70 aniversari / 0 : a A R R/ARÍ

de la FETE
ú

ai

Barcelona, 29 de maig 2003

i

La Federació de Treballadors de l'Ensenyament
celebra enguany el seu 70 aniversari. En el marc -£

e)

a FETE es dirigeix als trellel d'9 ..

d'aquesta celebració s'ha fet un acte

l'ensenyança del m6:
esc is Ce

commemoratiu i s'ha muntat una exposició amb
documents, publicacions i fotografies històries, È
a banda d'una selecció de cartells realitzats durant
la Guerra Civil.

Amb el suport de:

— ge BE ceraconcrer os P)

Cada any, després de la manifestació, el sindicat

celebra una festa de germanor al Moll de la
Barceloneta. Enguany, a la tradicional paella
gegant, parlaments i ball, hi hem afegit jocs
infantils, havaneres i la primera actuació pública
de la recentment creada Coral de la UGT de
Catalunya. La festa i la trobada com a complement
a la tasca reivindicativa i negociadora de tot l'any.
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1r Campionat de futbol sala 1 de Maig
El 27 d'abril d'enguany vam celebrar aquest primer campionat al Poliesportiu del
Raval, a Barcelona. Hi van participar nou equips. La classificació va ser la segúent:
Ir Secció Sindical d'Ibèria: 2n Federació Agroalimentària: 3r Secció Sindical de

Seat. El premi a l'esportivitat correspondria a l'Avalot.
L'esport també com a complement de la tasca habitual del sindicat, perquè l'esport
d'equip és esforç i trobada. El sindicat ha de ser capaç d'incorporar nous matisos
i dimensions en el seu dia a dia, per abastar tots els interessos dels afiliats.

EM EA BE EA MR EM

XVII Concurs Nacional Fotog
I Han format part del jurat en Jaume Navarro, president de la Federació Catalana de Fotografia, l'Eduardo
Martínez, excel-lència de la Federació Internacional de Fotografia, i en Lluís Datsira, de la Federació

: Catalana de Fotografia. El trofeu ha estat realitzat per l'artesà vilanoví Joan Ramírez, i relaciona el treball
' amb la fotografia. Treball i cultura és l'objectiu d'aquest concurs. Una selecció de 30 obres estarà exposada
(des del 29 de setembre fins a l'11 d'octubre a la seu nacional del sindicat, a Barcelona.

Premi Nacional: 1r Alfredo Llamusi. A continuació: Antoni Pastor, Adolfo

Vàzquez, Antoni Roca, Alberto Barba i Emilio Gómez.

Premi Intercomarcal: 1r Raimon Moreno. A continuació: Manuel Delgado,
i Joan Guash, Isabel Herrera, Andreu Noguera i Isidre Bernet.
Premi Afiliat: 1r Amando Balastegui. A continuació: Juan Tejero, Miren
I Arate, Joan Vilà, Xavier Romagosa i María Nieves Valle.
I
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Èxit del

d'Escultura Primer de Maig

Dv. Fotos: Mar Roldàn

El concurs té com a tema el món laboral i l'organitza la
Unió de les Terres de Lleida de la UGT de Catalunya. Enguany,
i per primera vegada, l'àmbit s'ha ampliat a les llles Balears,
i per a això s'ha comptat amb la col-laboració de la UGT de
les llles Balears i del Govern Balear.
L'acte de lliurament de premis va tenir lloc el dia 30 d'abril, a la seu de la Diputació de Lleida. El
primer premi, dotat amb 4.507 euros i una escultura de bronze de l'artista Jaume Perelló, va correpondre
al jove Ramon Guixé Cirera, de Puigverd d'Agramunt, amb l'obra Esforç. El segon premi va ser

per a l'obra La indústria i l'humà, l'opulència, l'eclosió,...treball, del lleidatà Llorenç Martí. L'obra Espai,
de l'illenc Xisco Garrido, va rebre un premi de reconeixement.
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Via ai PARLALS

Més de 65.000 persones que vénen de fora aprenen el català, cada EI amb els diversos programes
d'ensenyament lingúístic. Ajuda'ls a practicar. Si els parles en pu 1 IEC Me I EC NT Lc
la nostra cultura i, a més, contribuiràs al seu desenvolupament pe
nal i professional.
ae

el futur creix

a Catalunya

del

(I) Generalitat
Je ler il EA:
vv. gencat.net
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