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b Oblit punyent
Salvador Clop Urpí

Vaig assistir a la VI Jornada llengua, treball i societat,
celebrada a Perpinyà els dies 16 i 17 de gener d'enguany,

- Sindicalime i llengua

amb un èxit total d'assistència i de bona organització, amb

debats on queda palès l'interès de totel que es relaciona amb
el desenvolupament i la normalització de la llengua catalana.

Carles Llagostera i Parra (Tarragona)

L'últim dia, dissabte, em trobava assegut a la sala

d'actes i, quan començà el debat, una noieta jove vestida tota
de negre, i que estava asseguda davant meu, va demanar la
paraula. Era de la Franja de Ponent i va explicar les dificultats
que tenen i el poc interès i ajuda que reben els de la Franja.
Entre d'altres coses, va dir, remarcant-ho que ells se sentien

catalans i sempre havien parlat aquesta llengua, però que no
tenen cap recolzament, ni de part del Principat, ni del País
Valencià, ni de les Illes. Això comporta que la seva lluita és
dura i incompresa, que tenen molt a prop Osca i Terol, i sense
ajut se senten menyspreats. Encara que ara tenien un bri
d'esperança amb el president del Govern d'Aragó, Marcel:lí
Iglesias, fill de Bonansa —el mateix poble de Joaquim Maurín,
fundador dels històrics Bloc Obrer i Camperol i del Partit
Obrer d'Unificació Marxista-, però és clar, això, va dir, està

per veure.
Al final de la jornada es llegí el Manifest de Perpinyà:
"Avui demanem solemnement i denunciem públicament la
decisió del Govern balear d'eliminar el dret dels nens de les
Illes Balears de tenir el català a l'ensenyament. També els
atacs permanents a la unitat de la llengua catalana al País

Valencià i a les Illes Balears". En arribar aquí, la noieta
vestida de negre que moments abans havia demanat el dret
de parlar el català i que s'ajudés la Franja de Ponent, veia
com en el manifest s'oblidaven d'ells i el seu rostre reflectí
una profunda decepció i tristesa, i fou consolada pels amics
que l'acompanyaven.
En un futur hem de ser més sensibles amb un tema
tan cabdal, i no podem oblidar una munió de pobles que viuen
i se senten catalans, per tant, no podem ni hem d'oblidar-lost

Amb seny, coratge i una bona dosi de rauxa podem
convertir la maduresa i l'experiència vital personal en satisfacció
i servei col lectiu i de progrés. Ús ho aclariré tot plegat. Sembla
poc compatible, després de més de 25 anys, fer sindicalisme
en la nostra llengua a casa nostra. Encara avui sembla tabú en
centres de treball no públics fer feina sindical i els seus comunicats en català. La normalització encara es resisteix a introduirse a les fàbriques i pocs o ningú hem fet res per afavorir-la,
falta de valentia, motivacions o cofoisme global2, potser
acomplexament general, o és que realment tot treballador
descendent del proletariat és de parla castellana2, no ho crec
pas ni de bon tros.
Després de la darrera generació, ja passada, de la transició hem
d'haver après alguna cosa més dels nostres mestres sindicals
que negociar amb l'empresari totpoderós de torn i de defensar
els interessos dels més febles. Tot i el mèrit inquiestionable
d'aquells lluitadors de classe dels que no hauríem mai d'oblidar
tot el bo que ens ensenyaren, tampoc hem d'ignorar els seus
errors per aprendre a no ensopegar en les mateixes pedres, per
tal d'evolucionar satisfactòriament i elevar no només el nostre
nivell com a professionals, sinó també com a sindicalistes més
compromesos en les tasques encomanades pels companys i, a
la vegada, no renunciar al medi propi de comunicació que és
la nostra pròpia llengua: sense complexos, amb valentia i, no
caldria dir-ho, també amb total respecte a la llengua emprada
per aquells que, per pròpia, per costum o tradició, continuaran
fent-la servir amb naturalitat com nosaltres hem de fer servir
la nostra.
Tot l'anterior ve en relació al dèficit i menyspreu que el català
ha tingut com a eina sindical i laboral a casa nostra en l'empresa
privada i que tenim l'obligació moral de recuperar fent política
no de debat i discussió com fins ara, Sinó amb pedagogia i
diàleg franc i transparent.
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Editorial: Ampliar la perspectiva
Crèdits
Les Notícies de Llengua i Treball

director Joan Guàrdia
coordinació Anna Lliuró
cap de redacció Agustí Puig

Vivim una època d'incertesa, de canvi, d'acceleració, d'informació. Les grans
ideologies del segle XX, atapeides de mort, ens han deixat. Han subsistit la democràcia
i l'economia de mercat. Europa és la joia de la corona i substitueix el malestar.
Les societats complexes prevalen. I les organitzacions complexes mantenen

el seu rol d'articulació del discurs, si és el cas que innoven per donar resposta a les

Gassell de essesció Csanr El Hosment,
novesagua
realitats socials, per respondre als neguits dels seus membres. L'individu

Gascon, Saoxa Ringolo, Pere Cuscó, Francesca

Lee

Gispert, Rafel Miquel, Hèctor Moret, Joan Jaume
centre de les estratègies.

Potser respon la Catalunya gran als seus reptes2 Potser decideix fer-se gran

Prost, Josep Puig i Pla, Rosa M. Puig-Serra, Miquel

Servera i Isidre Tiana
disseny gràfic i maquetació J. A. G.
redacció rambla de Santa Mònica, 10, 08002
Barcelona, tel 93 304 68 51 " fax 93 304 68 25
ale: jguardiaQ)catalunya.ugt.org
alliuroQcatalunya.ugt.org

s4

És

A

4

-4

3

pea

i dir adéu —a reveure a si mateixa-, guanyar-se la vida i assumir responsabilitats.
Mentrestant desitjar encert a la Caterina Mieras i a l'Antoni Mir, consellera de Cultura
i secretari general de Política Lingúística respectivament de la Generalitat de Catalunya.

Un entorn laboral estable, la serenitat emocional i un context creatiu atorguen
el privilegi humà. Si l'equilibri s'altera, la incertesa esdevé cruament quotidiana i treu
el cap l'hostilitat, ben present.

edita:

La llibertat individual —inclòs el dret a la propietat- i l'estat del benestar són

Servei Lingúístic i de Promoció de la Llengua Catalana

de la UGT de Catalunya

Servei de Normalització Lingúística de la UGT de

les lles Balears

Departament de Cultura de la UGT de Catalunya

CFDT del Llenguadoc-Rosselló
dipòsit legal B-15.113-97

À

area

la clau de volta del present.

I la reflexió, i la paraula, i un estat general d'inquietuds, i l'intercanvi, i la
serenitat i la passió. En què consisteix l'humanisme de l'hora present2 En què consistei

la capacitat d'interlocució social d'un sindicat2
Tot just el somni d'un passeig a la vora d'un riu.

Si vols

.
Generalitat de Catalunya
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
CFDT del Llenguadoc-Rosselló
Servei de Normalització Lingúística — Joan Jaume Prost
rambla de Santa Mònica, 10
35, plaça Jean Moulin
08002 Barcelona
B.P. 146 66001 Perpinyà
ale: alliuroQcatalunya.ugt.org
ale: sgencfdten1 Gaol.com

UGT de les llles Balears
Servei de Normalització Lingúística, Miquel Servera
lecticciel tieta tiets
Lope lur)
ale: ucaQbaleares.ugt.org

Llengua
Do Associació puntCat

El domini .CAT per la nostra
llengua 1 cultura
La consecució d'un domini propi de primer nivell d'Internet (TLD) ha estat des de fa anys
una aspiració de la comunitat internauta catalanoparlant. En la mesura que Internet influeix
cada cop més en l'activitat econòmica, social i cultural de tots els col-lectius humans, es fa
evident la necessitat que la nostra llengua i la comunitat humana que l'empra tinguin una
presència pròpia a la xarxa.
Internet són moltes coses, però proUna representació important i significativa
d'un estat, Andorra. A més, les realitats
bablement una de les més importants és polítiques i econòmiques dels 150 darrers d'entitats de la societat civil de llengua i
ser un espai i un mitjà de comunicació. Els anys han enviat centenars de milers de
cultura catalanes d'arreu del món ha estat
éssers humans es comuniquen amb una persones catalanoparlants a tots els conti- treballant en silenci durant més de dos
varietat de formes, però la llengua és la nents. Per tant, ens trobem amb una realitat
anys, per tal d'aconseguir el reconeixement
més comuna, i Internet no n'és cap excep- lingúística i cultural global, més enllà de
que el català i la cultura catalanes mereixen
ció. La gran majoria de persones concentren
a Internet. Per això, 71 entitats que formen
territoris. A més el català, com a llengua,
les seves comunicacions utilitzant la seva no és gens insignificant en termes d'ús a part de l'associació puntCAT van presentar,
llengua com a vehicle. Això fa que existeixiInternet. Un parell d'estudis de Vilavveb
el passat 16 març de 2004, a la Internet
un sentit genuí de pertànyer a una comunitat
Corporation for Assigned Names and Nummostra com el català figura en la 19a
concreta a Internet, precisament perquè els
que pertanyen a una comunitat, majoritària-Probablement dins del sentit de comunitat, base d'Internet, hauria
ment s'estan comunicant en la seva pròpia de tenir sentit també que les comunitats lingiístiques i mm
llengua, no importa quina és ni on s'està.
Fins al moment, Internet ha donat

culturals, com és la catalana, es vegin reconegudes amb
un TLD

una solució universal que està fent correspondre les llengúes amb els dominis territorials on es parlen, però probablement
llengua, en termes d'ús a la xarxa. El lloc
dins del sentit de comunitat, base d'Internet,
exacte diu molt poc, però la relació amb
hauria de tenir sentit també que les comu- unes altres llengúes és significatiu.
nitats lingúístiques i culturals, com és la
El català tampoc és una llengua
catalana, es vegin reconegudes amb un insignificant fora d'Internet. Prenent una
TLD.
estadística senzilla, del nombre de llibres
La llengua i la cultura catalanes publicats l'any 2002, en català en tenim
les trobem actualment expressades en la 8.183, comparat amb, aproximadament,
seva totalitat, en tres divisions administra-

els 7.000 a Finlàndia i els 6.000 de Grècia,

tives d'Espanya (Catalunya, País Valencià o els 9.000 a Hongria. En termes relatius
i Illes Balears), i parcialment en una (Franjaes publiquen 0,76 llibres per a cada 1.000
de Ponent), a França (Catalunya Nord) i a catalanoparlants, el mateix percentatge,
Itàlia (l'Alguer), i és l'única llengua oficial aproximadament, que a Itàlia o França.

04

bers (ICANN), que és l'entitat responsable
d'atorgar nous dominis d'Internet, la can-

didatura per obtenir el domini .CAT, per
la llengua i la cultura catalanes. Podeu
trobar la part pública de la candidatura del
domini .CAT a:
http://vvv.icann.org/tlds/stld-apps19mar04/cat.htm
D'entre aquestes entitats podem
destacar la presència ISOC-CAT (Capítol
Català de la Internet Society), l'Institut
d'Estudis Catalans (entitats fundadores de
l'associació), i d'altres tant diverses com

A AMA RAE UA AL EL
mpanya per un domini .C

a la comunitat lingúística i cultu

cultural catalana. Tampoc no és un domini
l'Associació Catalana de la Premsa Comar- territorial, és a dir, per a qui estigui ubicat
en un àmbit geogràfic determinat, com ho
cal, l'Associació d'Editors en Llengua
Catalana, l'Associació d'Empresaris Pro- són .es, .fr o ho podria ser un .ct, Si existís.
L'estratègia per a obtenir un domini terriductors de Multimèdia, l'Associació
torial és diferent, requereix la intervenció
d'Escriptors en Llengua Catalana,
l'Associació d'Usuaris de Java de Catalun- d'estats i organitzacions intergovernamenl'Acció Cultural del País Valencià,

ya, l'Associació en Defensa del domini

tals, i no és, en cap cas, incompatible amb

segon any garantirà que estigui formada i
representada per diferents sectors, el món
acadèmic, els mitjans de comunicació, les

empreses, les entitats sense afany de lucre
i també persones individuals propietàries
de dominis .CAT. Tots aquests sectors

elegiran els seus representants com a patrons de la fundació.

la proposta que nosaltres fem ara per un
.Cat, ja que es refereixen a realitats i criteris
l'Associació Productors Audiovisuals de
Catalunya, l'Associazione Italiana di Studi diferents.
.CT, la North American Catalan Society,

Catalani, Radiodifusió Catalana de Mel-

bourne, el Centre UNESCO de Catalunya,
el Cercle Tecnològic de Catalunya, el
Collegi Oficial d'Enginyeria en Informàtica
de Catalunya, la Federació d'Entitats de la
Catalunya Nord, l'Institut Interuniversitari
Joan Lluís Vives, l'Obra Cultural Balear,
l'Obra Cultural de l'Alguer, l'Òmnium
Cultural, Vilavveb o diversos Casals Cata-

lans.
L'impuls del domini .CAT pretén
obtenir un domini per a la llengua i la
cultura catalanes de tot el món. No és, en

aquest sentit, un domini genèric com ara
.com O .0r8, on tothom hi pot enregistrar
el seu nom sense més requisits, sinó que

la iniciativa del domini .CAT planteja
mecanismes de control per a garantir la
vinculació amb la comunitat lingúistico-
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L'impuls del domini .CAT pretén obtenir un domini per a la llengua i
la cultura catalanes de tot el món. No és, en aquest sentit, un
domini genèric com ara .com o .0org, on tothom hi pot
enregistrar el seu nom sense més requisits, sinó que la
iniciativa del domini .CAT planteja mecanismes de control
per a garantir la vinculació amb la comunitat lingúistico-

cultural catalana

Volem remarcar que l'associació puntCAT
és tan sols el vehicle que ens pot portar a
l'obtenció del domini .CAT. En el cas que
l'associació rebés la gestió del domini, la Qui es vulgui adherir al manifest "volem
nostra candidatura ja estableix que
un domini .CAT per la nostra llengua i
l'associació es convertirà en una fundació. cultura", de suport a aquesta iniciativa, ho
Aquesta fundació, sense ànim de lucre,
pot fer al vveb: http://vvvvYv.puntcat.org.
durant el primer any estarà formada per
Les adhesions poden ser de persones indiles entitats de l'associació. A partir del
viduals, entitats no lucratives o empreses e

Les llengúies a la Unió Europea:
SI Ia a itla tia

membre del projecte Europa Diversa.

Universitat Oberta de Catalunya

En descriure la situació lingúística

europea milions de parlants de llengúes
com el turc o l'àrab, que potser caldrà convista distints: el social i l'oficial. En el
siderar en alguna mesura llengúes d'Europa.
llenguatge polític, expressions com "les
La Resolució del Consell sobre l'Any Eurollengies oficials de la UE', "les llengies
peu de les Llengúes 2001 (DOCE C050 de
europees' o "les llengies d'Europa' s'usen 23/02/2002) emfatitzava que "totes les llenindistintament com a sinònimes. No obstantgúes europees són iguals en valor i dignitat
això, hi ha milions de ciutadans la llengua des del punt de vista cultural i constitueixen
dels quals és indubtablement europea encara
una part integral de la cultura i la civilització
que no sigui oficial a la Unió. I amb els
europees". No obstant això, s'adverteix una
fluxos migratoris accedeixen a la ciutadaniaclara jerarquització entre elles:
actual a la UE, cal combinar dos punts de

Els tres pilars de la política
lingúística de la UE
a. Les 11 llengies oficials i de treball de la UE: alemany, danès, espanyol, finès,
francès, grec, anglès, italià, neerlandès, portuguès i suec.
b. El gaèlic irlandès, que disposa de versió oficial dels tractats, participa sense
traves en els programes europeus de contingut lingúístic i pot ser usat en la relació
dels ciutadans amb les institucions (art. 21 del Tractat Constitutiu de la CE).

La política lingúística de la UE presenta
tres dimensions principals:

1 . El règim lingúístic de les institucions
europees. L'art. 290 del Tractat Constitutiu
c. El luxemburguès, varietat germànica avui oficial, que també pot participar plena- de la CE faculta el Consell per a fixar per
ment en els programes europeus de contingut lingúístic.
unanimitat el règim lingúístic de les insd. La llengua catalana, que disposa de cert grau d'ús no oficial i hauria de participar entitucions de la Comunitat. No és necessari,
els programes de contingut lingúístic, segons la Resolució 1285/90 del Parlament
doncs, modificar els tractats per a reajustar
Europeu. En el mateix nivell caldria situar altres llengues amb oficialitat territorial -comel règim actual, establert pel reglament
el gallec o el basc.
del Consell n' 1/1958, i denominat de
e. Les altres llengiies "regionals o minoritàries' parlades històricament en el
multilingúisme integral perquè declara
territori de la UE.
llengies de treball les 11 llengúes oficials.
f.Les llengues incorporades a la UE amb la immigració.
Com hem apuntat, de fet les llengúes de
Fins i tot entre les llengúes del grup a) la igualtat formal dista molt de ser real: les
treball tendeixen a reduir-se a unes pollengúes de treball més utilitzades en les institucions són el francès, l'anglès i, a molta
ques, emparant-se en la diferència entre
distància, l'alemany.
llengúes internes de treball —les més
conegudes— i llengies de comunicació

exterior —totes les oficials—, i en la disL'estatut especial de l'irlandès i el luxem- Regionals i Minoritàries de 1992, el Consell
burguès demostra la possibilitat dels estats d'Europa es va proposar emparar aquestes tinció entre les institucions pròpiament
dites —que assumeixen el multilingúisme
membres d'obtenir —fins i tot després de llengúies no només a la UE, sinó a tot el
integral- i els altres organismes europeus
l'accés—una posició satisfactòria per a unacontinent. No obstant això, la seva efectide les seves llengúes: el reconeixement delvitat és encara limitada, ja que alguns estats—que adopten un nombre menor de llengúes oficials (5, per exemple, a l'Oficina
català és encara políticament negociable. encara no l'han signat (Bèlgica, Grècia,
d'Harmonització del Mercat Interior).
També entre les llengúes regionals o mino-Irlanda, Portugal...) o ratificat (França,
ritàries hi ha diferències significatives: la Itàlia, Luxemburg...). Les seves reticències 2. La participació en els programes de
situació minoritària en alguna zona d'una no semblen molt justificades, ja que cada contingut lingúístic de la CE. Al costat
de les llengúes oficials de la UE —com
Estat pot decidir a quines llengúes i en quin de la importància jurídica i política del
l'alemany a Itàlia— és menys crítica que grau aplicarà les mesures de la Carta. La règim lingúístic institucional, la participació financera en els programes de la
la d'altres llengies, minoritzades en la
mateixa UE ha arribat a reconsiderar la
totalitat del seu territori —com l'occitana. línia pressupostària assignada a l'Oficina CE té una transcendència pràctica indubLa pàgina del projecte Euromosaic ofereix Europea per a les Llengúes Menys Difoses table per als ciutadans. En aquest àmbit
informació detallada sobre totes aquestes (http:/fvvvvv.eblul.org/)), que alguns consi- es donen paradoxes. Per exemple,
situacions
deren sense base legal suficient. Tot això l'exclusió del programa SOCRATES de
(http:/Avyvyy.uoc.edu/euromosaic/index.html). mostra fins a quin punt és precària la situa- llengies europees usades vehicularment

Amb la Carta Europea de les Llengiúes
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ció lingúística d'aquests ciutadans europeus.en tots els nivells educatius, com succeeix

Taula l: les llengues oficials de la UE
Llengua

Estat/s de la UE

en què és oficial

Estat/s de la UE en què és
parlada minoritàriament

Població aproximada (en milions)

França, Bèlgica, Itàlia, Dinamarca 90

alemany

Alemanya, Àustria i Luxemburg

danès

Dinamarca

espanyol

Espanya

finès

Finlàndia

francès

França, Luxemburg, Bèlgica

grec

Grècia

anglès

Regne Unit, Irlanda

63

italià

Itàlia

574

Alemanya

5,2
40 (incl. parlants amb altra llengua materna)

Suècia

5
63

Itàlia

10,6

neerlandès Paisos Baixos, Bèlgica

França

212

portuguès

Portugal

Espanya

88

suec

Suècia, Finlàndia

8,3

BAR

amb el català, a pesar de la citada Reso-

lució favorable del Parlament Europeu.
Aquest fet és més incomprensible per la
inclusió en el mateix programa de llengúes
no oficials de la UE —com l'irlandès i el
luxemburguès—, o també de llengúes
externes a la UE — com les dels paisos de
Taula ll:les principals llengues anomenades regionals o minoritàries' de la UE
l'AELC/EEE o dels paisos candidats—,
Població aproximada (en milions)
Llengua
Estat/s de la UE
i contrasta amb la intenció declarada de
en què és parla
prioritzar les llengies menys difoses i
Català
Espanya, França, Itàlia (Andorra)
ensenyades.
3 . La regulació de l'ús públic i comercial
de les llengues. Aquest és un aspecte
igualment crucial, encara que gairebé
desapercebut. La legislació europea i estatal fixa determinades condicions lingúístiques a la lliure circulació de productes
comercials (etiquetatge), de professionals
(requisits de competència lingúística) o
serveis culturals (quotes de doblatge o

Gallec

Espanya

73
2,4

Occità

França, Itàlia, Espanya

21

Sard

ltàlia

Gaèlic irlandès

Irlanda, Regne Unit

Basc

Espanya, França

Gal-ès
Regne Unit
pluralisme cultural. No obstant això, no
Frisó
Paisos Baixos, Alemanya
sempre es respecten aquestes mateixes
facultats als poders legislatius subestatals,
Friúlès
ltàlia
ni tan sols quan han d'assegurar l'ús públic
normal de llengies en situació més difícil
Bretó
França
que les oficials en la UE. Així va succeir
quan, havent reconegut el mateix Tribunal
Cors
França
Constitucional espanyol (STC 147/1996)
la facultat autonòmica per a regular l'ús
de les llengúes oficials en l'etiquetatge,
La diversitat lingúística després de
es va modificar (1997) la normativa eul'ampliació
ropea de forma que només els estats poguessin fixar les llengúes d'etiquetatge,
L'accés a la UE de Polònia, Hongria, la
i només entre les llengúes oficials de la
República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia,
emissió), amb la finalitat de preservar el

UE: una clara reculada, contrària a la

subsidiarietat i a la preservació de la diversitat lingúística.
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Lituània, Letònia, Estònia, Malta i Xipre

0,5
0,4:
0,4

distància entre llengua oficial i llengua de
treball. A part de l'increment en uns 75
milions de la població de la Unió, la com-

plexitat lingúística es veu també acrescuda
amb un nodrit grup de llengúes eslaves
—polonès, txec, eslovac, eslovè—, dues

representa la incorporació de 10 noves llen- llengies bàltiques —letó i lituà—, dues de
la família finoúgrica —l'hongarès i
gues oficials, la qual cosa augmenta la

ANNA: AELME AL AE
Taula ll: les llengues als paisos candidats a l'ampliació
Estat

Població aproximada (en milions)

Estònia

4
El 8090 amb ciutadania estoniana, el 700 amb

Llengiies oficials — Altres llengues (s'indiquen
percentatges superiors a l'10/0)
estonià (6290)

rus (8090), ucrainès (820), bielorús (299) i finès (190)

altres ciutadanies i el 1806 sense ciutadania
Letònia

24

letó (6299)

rus (8090), bielorús (4,590), ucrainès (3,490), polonès (2,89) yiddish

Lituània

85

lituà (8000)

polonès (890), rus (700), bielorús (1590), ucrainès i yiddish

Polònia

38,7

polonès (9899)

Bielorús, alemany, ashubi, lituà, romaní, eslovac, ucrainès, rus, yiddish

Rep. Txeca

102

Txec (9590)

eslovac (390), alemany, polonès, romaní, hongarès i ucrainès

Eslovàquia

54

eslovac (8500)

hongarès (1090), txec, romaní (290), ucrainès, alemany i polonès

Eslovènia

2

eslovè (9090)

hongarès, romaní, italià, croata, serbi i alemany

Hongria

102

hongarès (9790)

croat, alemany, romaní, romanès, serbi, eslovac, eslovè

Malta

04

maltès 8394, anglés

italià

Xipre

08

grec (8490), turc (1890) armeni, àrab

Paisos candidats en futures ampliacions
hongarès (720), alemany (1590)

Romania

225

romanès (8906)

Bulgària

83

bigar (8590)

Turquia

63

turc (9090)

turc (990), romaní, gagaús, tàrtar i albanès
turd (690), àrab, grec armeni, circasià

Cap a un nou ordre lingúístic2
passin a ser unes poques. Això permet
i potser una d'altaica —el turc. També els
ampliar les llengúes oficials sense grans
coneixements d'idiomes veuen modificat
consequències operatives. Res no hauria
el seu equilibri: l'anglès i l'alemany guanyenLa política lingúística de la UE es troba
d'impedir, doncs, que el català accedís a
terreny com a llengúes internacionals, en
en una cruilla: l'ampliació exigeix un com- la condició de llengua oficial, com diu la
detriment de l'espanyol, poc conegut en elspromís renovat amb la diversitat lingúís- proposta 61 de la Convenció catalana per
paisos candidats. D'altra banda, molts
tica, compatible amb la construcció d'un al debat sobre el futur de la UE, o almenys
d'aquests paisos alberguen diverses minories
espai públic compartit per tots els ciutadansque s'incorporés a les llengúes de tractat
lingúístiques (V. Taula III), en una relació europeus. Conscient d'això, la Comissió esmentades a l'article IV-10 del projecte
no sempre harmònica —com els russòfonsEuropea va fer una consulta pública sobre de Constitució Europea.
a les repúbliques bàltiques. Les negociacio-els idiomes i la diversitat.
Cap trava hauria d'afectar tampoc la seva
ns d'accés han vetllat escrupolosament per
participació en els programes de la CE. I
Curiosament, la Convenció sobre el futur
la protecció d'aquestes minories fins al puntd'Europa no va analitzar aquesta questió, les facultats de regulació de l'ús públic de
que l'Alt Comissionat de l'OSCE va pro- que més tard o més d'hora centrarà el
les llengies de les nostres institucions
testar que, també després de l'accés, els debat públic. És probable que el multilin- autonòmiques no haurien de ser substanestats membres han de respectar les mino-gúisme integral de les institucions hagi de cialment distintes de les de Finlàndia o
ries i que la llengua hauria de constar entrelimitar-se a les funcions imprescindibles Lituània —ja que les nostres llengúes tenen
els criteris de no-discriminació de l'article de representació política i seguretat juri- similars aspiracions i necessitats de cara
13 del Tractat de la CE.
dica, i que les llengies internes de treball al future
l'estonià—, una de semítica —el maltès-
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presidenciaQFaCat.net

pelcatalaecorreu.vilavveb.com

Pel català a l'escola i als instituts de les
terres de parla catalana

Que a 14 de setembre de 2003, 17 entitats de l'àmbit educatiu, cultural i social
d'aquest país es posessin d'acord en endegar una campanya de denúncia i
de demanda de retirada de la LOCE, ha fet possible que, a 23 d'abril de 2004, 128
entitats d'arreu dels Paisos Catalans continuin exigint-la per a aquelles comunitats autònomes,
de llengua i de cultura catalanes, on el partit de les ràncies dretes nacional-catòliques
d'Espanya, -sí, sí, aquell malson del PP -, continua governant.
la ciutadania amb més futur del nostre país.Popular de les Illes i del País Valencià
Hi ha veus al Principat que donen per
fet que, aconseguida la moratòria de la
Al País Valencià i a les Illes Ba- continuen exercint a les escoles i als instituts. Som, ara per ara, 128 entitats repreLOCE a l'Estat espanyol de la mà del
lears parlar d'immersió és, avui com hui,
sentatives de la societat civil dels Paisos
govern Zapatero, ja no plana l'amenaça
una entelèquia, però illencs i valencians
sobre la immersió lingúística en llengua
defensen línies educatives en llengua cata- Catalans, i milers de ciutadans, que no
catalana a les escoles i els instituts de
Catalunya. S'equivoquen de mig a mig.
Ens cal encara defensar el català a l'escola, a Catalunya, perquè
Al Principat encara no s'ha assolit la iml'escolai l'institut són els únics espais que poden garantir la
mersió en la totalitat del sistema educatiu difusió i l'ús de la de la llengua entre la ciutadania amb més
i en això hi té molt a veure que encara no
futur del nostre país
s'hagi produit la necessària normalització
en la funció social de la llengua al nostre
país. Per tal que el català sigui una llengua lana que ara veuen envaits els seus projectes
estem disposats que passi per alt: la llengua
d'ús social és essencial que els centres de educatius per la imposició del currículum catalana no pot assolir la seva normalització
secundària l'assoleixin i el comparteixin
de la LOCE que, en aquestes terres, conti- i el seu desenvolupament per l'existència
com a vehicle d'expressió en totes les sevesnuarà rodant per la interposició de tota
d'una clara política de destrucció, que
activitats, i d'això, malauradament, encara

en som un bon tros lluny.

mena de recursos, polítics, legals i dràstics,

s'estableix al Pais Valencià i a les Illes,

que dictaminen els seus governs amb plenes
atemptant contra la protecció i el reconeixecompetències
en
matèria
d'ensenyament.
ment constitucional que empara les llengies
Ens cal encara defensar el català
de l'Estat espanyol.
Pel
Català
a
l'Escola
segueix
i
a l'escola, a Catalunya, perquè l'escola i
seguirà denunciant la política repressiva
l'institut són els únics espais que poden
Pel Català a l'Escola continuarà
garantir la difusió i l'ús de la llengua entre envers el català que els governs del Partit explicant-ho allà on faci falta e
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La Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Difusió Artística (ODA),
promou i dóna suport a la difusió de les arts que fan els ajuntaments.

ESPECTACLES DE QUALITAT A TOT ARREU
El Circuit d'espectacles professionals és l'eina principal
de l'ODA per contribuir a la difusió d'espectacles i concerts
professionals als teatres i auditoris municipals.
Les xifres ens avalen:
: 255.452 espectadors, 1.149 funcions,

: 802 espectacles i concerts, i
" 79 ajuntaments (dades de l'any 2003).
INFORMACIÓ PERMANENT I AL DIA
El veb Escenari (vvvvvv.diba.es/escenari) és el catàleg
de referència per conèixer l'oferta professional de teatre,
música i dansa. Més de 1.000 espectacles i concerts
a la Xarxa.
DONEM RESSÒ ALS MILLORS FESTIVALS
Amb el Festival de Festivals oferim suport econòmic i
promoció als mitjans de comunicació als més de vint festivals
que organitzen els ajuntaments.
ENSENYEM ELS JOVES A ESTIMAR L'ESPECTACLE
El programa Anem al teatre acosta (a música, el teatre i la
dansa als escolars d'educació infantil, primària i secundària.
El curs passat va ser un èxit: 288.011 espectadors i 1.653
funcions a 751 centres docents de 203 ajuntaments.
MOSTREM L'ART D'AVUI PER ESTIMULAR LA CREACIÓ

DE NOUS PÚBLICS

El programa Arts Visuals dóna suport a les polítiques locals
d'art contemporani i impulsa projectes de cooperació municipal
de formació, creació i difusió, com ara exposicions itinerants.

Tenim els escenaris, tenim els espectacles
Música, teatre, dansa i arts visuals als municipis.

Oficina de Difusió Artística
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. Oficina de Difusió Artística. veyvyv. diba.es/escenari

Fragments del
CNC
inauguració de la XV
Setmana del Llibre en
Català (Palma de Mallorca,
26 de febrer de 2004)

Alcover i Costa 1 Llobera contra els assassins de

la Llengua Catalana o Dóna'm Llengua i Ama'm
in memoriam Blai Bonet i Nadal Batle, amadors i lluitadors de la llengua i la

Cultura del País Català

Feliç, joiós i encoratjador dia a tots
dura de Primo de Rivera, els quaranta anys malització lingúística. El desplegament de
els amadors de la llengua i la cultura cata- de la dictadura franquista i l'aznaritat
noves disposicions que ajudassin la llengua
lanes i dels llibres catalans.
neofranquista actual. I dir i repetir i insistir en territoris com el judicial, l'empresarial,
M'agradaria viure en una nació en les mateixes evidències científiques que el comercial o el social, no es va dur endaamollam des que sortirem del feixisme i
vant de forma clara fins al Govern del
europea normal, dins una cultura europea
emprenguérem
aquesta
transició,
de
la
qual
Pacte de Progrés. Amb aquestes polítiques,
normal i amb una llengua europea normal.
m'atreviria
a
dir
que
encara
no
s'ha
acabat,
la llengua i la cultura catalanes a les Balears
Si tot això fos així, el meu paper de pregomalgrat
que
certs
polítics
i
certs
historiadors
començaven a trobar espais de normalitat
ner podria ser molt lliure i alegre: un cant
ens
vulguin
vendre
que
habitam
en
un
i, dins una societat tan complexa i tan poc
a la festa de la lectura, una cantata dedicada
procés
democràtic
meravellós
en
què
la
cohesionada, no hi va haver cap confronals llibres. Em sentiria amb cor, com a
normalització lingúística i cultural catalana tació social per motius de llengua.
lector fervent, de fer dècimes desbaratades
dedicades als escriptors catalans i espotpu-ja s'ha aconseguit.
Just començar el 2003, amb el
blicitaria els que ador, perquè fan literatura
Ni a prop fer-hil La unitat de la
Govern Balear del PP de Jaume Matas,
de la bona i sense data de caducitat, i em
llengua catalana, aquesta realitat científica apareixen signes de catàstrofe. El conseller
carregaria els que fan tot el contrari. O bé i, com a tal, objectiva i universal, és atacada
d'Interior, José Maria Rodríguez, fa un
m'enrotllaria amb els meus mecanismes des de l'Estatut de la Comunitat Valencia- decret que retalla l'exigència de nivell del
de lectura i, d'una forma clara, entretinguda
na, fet per uns polítics extraordinàriament català per accedir a l'Administració de la
i subjectivíssima, contaria què és per a mi ben definits per mestre Joan Fuster. (...) comunitat autònoma. (...) El final del 2003
la lectura metafòrica, la lectura metonímica,
ve marcat aquí per la rebaixa del pressupost
A les Illes Balears, els polítics
i acabaria amb l'explicació raonada d'una que consensuaren l'Estatut d'Autonomia per a la normalització lingúística, l'anunci
confessió íntima: sé si un llibre és bo o
d'una tevé autonòmica bilingie i el tancaforen cultes i escriviren que la llengua
dolent amb una regla senzillíssima: si el
ment de Som Ràdio, i, per afegitó, el Gopròpia era el català, i que la Universitat
vern del PP espanyol estableix
llibre em fa escriguera, el llibre és bo.
seria la institució que vetllaria i tendria
l'ensenyament del valencià a les escoles
cura
de
l'idioma.
A
poc
a
poc,
durant
la
Emperò no són temps per anar de berbes,
oficials d'idiomes com a llengua distinta
i, Si no volem perdre els verbs i la verba llarguíssima quinzena d'anys de govern
catalana, no ens queda més remei que
prosseguir la lluita empresa pels catalanoparlants des dels Decrets de Nova Planta
i amb fites tan significatives com la dicta-

ll

del PP, amb la feina i l'esforç de tècnics
universitaris, es feren les lleis i els decrets

que ajudaren mestres i professors a fer,
amb dedicació i treball, uns inicis de nor-

del català.

El conseller de Cultura i Educa-

ció, Francesc Fiol, del Govern Balear, el

passat 16 de gener de 2004, presenta un

AENA ALL EAAME
fructificar una llengua literària catalana que podríem considerar la predecessora de l'actual
llengua estàndard. La seva
paraula viva és la que ens
ha de donar aliment i coratge en aquests temps de

conjunt de mesures lingúístiques amb una llista de
sis punts per protegir les
modalitats insulars a
l'ensenyament, defensar els
drets individuals en l'ús de
la llengua dels estudiants i
crear una secció filològica
a l'Institut d'Estudis Baleàrics per fer els llibres en
text modalitari i passar totalment de la saviesa universitària. Tot això implica,

misèria. Les seves veus,

que han travessat el temps
sense perdre veritat i vitalitat, han de ser com un

far en aigúes de naufragi.
(.. )Si sabem que la situació de la llengua és un
dels primers símptomes de
la salut moral d'un país i
que la corrupció del llenguatge és un indici de la
malaltia del cos social, ja
sabem què hem de fer:
Contra els assassins de la
llengua catalana la lluita
és clara: Dóna'm llengua

pel cap baix, un procés

d'involució de la normalització del català, la creació

d'una societat més fragmentada, en què la inte-

gració dels immigrants serà
impossible i el català quedarà marginat.
Un conjunt de
veus institucionals i individuals s'aixequen contes-

i ama'm: català a ca nostra,
català a l'escola, català al
carrer, català al cinema,
català als media, català als

tant tots els punts d'aquest

intent de crear una guerra
lingúística i un blaverisme
a la balear. (...)

L'Obra Cultural
Balear es manifesta davant

el Consolat del Mar amb un
text contundent, llegit per
Maria del Mar Bonet, on

s'exigeix: Rectificaul Rectificaul La UIB i el Depar-

Felic, joiós i encoratjador dia a tots els amadors
de la llengua i la cultura catalanes i dels llibres
catalans.

jutjats, català arreu, català
en la consciència individual de cadascú. Viure les
vint-i-quatre hores en català perquè aquesta és la
nostra manera de pensar,
de veure, de llegir, de

Els senyals d'alarma sobre la nostra llenguapercebre, d'orientar-nos en el món: saber
tament de Filologia Catalana denuncien,
que som membres d'una comunitat que no
i cultura s'han posat a sonar a les totes.
amb tots els ets i uts, aquestes mesures,
és gens diferent a la nostra vida quotidiana,
Qui
no
vulgui
sofrir
submissió
lingúística,
que ataquen les funcions universitàries que
amb una cultura fonamentada en una moral
perquè
creu
que
el
català
és
la
llengua
li són pròpies segons l'Estatut, i les qualicol-lectiva que neix de la moral de cada
pròpia,
útil
i
necessària
(i
només
podem
fiquen d'intromissió inadmissible del poder
ciutadà. I sabent a les totes que cada pam
considerar
com
a
imposat
l'aprenentatge
polític en el terreny científic. El món cultural fa un manifest, signat per unes seixan-d'aquelles llengies que socialment no són de llengua i de cultura que perdem és un
ta persones, que envesteix aquesta políticanecessàries), sap ben bé que, en el segle pam de dignitat moral perduda, és una
reculada cap a la barbàrie. Retorn a Joan
lingual com a demagògia irresponsable, XXI, sols sobreviuran les llengúes petites
fonamentades en la voluntat col-lectiva de Alcover, que diu el mateix amb d'altres
en una situació en què retrocedeix l'ús
fer tots els esforços imprescindibles per
mots: (4La llengua no és un instrument que
social del català, i com a pràctica d'un
mantenir-les vives.
es deixa o es pren a voluntat, com qui tria
electoralisme enverinat perquè els ciutadans
Ia començaments del segle XX, la flauta o el cornetí per interpretar una
oblidin els problemes medioambientals,
dos homenots poetes, que enguany fa 150 melodia: és un òrgan vivent de la indiviautoviaris, turístics, econòmics, amb una
manipulació de les idees del personal afa- anys que nasqueren, Joan Alcover i Miquel dualitat humana, i és impossible arrancarse'l sense que el ser moral més o Menys
Costa i Llobera, feren tots aquests esforços
vorint guetos i creant odis a costa de la
se debiliti i es dessagni.) (...)
imprescindibles per aconseguir crear i
llengua i la cultura pròpies. (...)

BREUSLlengua

a Barcelona s'ha endegat la
Free Catalonia-Catalunya Lliure, que agafant com a referent el Freedom for Catalonia de

1992 vol aprofitar la caixa de ressonància internacional d'aquest esdeveniment per donar a
conèixer als visitants de tot el món la reclamació dels drets nacionals del nostre país. La
campanya, que ha començat el maig i durarà fins a setembre, ha rebut el suport de nombrosos
individus i entitats. Entre les adhesions personals hi ha les de Txe Arana, Jesús Artiola, Miquel
Calçada, Salvador Cardús, Josep Cruanyes, Oriol Grau, Joel Joan, Biel Majoral, Fèlix Martí, Enric Massip, Magda Oranich, Vicent
Partal, membres dels Pets i Obrint Pas, Jordi Porta, Joan Rigol, Jordi Sànchez, Toni Strubell i Josep M. Terricabras. I entre les entitats
i grups que s'hi han sumat hi ha el CIEMEN, el col-lectiu Freecatalonia, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, Culturalnord,

la Federació per la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes de Catalunya Nord, Òmnium Cultural i la Plataforma per la L

Per l'oficialitat del català a Europa
Òmnium Cultural i la UGT de
Catalunya, juntament amb altres
entitats culturals, sindicals i

Campanya per una "Monarquia plural"
L'Organització pel Multilingúisme ha iniciat una campanya per
reclamar que la Casa Reial espanyola adopti com a llengúes pròpies el
català, el basc i el gallec, a més del castellà.
L'objectiu de la campanya és que el Congrés dels Diputats elabori una
llei que reguli, dins d'un marc de plurilingiisme igualitari, els usos
lingiústics de la Casa Reial espanyola. Entre les demandes hi ha la
d'emprar les quatre llengúes oficials quan algun dels seus membres es
dirigeixin a tots els ciutadans espanyols o l'ús preferent d'una llengua
determinada en el seu territori lingúístic.
Per a més informació visiteu la pàgina vveb d'Organització pel
Multilingúisme: vvvvvv.om-plural.org

econòmiques, van endegar una
iniciativa per reclamar l'oficialitat
del català a la Unió Europea que
es va presentar en roda de premsa
al Col-legi de Periodistes el dia 19 de maig. Amb
aquesta iniciativa s'instava el president del govern
espanyol que fes les gestions necessàries perquè el
català s'incorporés a la llista de llengies reconegudes
a la Unió Europea i la traducció dels textos institucionals, cosa que comportaria que els ciutadans es podrien
adreçar en català a les institucions europees i poder
rebre la resposta també en aquesta llengua. En vista
dels resultats obtiguts els organitzadors no han descartat
fer una manifestació o una recollida de signatures per
tal que aquest objectiu es compleixi.

Voluntariat Lingúístic
El dia 15 d'abril vam presentar a la seu de la UGT de Tarragona el programa de voluntariat
lingiístic que, a la UGT de Catalunya, hem endegat amb el lema "Busques parella"". A Tarragona
l'hem començat amb la participació de 22 parelles que inclouen gent d'àmbits molt diversos, des
d'una maquinista de RENFE que acaba d'arribar a Catalunya a un policia local de Tarragona.
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El Servei Lingúístic i de Promoció de la Llengua Catalana de la

Ges — UGT de Catalunya ja té pàgina vveb

La UGT de Catalunya ha estrenat fa ben poc temps una nova pàgina vveb amb nombroses
novetats i utilitats. Entre aquestes novetats hi podeu trobar un espai propi del Servei Lingúístic,
on hi trobareu les notícies més rellevants que afecten el català, enllaços a altres pàgines vvebs
d'entitats i organismes de foment de la llengua catalana, recursos lingúístics en línia, els
Infollengua, una proposta d'agenda d'actes d'arreu dels Paisos Catalans, entre d'altres coses.
Per accedir al nostre espai heu d'accedir a l'apartat de Serveis de la pàgina vveb de la UGT
de Catalunya: vvvyyv.ugtcatalunya.org

ll Congrés de la Immigració a Catalunya
Amb el lema "El món a Catalunya, Catalunya al món" es va celebrar els dies 17 i 18
d'abril a Reus el II Congrés de la Immigració a Catalunya, organitzat per AMIC. El Congrés es
va presentar amb l'objectiu d'impulsar una trobada de treball, un espai per al debat i la reflexió,
participatiu i plural, per introduir al debat social i mediàtic, que hi ha actualment a Europa sobre
les migracions, la veu dels immigrants i de les entitats que els representen. El Congrés es va obrir
amb una conferència a càrrec de l'eurodiputat francès Sami Nair, amb el títol "Immigració i
integració en una societat democràtica".
El Congrés es va articular en quatre taules o comissions de treball que van coordinar
diferents entitats: "Immigració i formes de participació", Fundació Jaume Bofill, "Llengua, cultura
i país", Òmnium Cultural, Immigració i marc jurídic", Càtedra d'Immigració de la Universitat
de Girona, "La immigració i els mitjans de comunicació", Col-legi de Periodistes de Catalunya.
S'ha creat una comissió permanent del II Congrés, coordinada per Edet Effiong, president de
Nigerian Association, que s'encarregarà d'impulsar l'execució de les resolucions que s'hi van
aprovar.
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Berenguer de Mussots

ge desta
Neix a Bonansa (Ribagorça-Osca) l'any 1951.

Saragossa, 26 de novembre de 2003, dos quarts d'onze del matí. Avui

es compleix el tercer aniversari de l'assassinat d'Ernest Lluch. —n1cara
que aquest fet no tinga res a veure amb l'entrevista que tindrem avui amb el
president del Govern dAragó, Marcelí Iglésias, vull recordar una anècdota, minsa
si es vol, que ens remet a un encontre, a mitjan dècada dels anys vuitanta del segle
passat, entre els màxims representants de l'Estat espanyol a la província d'Osca.
Els protagonistes de la trobada foren el governador civil de la província, el president de la
Diputació d'Oscai el ministre de Sanitat del Govern central. Les persones que exercien aquests

càrrecs en el moment de la reunió eren, respectivament, Miguel Gòdia, de Mequinensa, Marcel'lí Iglésias,
de Bonansa, i Ernest Lluch , de Vilassar de Mar. Més tard, aquest últim redactà una breu nota a propòsit
d'aquell encontre en el setmanari El Món en què, per sobre de la finalitat última que havia motivat una
trobada a tan alt nivell "institucional", va voler subratllar un fet insòlit, pràcticament irrepetible, en la
història social de la llengua catalana a la província d'Osca, i a l'Aragó en general. El fet, del qual el ministre
Lluch es mostraya cofoi, no era cap altre que les tres màximes autoritats (o hauria de dir les tres persones,
encara que no sempre és fàcil, en aquests casos, separar l'autoritat de la persona) de l'Estat presents aquell
dia a la província havien estat dialogant àmplia estona (això sí, suposo que en petit comitè) en català, la
llengua que els unia a tots tres per sobre, o al marge, de les representacions estatals que en aquell moment
cadascun d'ells exercia.

Quin balanç farieu dels vostres anys al En el marc de les noves comunicacions, A propòsit del Pla Hidrològic Nacional, o
capdavant de la Diputació General d'Aragó, com valoreu l'arribada del Tren de Grantransvasament de l'Ebre, quines són les

Velocitat, o AVE, a Saragossa2 L'arribada mesures que s'han pensat prendre des
del Tren d'Alta Velocitat és una questió
del Govern d'Aragó davant d'aquesta
fonamental, perquè el problema d'Aragó iniciativa del govern central2 El que nono ha sigut un problema de capacitat de la saltres hem fet és intentar, i penso que ho
societat, o de la gent. Ha estat un problemahem aconseguit bastant, unificar les poside bloqueig i d'aillament, per tant, els
cions a dintre dels partits polítics aragonetransports i les comunicacions han sigut
sos i de la societat aragonesa. Crec que el
salt fonamental en la necessària estabilitzadeterminants a l'hora que tot l'interior de
primer que havíem d'aconseguir és que
ció de les institucions aragoneses. Perquè,
tota la societat aragonesa (mitjans de cola
península
Ibèrica,
no
solsament
Aragó,
des del meu punt de vista, un dels més
sinó tot l'interior de la península, amb
municació, sindicats, partits polítics...)
greus problemes que ha tingut la Comunitat
l'excepció d'uns quilòmetres quadrats a
estiguessen en contra d'aquesta iniciativa
d'Aragó en els vint anys d'autonomia —que
Madrid, que tenen una connotació diferent del Govern central: aconseguir una posició
ja hem celebrat— ha estat la inestabilitat,
perquè és l'efecte capital. La falta d'unes general de la societat aragonesa en contra
per tant, estabilitzar la situació política i
del projecte de transvasament. En segon,
institucional ha estat un dels nostres objec- bones connexions, i d'uns bons sistemes
hem treballat per intentar bloquejar —i de
de
transports,
han
sigut
els
que
han
conditius prioritaris. Però paral-lelament a això
moment ho hem aconseguit— la posició de
cionat
completament
la
manca
de
creixehem pogut enllestir una sèrie de projectes
la Unió Europea perquè no financin el
ment
i
la
despoblació.
Per
tant,
les
noves
molt importants, gràcies a l'aprofitament
projecte i que no hi hagi manifestacions
comunicacions,
especialment
el
Tren
d'Alta
de les noves comunicacions i de la nostra
de la Unió Europea favorables al projecte.
Velocitat,
la
vinculació
que
suposa
el
TAV
ubicació geogràfica, que tenen molta relació,
l això, fins ara, ho hem aconseguit. En
amb
tota
l'àrea
del
Mediterrani
i
amb
tota
per una banda, amb la logística, i per l'altra,
tercer lloc, jurídicament, hem estat impugl'àrea
de
Madrid
i,
ben
aviat,
amb
tota
amb una de les activitats econòmiques més
nant tots els passos que s'han fet des de
l'àrea
del
Nord
(el
País
Basc,
Navarra,
la
importants que tenim a Aragó, com és el
l'Administració central. En quart lloc, hem
Rioja...)i
València,
produeixen
una
nova
turisme de muntanya. Per una altra banda
posat a treballar els que consideram els
centralitat
a
Saragossa
que
ens
portarà
anem tancant un procés de reorganització
millors científics relacionats amb l'aigua,
moltes
oportunitats,
que
ja
s'estan
coterritorial de la comunitat amb el desenvotant aragonesos com de les principals unimençant
a
veure.
lupament de la comarcalització, que ens
del Govern d'Aragó2 Jo, obligatòriament,
com qualsevol responsable polític, en faig
un balanç positiu. És cert que no és fàcil
trobar un responsable polític que faci un
balanç negatiu del seu treball. Però crec,
amb sinceritat, que a Aragó estem fent un

permet apostar per un país desconcentrat.
I, en paral-lel, l'estabilitat política ens ha

L'arribada del Tren d'Alta Velocitat és una questió fonamental,
perquè el problema d'Aragó no ha sigut un problema de capacitat de
des del Govern central: el transvasament la societat, o de la gent. Ha estat un problema de bloqueig i d'aillament,
per tant, els transports i les comunicacions han sigut determinants
de l'Ebre.

permès abordar —jo espero que amb èxitla gran amenaça que se'ns ha plantejat
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ment podrà fer avançar el transvasament
a partir del mes de març, que són les eleccions.
La reacció d'altres societats, a part de
l'aragonesa, com ara la catalana, sobretot

la del sud de Catalunya, com ho valoreu2
Recentment he estat a Catalunya i, especialment a Lleida i Tarragona, crec que s'entén

perfectament el que significa el transvasament de l'Ebre. Aquestes dues societats,
tant a les Terres de l'Ebre com a Lleida,

on els regs i l'aigua són fonamentals, ho
entenen perfectament. Això s'ha vist reflectit en les últimes eleccions autonòmiques
catalanes. Des d'un punt de vista social hi

ha una gran coincidència a rebutjar el projecte de transvasament, tant a Catalunya
com a l'Aragó.
Com veieu el paper dels sindicats en la

societat actual aragonesa2 A la societat
aragonesa, i a qualsevol societat moderna,

el paper dels sindicats és fonamental. El
sindicat és l'interlocutor del món laboral
amb el govern, amb l'empresariat,... per
tant, en qualsevol societat moderna tenen
un paper fonamental. No hi pot ser una
societat moderna i democràtica sense una

estructura sindical moderna i avançada. No
pot haver-hi diàleg entre el món del treball
i el món de l'empresariat, o entre el món
del treball i el món de la política, sense la
labor que fa el sindicalisme.
Com es veu a l'Aragó la immigració, la
nova immigració2 És un dels desafiaments,
no diré dels problemes, de la societat moderna. Per a la societat aragonesa el problema demogràfic possiblement siga un dels
primers que tenim. Aragó ha perdut molta
població com a consequència dels fenòmens que ja he intentat explicar, el problema d'una societat que s'ha quedat bloquejada a l'interior, de difícil comunicació, etc.

Il amb societats a la vora que tenien molt
versitats de tot lo món, especialment de

bones comunicacions, com és el cas de

Catalunya o el País Basc. El secret de
paisos que tenen alguns problemes relacio-més avançada2 Hi ha un pas molt impor- Catalunya no és tant la laboriositat de la
nats amb l'aigua, de la tecnologia de l'aigua,
tant que ja s'ha aconseguit. Tots els partits, gent —que evidentment ho és—, perquè més
com pot ser Israel o Estats Units (Califòr- fora del PP, de l'arc polític espanyol i
important fins i tot que la laboriositat i la
nia), perquè facen informes, que han resul-aragonès estan en contra del transvasament.
capacitat d'iniciativa és que ha sigut una
tat del tot contraris a aquests tipus de situa-Això és molt important. Per exemple, Con- societat molt ben comunicada, fonamentalcions.
vergència i Unió, que al principi va votar
ment perquè ha tingut el Mediterrani. El
Tenim la societat aragonesa clarament en a favor del PHN, ha fet un gir molt impor- Mediterrani és un mar, però també és una
tant. Jo tinc l'obligació de considerar que gran autopista de comunicacions històrica.
contra del transvasament. Hi ha una mobilització anual, que ja ni l'hem de convocar. avui, en la nova situació política que hi ha Fa dos mil anys que per allà la gent s'hi
a Catalunya, no hi ha cap hipòtesi de governmovia, però a l'interior només fa cent anys
El segon diumenge d'octubre ja és una
mobilització fixa contra el transvasament català que puga tornar a votar a favor del que hi circulen els trens, per tant tot això
de l'Ebre. I aquesta la continuarem mante- transvasament de l'Ebre al Parlament esha sigut un gran desavantatge. Dintre una
nint mentre tinguem l'amenaça.
panyol. Per tant, el Partit Popular dificilsituació bloquejada, amb veins que tenen
I si el Govern central pren alguna mesura

una situació molt més fàcil, com ha sigut
la situació de Catalunya o la del País Basc,

targetes sanitàries més, que ens donen una
idea de l'increment demogràfic que tenim,

per una societat industrial que és la que ha i això ho notem als hospitals i en el repunt
produit el gran creixement, sobretot en els important que tenim a les escoles.
dos últims segles, evidentment nosaltres
Parlant de l'emigració d'aragonesos a
hem tingut moltes dificultats. Quan això
Catalunya, al País Valencià, a Madrid,...
se soluciona se solucionen molt problemes,
quina relació manté el Govern d'Aragó
per tant la nostra demografia és un dels
amb aquests aragonesos2 L'emigració
problemes més importants que tenim, i
nosaltres som conscients que el problema ara s'ha parat, afortunadament. Hem inverdemogràfic a Aragó l'estem invertint, co- tit la tendència. És una de les coses de les
quals estic més satisfet. Per primera vegada,
mençam a invertir-lo. La nostra societat
comença a créixer com a consequència del hem passat d'una comunitat autònoma de
la qual se n'anava la gent a una comunitat
fenomen de la immigració, un fenomen
molt positiu per a nosaltres, sabem que si on hi ha més gent que ve, molta més gent
ve a treballar aquí — i moltes més empreses
l'economia se'ns parés podria crear-nos
que vénen a treballar aquí- que gent i emtensions. Avui és l'única via per la qual
nosaltres podem començar a solucionar elspreses que se'n van cap a altres llocs. Penso
ment hi ha més immigració que emigració
problemes demogràfics. De fet, nosaltres que aquest és el punt d'inflexió del que
hem donat en els dos últims anys 70.000 estic més satisfet. Per tant, en aquest mo- i això és la primera vegada que passa a
Aragó en cent anys.
És veritat que tenim una gran quantitat de
famílies que va haver de sortir d'aquí en
dècades passades a València, a Catalunya,
menys al País Basc i a Madrid. I a França
també. A totes les comunitats autònomes
veines hi ha una gran quantitat
d'aragonesos que en aquella època difícil
de la nostra economia van haver de marxar.
Per això mantenim una gran vinculació
amb aquestes comunitats, fonamentalment
a través de les cases d'Aragó, amb les quals
mantenim una relació permanent.
Tornant al tema laboral i econòmic, heu
notat en les vostres visites a Catalunya,
si hi ha una mica de gelosia, o recels, per

haver aconseguit que algunes empreses
s'hagin instal-lat a Aragó, com Inditex,
Oriana de Cordoniu o Memory Set2 Jo no
tinc aquesta sensació. Afortunadament som
en una economia oberta en un món obert.
Les comunitats autònomes són administracions noves, però no tenen la voluntat de

crear fronteres a l'economia. Per tant, que
vinguen empreses de Catalunya a Aragó
no ha de crear cap tensió. Durant molt de
temps ha passat a la inversa, per això crec
que això no ha de crear cap problema, i de
fet no en crea. Som en una economia oberta,

i som en un espai econòmic —com és la
vall de l'Ebre- en què existeixen moltes
interrelacions. Tota la zona oriental aragonesa està molt condicionada, molt confosa,

amb l'economia de l'àrea de Lleida. Hi ha
una gran interrelació, i això no és dolent.
I si anéssem a posar fronteres, o a evitar
els intercanvis, crec que ens equivocariem
tots. El país ha de ser cada dia més obert
i no més tancat o proteccionista.
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cipat perquè nosaltres estem en un debat
anterior. Encara estam sense solucionar la
demanda que planteja l'Estatut
d'Autonomia, reformat al 1996, del reco-

neixement de les llengues, tant de
l'aragonès com del català, a l'Aragó. Per
tant, primer hem de donar sortida a la
demanda de l'Estatut i ho volem fer en
aquesta legislatura que hem començat, amb
una llei de llengies que reconega com un
fet positiu —no com una pedra a la sabatala diversitat lingúística que tenim a la
comunitat.

Podríeu comentar una mica més el projecte de llei de llengiies, que ja al 1997
va tenir un dictamen favorable de les
Corts d'Aragó2 Sí, i en la línia d'aquell
dictamen, que era un dictamen unànime, a

mi m'agradaria que ens poguéssem moure
per a poder aprofundir-lo, avançar i arribar
a un acord. Des del Departament de Cultura
s'està treballant en una proposta que farem
ben aviat, durant l'any 2004. Una proposta
que buscarà el màxim de suport al Parlament.

Amb les noves perspectives que s'obren
amb un canvi de govern després de les

eleccions generals del 14-M, què espera
que passarà amb el PHN2 L'endemà de

les eleccions em vaig adreçar per carta al
president Aznar demanant-li que aturés
totes les iniciatives empreses de cara a
posar en marxa el transvasament de l'Ebre,
una obra que amb els resultats sorgits a les
urnes està tocada de mort. I penso que,
amb les lògiques bones relacions que ens
unirà als governs català i aragonès a partir

minats a enllestir aquests projectes. Que
el Partit Popular hagi utilitzat com munició d'ara amb el nou govern de Zapatero, poprojecte d'una euroregió formada per
electoral
el problema de l'euroregió denota drem dissenyar entre tots un nou pla hidroterritoris de l'antiga Corona d'Aragó2 De
o
una
gran
ignorància o una mala voluntat lògic que faci arribar aigua a les zones
l'euroregió, se n'ha fet una utilització perper
part
d'aquests
polítics. Amb tot, penso d'Espanya que la necessiten amb solucions
versa des del punt de vista electoral per
que
hem
de
donar
temps al temps i esperarmés barates, més efectives i menys agrespart del Partit Popular, amb un gran desconeixement del que és una euroregió. A tot que entri en ple funcionament el nou Go- sives envers el medi ambient.
Europa hi ha més de quaranta euroregions vern, la nova coalició de govern, a Cataluni Aragó —Catalunya i el País Basc també- ya, i a partir d'aquí analitzar la possible
En acabar l'entrevista, (em a mans de Marcel-lí
participa en una —la Comunitat de Treball proposta que ens facen arribar. Però des Iglésias un exemplar del llibre, imprès fa poques
dels Pirineus— des de fa més de vint anys.de la meva responsabilitat jo analitzaré
selmanes, La vall de Balai d'Artur Quintana, en qu
La Unió Europea no solament les potencia,amb una visió positiva, no amb aquesta
s'esmenta el pare del president, Josep Iglésias, qu
sinó que les finança, perquè un dels objec- visió destructiva amb què ho ha volgut
fou un bon informador per al recull Bilat colratl
tius fonamentals i fundacionals de la Unió veure el PP.
Literatura popular catalana de la Ribagorça, la Llitera
és la desaparició de les fronteres. I un dels
i el Baix Cinca: "Llàstima que no vam fer cap foto
objectius que planteja la Unió per a la
aquella tarda (...J a Bonansa quan l'Hèctor jugava
En el marc de les relacions amb altres
desaparició de les fronteres és la creació territoris de l'antiga Corona d'Aragó, com a la morra amb en Josep Igiésias.", hi escriu l'Artur
d'euroregions. Una de les més notables,
veieu la possible participació del Govern Quintana. Per un moment ha semblat que el presid
de les últimes que s'estan proposant, és d'Aragó a l'Institut Ramon Llull de projec- baixava l'escut de la lleu suspicàcia —pròpia dels
una euroregió entre França i Alemanya
polítics institucionals que davant dels periodistes
ció exterior de la llengua i la cultura
precisament en una de les zones més con-catalanes que, en principi, impulsen i
miren de mesurar les paraules— present fins llavors,
flictives d'Europa: Alsàcia i Lorena. Els
afectat pel record del pare, traspassat fa ben pocs
financen el govern català i el govern
francesos i els alemanys estan molt deter- balear2 No hi participam, no hi hem parti- mESOS e
Des del Govern d'Aragó, com veieu el
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: Antoni Pastor

Els treballadors

Malgrat tot, els sindicats continuen afiliant. sindicats. Tot sovint s'esgrimeix l'eficàcia
general dels convenis i el paper dels òrgans
per les altes taxes de desocupació, la recon-Sobretot quan les empreses estan en crisi i
unitaris d'empresa (comitès i delegats de
versió de grans empreses i de sectors sencers també perquè el treball, per a la majoria, es
La reculada de l'afiliació sindical s'explica

personal) com la causa central de l'escassetat
afiliativa. Personalment no comparteixo, en
substància, aquesta opinió i penso, en tot cas,
vada de l'externalització i la subcontractaciól'organització més propera i fiable pel que que una certa cultura d'afiliació més selectiva
fa a la demanda que els treballadors tenen
que de masses i més passiva que proselitista,
d'activitats: la precarització, la desestabilittorna més intens, insegur i penós. L'època
actual, caracteritzada per la inseguretat social,
la reducció de la mida de les empreses deri-el sindicat segueix sent, tot i que debilitat,
que constituien l'avantguarda sindical, la
terciarització i la feminització de l'ocupació,

els migrats mecanismes d'acollida i d'atenció
zació i la fragmentació del treball (treball fix,de major seguretat (d'ocupació, vellesa, malaltia,
jubilació,
habitatge...)
i,
per
tant,
d'organitdels afiliats, el reduit desenvolupament de
treball precari, treball negre, treball gris,
zació
col'lectiva.
En
el
cas
espanyol,
l'escassa
serveis de què disposen: la falta, en general,
treball irregular, treball rosa), els profunds
canvis en l'organització del treball (flexibilitattaxa d'afiliació té causes diverses: falta de d'estructures organitzatives més flexibles per
llibertat sindical durant les dècades d'expansió
incorporar determinats sectors (joves, autòdels contractes, del temps de treball, de la

del capitalisme a Europa, alt percentatge de
petites empreses, escàs desenvolupament de
les estructures sindicals de sector i d'empresa
bilitament de la negociació col-lectiva: globa(pel fet d'haver-se hagut de crear, després
lització econòmica i deslocalització empresadel franquisme, de dalt a baix enlloc de baix
rial... Tot plegat, la fallida de l'anomenat
a dalt, com a la resta de paisos europeus),
"pacte fordista" a partir de la segona meitat
una participació institucional sense poder
dels anys setanta, el qual implicava un interreal, un fort pluralisme sindical... Però crec
canvi fonamental entre dependència econòque algunes d'aquestes causes també cal
mica i seguretat social, no és el millor context
ubicació del treballador, de les formes de
subordinació, de les funcions a exercir), de-

per a l'afiliació sindical.

noms dependents, etcètera) o per arribar a
les pimes, i la insuficient connexió amb els
treballadors en molts centres de treball són,
així mateix, factors que segueixen llastant

—encara que en algunes coses, com, per exemple, en la capacitat de retenir l'afiliació a
través del descompte en nòmina o en la transmissió d'una imatge més sindical que partidària dels sindicats, s'ha avançat molt- les

trobar-les en la mateixa cultura afiliativa delspossibilitats d'afiliació sindical al nostre país e

El pacte balear de PP-UM,
O Ciment versus territori

Durant la passada campanya electoral, repetíem que vuit anys de govern del Partit Popular
havien col-locat l'Estat en una situació inèdita de retrocés democràtic, crispació social i
enfrontament territorial. Després afegíem que en vuit mesos de govern autonòmic del
Partit Popular, les llles Balears també han conegut un greu i acceleradíssim retrocés, molt
especialment en polítiques ambientals i de protecció territorial. Val a dir que el Partit Popular
LT LD toll tal ao) tel retat DN Co ON DS Ta Ta Tori VTo TN Sol IAE Dc DS EE IITS TRES Norte tot te d
DU El Dol Ge lt tota a quia DI lN Lear Na del Ta estira or DOre io TT To El Tira ETSEIAT TI sta lere riera a iteite

tan importants com ordenació del territori i carreteres. Unió Mallorquina, el partit dels regionalistes dreta
LA ED Da veles Pola U ES oa lor air Tigre i Dante ea Ni io (soli Etel Su ial taee ti taca Drets
dd Te Na it Eroles arte tiutS aeris teti Si RI SS Nerea iog i ig aire id ileió di

AMER A
manera irreversible per un traçat tret de la
Els primers mesos de govern PP-UM
s'han significat per la brutal ofensiva contra màniga després de les eleccions: ningú (el
el territori. El capítol en què aquesta agres- programa electoral del PP tampoc, per
descomptat) no n'havia parlat mai abans.
sió contra l'equilibri ambiental ha estat
Les polítiques de regressió ammés assenyalat ha estat el de carreteres. La
dreta opta "sense complexos" per multipli- biental tenen altres capítols. Una de les
tasques urgents que es va marcar el nou
car les autopistes. El Consell Insular de
govern va ser derogar l'impost sobre les
Mallorca ha aprovat, sota el nom de
"modificació", un nou Pla de Carreteres que estades turístiques, l'anomenada ecotaxa.
respon a les concepcions de transport més Si el Pacte n'havia fet el seu emblema de
desfasades: cada vegada més vies d'alta sensibilitat ecològica, el govern de Jaume
Matas va convertir la seva derogació en el
velocitat. En un territori limitat, i que té
un index de motorització a la californiana tribut obligat als sectors empresarials que
tant l'havien ajudat en la campanya, difo(pràcticament un vehicle per habitant),
nent el missatge de la por a la catàstrofe
aquesta és la recepta més segura per al
en cas de victòria de l'esquerra.
col-lapse circulatori permanent. Les Illes

d'acompanyament dels pressuposts) i aplicant una doctrina que, en cas de ser cone-

guda, ens faria fer un ridícul internacional:
les àrees naturals no han de ser protegides
si són de propietat privada.
La manca de sensibilitat ambiental és present a totes les àrees amb una
dimensió ambiental remarcable. Reapareixen urbanitzables que ja pensàvem que
estaven enterrats. El desenvolupament del
tren es queda en el departament dels bons
propòsits. Es volen multiplicar les dessaladores. Es prepara el terreny per augmentar
la incineració. La política energètica resol
el dubte entre el gasoducte i la connexió
per cable elèctric a la Península optant per
totes dues coses alhora. Tornam, en definitiva, al de sempre: més ciment, rècord
anual de tot (de turistes, de cotxes, de

consum d'aigua, de consum energètic),
fugida cap endavant. La història d'aquests
mesos, però, també té parts que conviden
a l'esperança. Naturalment, són aquelles
que tenen a veure amb la resposta ciutadana.
Projectes com el de l'autovia Inca-Manacor,
l'autovia Inca-Sa Pobla o el Segon Cinturó
de Palma han donat lloc a fortíssimes mobilitzacions ciutadanes. El dia 14 de febrer,
50.000 persones recorrien els carrers de
Palma sota el lema "Qui estima Mallorca
no la destrueix". Convé recordar aquí que
les manifestacions de la tardor de 1998 són
considerades avui el precedent de la victòria
electoral del Pacte de Progrés el 1999.
Els resultats de les eleccions generals també deixa espai per a l'optimisme.
La baixada del PP s'ha d'interpretar, lògicament, en clau estatal, però no podem
deixar de remarcar que les Illes Balears
han estat un dels territoris en què la diferència de suport electoral entre PP i PSOE

Projectes com el de l'autovia Inca-Manacor, l'autovia Inca-Sa Pobla o el
més s'ha alterat. Els vots de la dreta, a més
Segon Cinturó de Palma han donat lloc a fortíssimes mobilitzacions
a més, han descendit més a les poblacions
ciutadanes. El dia 14 de febrer, 50.000 persones recorrien els
directament afectades per projectes com
carrers de Palma sota el lema "Qui estima Mallorca no la
l'autovia Inca-Manacor o el Segon Cinturó.
destrueix"
I una darrera dada per mantenir les piles
El Partit Popular ha arribat a
Balears poden quedar convertides en un
scalextric gegant, amb les àrees rurals
l'extrem de l'eliminació de dos parcs natureduides a la funció de jardí d'una gran
rals creats pel govern anterior, el de la
zona urbana per a Ús de primeres, segonesPenínsula d'Artà a Mallorca i el de Cala
i terceres residències.
d'Hort a Eivissa. Ho ha fet, també, per

carregades: al conjunt de les Balears la
suma de vots de dreta (PP i UM) i la suma
de vots d'esquerres (PSOE més la coalició
que integrava PSM, EU, Verds i ERC) són

idèntiques. L'esquerra podrà recuperar el
poder el 2007, i podrà, sense UM aquesta
pagar els favors dels anomenats "anti-parc",vegada, escometre les polítiques de protecEl nou disseny viari assoleix el
més alt grau d'absurd amb el projecte de una mobilització de la dreta més caverní- ció territorial i de modernització ecològica
l'autopista Inca-Manacor, una via de gran cola contra la política de protecció d'espais que les Illes necessiten de manera urgent.
naturals. I ho ha fet mostrant les més gro- Mentrestant, posarem totes les energies a
impacte i injustificable des del punt de
fer que les destrosses dels tres anys que
vista de les necessitats de mobilitat. El Pla lleres formes democràtiques (mitjançant
queden siguin les mínimes possibles e
una
disposició
addicional
de
la
Llei
de Mallorca es podria veure desfigurat de
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Societat
Maria Badia i Cutxet, secretària de
Política Europea i Internacional del PSC

Una
auge air)

Pirineus-

La cooperació transfronterera entre regionsi ens locals és una pràctica

estesa a Europa. La finalitat és l'impuls de polítiques conjuntes de desenvolupament
estratègic en àrees com el transport, les infraestructures, la protecció del medi ambient,

la promoció empresarial i la transferència de tecnologia.

Per altra banda, les regions s'han erigit

Barcelona, València i Palma de Mallorca.

com a part de l'estructura de governança Així mateix, s'establiran i es potenciaran
de la Unió Europea, pel que fa a la formacióels vincles d'aquesta regió amb el País
i implementació de mesures de política
Basc i el sud d'Espanya, i amb el nord
regional dirigides a les àrees transfronte- d'Itàlia, Portugal i el Magrib.
reres. Pel territori que cobreixen i per la
El territori de l'euroregió compta
seva proximitat amb els ciutadans i ciuta- amb l'atractiu de grans àrees urbanes com
danes, les regions són les institucions mésBarcelona, Tolosa, Montpeller,... que conpreparades per portar a terme un bon nom-centren universitats, escoles d'enginyers,
bre de polítiques públiques.
organismes i laboratoris d'investigació,

lupament de les regions que el componen
a més de potenciar el creixement econòmic
comunitari.

L'euroregió Pirineus-Mediterrània vol ser un espai d'ordenació comuna
del territori, de promoció econòmica i de
desenvolupament d'infraestructures que
inclogui de manera voluntària i en peu
d'igualtat els 17 milions de ciutadans de
les regions del Llenguadoc-Rosselló,
una economia moderna amb unes impor- Migdia-Pirineus i les comunitats autònoL'euroregió que proposem els
tants possibilitats en la informàtica,
socialistes de Catalunya té per objectiu
mes d'Aragó, Balears, Catalunya i Valènactuar com a punt de connexió entre el
l'electrònica, la biotecnologia, produccions
cia. Es tracta de reunir les dones i els homes
Mediterrani Occidental i el nucli central
agrícoles i vitícoles basades en la qualitat d'aquestes regions per anar més lluny
de l'Europa comunitària. Per aconseguir i un turisme tant de mar com de muntanya, conjuntament.
aquest objectiu proposem la formació d'unaen plena expansió. Tot això fa que aquest
Aquesta euroregió se situa entre
regió de 17 milions d'habitants que enterritori compti amb les eines necessàries les tres més poblades d'Europa i representa
llaçarà Montpeller, Tolosa, Saragossa,
per afavorir la competitivitat i el desenvo- aproximadament el 1724 de la població
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UM LU
conjunta d'Espanya i França, el seu PIB
el 2001 era de més del 1424 del total
d'aquests dos paisos i proporciona un volum d'ocupació per damunt dels 7 milions
de llocs de treball (un 1824 del conjunt
franco-espanyol). Tot això atorgarà als
territoris que integren aquesta curoregió la
dimensió necessària i la capacitat econòmica precisa per poder competir, en peu
d'igualtat, amb altres territoris europeus
en l'era de la globalització. És a dir, les
economies d'escala que requereixen per
oferir els serveis capdavanters i les infraestructures demanades legítimament pels
seus ciutadans i ciutadanes.

constituirà sobre els principis d'igualtat i
territori un pol econòmic europeu de primera magnitud que sigui un factor de di- pluralitat territorial i, per tant, no existirà
namització de cada una d'elles i les connectiuna capital euroregional, sinó sis capitals
sòlidament amb el cor econòmic d'Europa, que es correspondran amb les sis capitals
i potenciar les polítiques i les infraestruc- regionals autonòmiques.
tures apropiades per millorar la competitiAquest projecte d'euroregió ja
vitat d'aquests territoris, el que significa
ha començat a caminar. El passat dia 18
una aposta decidida per la innovació, la
de març el president de la Generalitat de
qualificació del capital humà i la producció Catalunya, Pasqual Maragall, va signar un
d'alt valor afegit.
acord de col-laboració amb els caps socialistes a les eleccions regionals franceses
Encara que pugui semblar que
del Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus,
els objectius de l'euroregió són sobretot
Georges Fréche i Martin Malvy, a hores
econòmics —i en part, és així-, tanmateix
són objectius indispensables per crear la d'ara ja presidents de les respectives regions. Un acord que és un punt de partida de
riquesa necessària per tal de donar als
ciutadans i ciutadanes els índex de benestarla futura regió que es fonamenta en raons
històriques però sobretot de futur, i que
que esperen i es mereixen.

L'ampliació de la Unió Europea
cap a l'est farà emergir àmbits territorials
amb factors de competitivitat específics
que modificaran les relacions econòmiques L'euroregió té com a prioritats:
entre els paisos de la Unió. Per aquesta raó
cal més que mai identificar i potenciar
Promoure un desenvolupament sostenible i la gestió i preservació
aquells factors de competitivitat que conde la naturalesa i el medi ambient, treballant per la protecció dels litorals i dels
figuren aquesta euroregió, així com desenrecursos pesquers, dels espais naturals, i impulsar una nova cultura de l'aigua
volupar un entorn en què aquests factors
per oferir una solució conjunta, en aquest àmbit territorial.
siguin degudament potenciats.

Assegurar la igualtat d'accés ales infraestructures. La nostra

En àmbits oberts cada vegada
situació geogràfica, com a terra de trànsit, i el repte fonamental d'aconseguir un
més grans és ben evident que s'ha de créixer
reequilibri ferrocarril/carretera necessiten d'un impuls conjunt ales infraestructures
per a poder competir. Aquesta regió té el
del transport viari i ferroviari que permeti la interconnexió amb Europa i la
volum crític suficient com per a competir
permeabilització dels Pirineus. Garantir la interconnexió de les línies elèctriques
en peu d'igualtat amb dues altres regions
i els gasoductes hispano-francesos: cercar fórmules de col-laboració per ser
que tanquen l'arc del Mediterrani Occidenmés competitius en relació als ports i aeroports de la Mediterrània, i estendre a
tal. La integrada per Rhóne-Alps (Lió) i
tot el territori les potencialitats de la banda ampla per a la difusió dels continguts
Provença-Alps-Costa Blava (Marsella),
amb un volum de població superior als 10 de la societat del coneixement, són algunes de les propostes en infraestructures.
Promoure les llengúes dels respectius territoris així com els
milions d'habitants i amb gairebé el 1720
projectes
culturals i de protecció del patrimoni artístic compartit. Donar a la cultura
del PIB francès. I l'àrea italiana que abraça
el terç nord-occidental del país, integrant catalana i a la cultura occitana el reconeixement que tenen en la pròpia història.
les regions de Piamont (Torí), Llombardia
Impulsar els centres universitaris i d'investigació, aprofitant les
(Milà) i Ligúria (Gènova), amb més de 15 eines de la UE per crear i consolidar un autèntic Sistema Universitari i d'Investigació
milions d'habitants i un 3229 del PIB italià. de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. Entre d'altres objectius, es podria destacar
La cooperació transfronterera que
pot desenvolupar aquesta euroregió accentuarà els factors de complementarietat, ja
de per si molt importants, que existeixen
entre els seus territoris, tant en el terreny
universitari com en especialització productiva, en disponibilitat de recursos i
infraestructures, permetent compartir i
potenciar determinats objectius estratègics
comuns. Aquests objectius es concreten
en dos punts bàsics: l'interès fonamental
de totes les regions d'impulsar en aquest
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la creació de xarxes de cooperació en l'àmbit de la docència i de la investigació
i la potenciació de nuclis d'excellència en investigació relacionats amb estratègies
de nous grups empresarials d'alt nivell científic i tecnològic.

La constitució de l'euroregió no suposarà
la creació de cap govern ni de cap administració nova, sinó la coordinació dels
diferents governs regionals o autonòmics.

Es formalitzarà mitjançant un acte
d'adscripció voluntària de les regions i es

preveu diferents propostes de col-laboració
basades en cinc eixos: les comunicacions,

la recerca i la innovació tecnològica, la
cultura, el medi ambient i la cooperació
internacionale

Jordi Portabella Segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona

identitat i

cosmopolitisme, made
in Barcelona

El turisme és la segona activitat econòmica més important del
món. Probablement dintre de pocs anys haurà passat a ser el primer
sector econòmic, tot superant la primacia del sector de l'automòbil. És
un sector complex i molt transversal amb uns efectes col'laterals molt
importants pel bon funcionament de les metròpolis. En la nostra
economia, a Barcelona, el turisme representa el 1424 del PIB. En l'àmbit

turístic el creixement que hem viscut a la nostra ciutat en la darrera
dècada es pot qualificar sense exagerar d'espectacular. Però, l'èxit del
nostre model de turisme l'hem d'atribuir sense cap mena de dubte a
la sàvia combinació que es produeix entre identitat i cosmopolitisme.
Els elements que configuren la nostra identitat, la nostra especificitat,
són elements clau per atraure el turisme, i en definitiva, de generació
de riquesa econòmica. L'oferta comercial de la ciutat és l'expressió
més clara d'aquest fet: a les botigues el visitant hi troba propostes
comercials pròpies, distintives de la ciutat, al costat de les creacions
de les grans marques internacionals que afortunadament també es poden
trobar a la nostra ciutat. El 4029 dels turistes han vingut a Barcelona
com a mínim tres vegades. Aquest fet indica que la ciutat ofereix
atractius inacabables: una arquitectura específica, singular i amb una
cultura pròpia, i una àmplia i diversificada oferta cultural i d'oci.
Aquests elements, juntament a un model de gestió i d'actuació basat
en la col-laboració i complicitat del sector públic amb el privat.

Societat
Joan Jaume Prost

RA dar
Ar a
aa Sé

per ir Tz Da Te fge
ningú volla THT

És la perspectiva, la vista de la plana No quedava cap lloc de pas, excepte entre de 2003 en una important manifestació,

cap al Canigó, que seria molestada per unaCatalunya Nord i Catalunya Sud. L'any
manifestació que es va repetir amb menys
Xarxa amb pilons de més de 70 m d'alçada.2003 RTE va presentar el seu projecte. Si força l'1 de febrer de 2004 a Perpinyà.
La proximitat de les eleccions
El projecte va mobilitzar de primer tots
a l'inici l'electricitat era per a Euslcadi amb
aquests que viuen sobre el traçat previst unes justificacions basades sobre el desen- cantonals i regionals del mes de març va
convertir el món polític en capdavanter de
entre Baixàs, al nord-est de Perpinyà, en volupament, es van trobar a cada nou intent
la protesta, però totes les conviccions no
justificacions per proveir i vendre electridirecció Prats de Molló i Vic, i també molta
citat
per
a
Navarra
o
Aragó.
resistiran les decisions d'autorització del
gent que troben que el país és un lloc de
govern a París. El col-lectiu anti-THT avui
L'argumentació
oficial
es
basava
en
el
pas sense benefici per a ella.
A l'Estat francès, hi havia fins

ara el monopoli d'EDF per a la producció La proximitat de les eleccions cantonals i regionals del mes
elèctrica i la seva distribució. Per confor- de març va convertir el món polític en capdavanter de la
mar-se a les directives europees a propòsit protesta, però totes les conviccions no resistiran les decisions
de la lliure circulació de l'energia, EDF va
d'autorització del govern a París.
crear l'1 de juliol de 2000 una societat
privada, RTE (Xarxa de Transport
d'Electricitat), que gestiona el transport de lliure mercat volgut per Brussel-les. Despréss'ha dividit entre els opositors durs i cones va parlar d'alimentar la futura línia del vençuts del caràcter nefast del projecte i
l'electricitat a França. El projecte de la
d'altres, menys nombrosos, que s'estimen
TGV entre Girona i Barcelona. Aquest
línia d'alta tensió que ha de travessar el
més negociar per tal de tenir la possibilitat
argument no va resistir els estudis dels
Pirineu està previst des de fa 25 anys.
Primer es va abandonar el projecte de 1978opositors. També s'utilitza la fibra catalana d'opinar sobre el traçat i el seu impacte
entre Pau i Navarra a causa dels riscos de dient que Catalunya Nord ajudaria Cata- intentant que hi hagi el menor nombre
possible de danys ambientals. S'ha parlat
la proximitat amb Eushadi. Uns anys des- lunya Sud de la mateixa manera que el
prés va sortir un nou projecte entre Tolosa transvasament del Roine portaria aigua als d'enterrar la línia, però RTE anuncia que
i la Vall d'Aran que no va tenir l'aprovació nostres germans del sud. La realitat és mésel cost seria massa elevat, es multiplicaria
dels habitants dels pobles afectats. Un altre aviat que França ha de rendibilitzar la seva per 7, també s'ha parlat de modernitzar
producció electronuclear i no té altre remei l'actual línia. Els més optimistes volen
intent volia lligar l'Arièja i l'Aragó, però
seguir lluitant i els altres s'esperen una
els promotors no van tenir èxit i els habi- que vendre a fora aquesta energia. Els
declaració de tirar endavant el projecte
arguments
no
han
convençut
els
ciutadans
tants van guanyar una batalla llarga de 12
després de les eleccions europees e
que
s'hi
van
mobilitzar
en
contra
al
maig
anys.

ga

LATAÇ

EXPOSICIÓ: 14 MAIG - 3 OCTUBRE 2004. PALAU MOJA. RAMBLA / PORT

Una exposició que vol mostrar la personalitat plural de la societat catalana i incorpora
diverses maneres d'entendre-la, d'explicar-la i de viure-la. Catalunya, que ha sabut

recollir i sintetitzar influències molt variades, estima la tradició pròpia i el seu important
llegat cultural, però, alhora, està molt atenta als corrents universals.

Elm Forum
BR Qua

Generalitat de Catalunya

—a

i Paraula de narrativa

vega day de reeorg

Feines de casa

Belisa Bartra (Barcelona)

ITE mn
lustració: Clara Tudela
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Anna va acomodar el cap al coixí i va prémer les
parpelles amb força, va corbar l'esquena i es va estirar fins a
sentir els seus músculs menys tensos. Va obrir els seus braços
i cames i va intentar abastar amb elles l'enorme llit. Va pensar
que era molt gran, espaiós, còmode. Va
recordar les nits que hi va compartir amb el
Ramir. La primera havia estat excepcional,
encara podia evocar-la: suor, amor, sexe,
riures... i després2 Cansament, amor, més
sexe. Més tard, somnis, i una mica més de

sexe.

s'han trencat, bé, en sortirà una truita, menys

Va recordar
les nits que hi
va compartir

Sexe, sexe, sexe. Va girar sobre ella
mateixa evocant les passions viscudes al llit,
va acariciar els llençols, va enfonsar el nas
als coixins cercant la seva olor desapareguda
i va seguir donant voltes fins que va embolcallar el seu cos als llençols de ratlles.
A la fi va obrir els ulls, va sentir que
l'habitació havia crescut. "És més ample",
va decidir. "No hi ha el Ramir". Va tancar els ulls de nou i es
va oblidar de l'home amb qui havia compartit la seva vida
durant molts anys.
Set del matí, déu meu, no he preparat l'esmorzar, el

amb el

Ramir."

rr

Ramir s'empiparà, déu, que em matarà, i aquesta roba2, què
hi fa aquí llençada enmig del passadis2 Aquest home em
matarà, que sí, que sí, que ho farà, sí, bé, ho deixo per després,
l'esmorzar és més important, dos ous, així, a la paella, cony,
mal que li agraden, una miqueta de ceba,
si, això li agradarà, déu, com tremolo, sortirà
del bany i em dirà, em dirà que no puc fer
res bé, on és el maleit esmorzar, Anna2, en
fi, el de sempre, no sé per què aguanto, per
què aguanto2, pobre, és que té molta feina,
tantes pressions, i la camisa, déu, la camisa,
no li he planxat la...

L'Anna va recordar alguna cosa. Va
apagar el foc i va deixar la truita a mig fer,
va sortir de la cuina, va travessar el passadís
trepitjant la roba escampada pel terra, va
entrar a la seva habitació per sortir cinc minuts
després amb el cabell deixat anar, vestida
amb una faldilla llarga i vaporosa i la camisa arrugada. Va
cercar el telèfon, va marcar un número i va esperar.
Alcape

—Policia) Han mort el meu marit... Amb una planxa.

1r accèssit Paraula de narrativa

breu Avalot-UGT de Catalunya

JUANILLO. El noiet granadí
Salvador Clop

À.. Du, alerta el dos, alerta el tres... els crits de
vigilància de la Guàrdia Civil et produien calfreds i esquinçaven la serena i freda nit saragossana. A les cel-les, estàvem
amuntegats els uns sobre els altres per mantenir l'escalfor
dels nostres cossos, però no tots dormíem. S'apropava la
matinada, l'hora més temuda de tots els condemnats a mort,

i ja feia estona que se sentien veus i petjades per les galeries
de la presó.
Vam sentir com s'aturaven davant la nostra cel-la.
Teníem la sensació que la sang se'ns gelava a les venes,
se'ns apoderava la por, la desesperació i la impotència
davant el destí que inevitablement s'acostava. Xerricava
sorollosament la clau en el pany de la porta metàl-lica
i apareixia a contrallum la sinistra figura d'uns funcionaris,
freds i autoritaris, amb una llista a la mà. Anaven cridant
Uns noms perquè s'incorporessin i sortissin. Era la "saca"
de cada matinada. Els cridats s'aixecaven com autòmats,
els seus gestos eren histèrics, nerviosos, les ganyotes de les
seves cares, indesxifrables, semblava que reien, però alguns
ploraven. Davant d'una situació així es posa a prova el temple
dels homes. Uns estrenyen els punys i desafien amb la mirada
els seus botxins, altres s'ensorren i les cames amb prou feines
els aguanten drets. Però alguns encara tenen la valentia de
victorejar, mentre se'ls emporten, la ideologia per la qual van
a morir.

cigar entre les dents. Els guàrdies no s'hi oposaven, devien
pensar que era l'últim desig.
S'havia tancat de bell nou la porta de la cella.
Percebem que s'allunyen pel passadís de la galeria. Mentrestant, a la llunyania, se sentia la cantarella dels vigilants, alerta
el quatre, alerta el cinc, alerta el sis... Era a trenc d'alba, aviat

sentiriem el soroll dels motors dels camions que es posen en
marxa. Després res, silenci.
Els que restaven a la cel:-la havíem quedat esmaperduts, però l'endemà es repetiria l'escena i així cada dia. Qui
serà demà l'elegit2 Avui s'havien emportat el fill d'un
desesperat pare, els quals estaven junts. Volia que se
l'emportessin a ell, però tot ha estat inútil. Ens costà molt
poder consolar-lo. Hauríem d'estar-hi ja acostumats, però
cada matinada, quan se sentia el grinyol de la clau a la nostra
porta, el cor s'accelerava i et pujava a la gola, no podies
evitar-ho, ni podies controlar-ho.
Aquella freda matinada del mes de març, també
havíem sentit les veus i petjades de les botes dels guàrdies
de la nostra galeria. Amb el mateix soroll metàl:lic, s'havia
obert la pesada porta. Tots estàvem tensos esperant sentir el
propi nom. Però va passar un cas sorprenent, no van cridar
ningú, senzillament ens van tirar un embalum dins de la cel:la
i van tornar a tancar la porta ràpidament. Solament uns febles
gemecs i alguna maledicció d'algú que era trepitjat en la
foscor, després res més.

Els que no eren cridats també s'aixecaven, s'abraçaven amb els que havien de sortir, es deien paraules encoratjaQuan la llum del dia va entrar per la petita finestra
dores, paraules que sortien del fons de l'ànima, on es barrejaveni a través dels barrots de la nostra estança, vam veure la petita
la ràbia, el valor i la desesperació.
figura d'un noiet arrupit al costat del "caudillo" (anomenàvem
Algú tenia guardats uns cigars per a aquestes ocasions."caudillo" a la bruta latrina on els presos feien les seves
necessitats). El noiet no tenia encara quinze anys. Li vam
És tràgica i patètica l'escena, però anaven a morir prement el
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JUANILLO. El noiet granadí
Salvador Clop

lustració: Clara Tudela

preguntar què hi feia ell allí,
en una cel:la de condemnats
a mort, i a penes balbucejà
alguns mots. Ens mirà amb
ulls d'espantat i s'arronsà tot
ell. Ens vam adonar de seguida
que era un noiet deficient
mental. Intentàvem guanyarnos la seva confiança de mica
en mica, li oferíem alguna
cosa per menjar, que de primer rebutjava, però que davant
la nostra insistència va acceptar i s'ho va endrapar tot
seguit.

havia agafat el costum de
ficar les mans en el forat del
"çaudillo" i intentava menjar-se els excrements. Què

feia aquest desvalgut vailet

Però alguns encara tenen
la valentia de victorejar,
mentre se'ls emporten, la
ideologia per la qual van a

Tenia fam, anava
molt mal vestit, quasi descalç.
Amb paciència i dificultat vam
arribar a saber que es deia
Juanillo, era d'un poble de la província de Granada, i des d'allí
va caminar fins a prop de Saragossa, on el va detenir la Guàrdia
Civil. No havia conegut mai els seus pares, s'havia escapat
d'un correccional on els frares que el regien li pegaven brutals
pallisses perquè no sabia memoritzar el "Cara al Sol". Per
raons inexplicables del destí o per negligència de les autoritats
judicials, el van tancar de matinada a la nostra cel-la.

morir."

Van passar els dies i ningú es recordava d'ell. Com
si nosaltres no en tinguéssim prou amb la nostra tragèdia
personal, ara tots intentàvem protegir-lo, sobretot dels "cabos
de vara" que pretenien divertir-se i burlar-se de la seva pobra
persona. Havíem d'estar pendents d'ell contínuament, doncs
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en un lloc com aquest2 On
era la sensibilitat humana
d'aquests funcionaris per
retenir-lo en aquestes condicions2 El seu lloc no era
allí, li calen atencions, era
un malalt mental i en aquest
ambient maligne on només
es respirava la mort...

Però tenia un avantatge
Juanillo sobre nosaltres.
Quan arribava la matinada i
la porta s'obria per donar
pas al funcionari amb la llista
a la mà per llegir els noms als que, moments després, les bales
segarien les seves vides, quan la cel-la s'agitava i es convulsionava, quan l'aire s'omplia de malediccions i lamentacions,
i els presos es fonien en una abraçada de comiat, en dir-se
l'últim adéu, el noiet granadí, que roncava plàcidament,

que en el seu dia es va escapar d'un reformatori perquè el
mataven a pallisses, continuava dormint, absent al drama que
l'envoltava.
Ni tan sols sentia la cantarella tètrica dels llocs de
vigilància de la Guàrdia Civil, que a nosaltres ens martellejava
els sentits.
Alerta a l'u, alerta al dos, alerta al tres...

en accèssit Paraula de narrativa

breu Avalot-UGT de Catalunya

L'altra

Isabel Gràcia Victorio

S. que això que t'explicaré et farà mal, o potser no,
potser ja no et fa mal res que vingui de mi, però necessito
explicar-t'ho tot perquè ho entenguis, no vull justificar-me,
només vull que sàpigues la veritat.
Tinc la imatge d'aquell dia clavada al cap com si fos
un martell que colpeja sense foradar. Un llit d'hotel enredats
i cames, braços i cossos formant un sol ésser deformat. Ho
recordo com si hagués vist la imatge de
fora, com si jo no fos partícip de la situació. A vegades ho faig, quan vull
desempallegar-me de la culpabilitat
(maleida culpabilitat que sempre em
ronda) imagino la situació com si jo fos
el narrador i no el protagonista de la
meva vida. Estaria bé ser el narrador i
protagonista alhora per poder narrar en
present, inventant situacions i moments
al gust. O potser ja ho fem, potser som,
sense voler, narradors en present de la
nostra història, i sense voler, o volent,

ens anem forjant un present, cosint un
futur i deslligant el passat.

a treure'm les sandàlies i es van quedar totes xopes, ja mai
més van poder refer-se després d'aquell dia. Elles tampoc.
A mitja tarda els núvols no van poder aguantar més
l'aiguat que feia engreixar-se les seves panxes i van descarregar
amb soroll sobre la nostra platja, sobre l'hotel, i sobre els
portàtils. Il ens vam quedar a les sis sense llum. Sense res a fer.
Ni tan sols podíem anar de passeig. Diluviava. Ella va venir
a la meva habitació, jo havia obert La regla
de tres el llibre que em vaig comprar després
que tu insistissis molt, i estava vora la
finestra aprofitant la llum que s'escapava
d'entre els núvols.

l'últim projecte
de la Mercè a
l'empresa, al
mes seguent
marxava a un
altre de més
prestigi, amb el
sou doblat. "

-Em sap greu Sònia, però m'hauràs
de distreure perquè jo no sóc tant previsora
com tu i no he portat res que pugui fer sense
la corrent elèctrica. I sembla que això durarà
una estona- va dir-me.
-Jo porto alguna cosa a la maleta,
crec que hi duc un altre llibre. Si et ve de
gust llegir-lo7- La idea li va semblar genial,
després de tot no hi havia gaire cosa a fer
en aquell estat neardental sense llum. Però
la situació es va prolongar fins a l'hora de
sopar, i a les vuit el cel era tan negre que
gairebé no ens vèiem les cares. Ja no es
podia llegir i vam decidir anar a sopar.

Recordo clarament aquell moment. M'havien enviat a treballar juntament amb la Mercè, tota una setmana
a la costa. Una mena de motivació empresarial, mes de juliol i una previsió de
Quan la Mercè va sortir de
deu hores diàries per a poder acabar el
l'habitació, un llampec li va il luminar la
projecte, l'últim projecte de la Mercè a
cara. Jo feia estona que l'esperava allà
l'empresa, al mes segiient marxava a un
davant la porta palplantada com si d'un
altre de més prestigi, amb el sou doblat.
arbre es tractés. L'esperava i l'espera va
Í què millor que passar aquells cinc dies d'estrès en un ambient ser gratificada amb aquella imatge. Duia uns texans, una
relaxat, a la vora del mar. A un hotel sense cap més preocupació samarreta de color gris i màniga llarga, i esportives als peus,
que treballar, dormir i menjar.
era la primera vegada que la veia tan informal, i em va agradar
Abans d'endollar-nos als portàtils vam fer una passejada vora el mar. Estava remogut, el cel un pèl negre, tot
anunciava una tempesta d'estiu. Recordo que vaig negar-me
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com li quedava al cos aquella roba, i de sobte aquell llamp que
li va il'luminar la cara. Sense una gota de maquillatge, neta,
polida.
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Vaig dir-li perquè sí, sense intenció, perquè ho pensava, Mercè
estàs preciosa, i ella va dir-me, tu estàs com sempre, i va sonar

com un afalac.

Un sopar esplèndid, tan romàntic amb aquelles
espelmes obligades per la situació. Un sopar gratificant. Jo
vaig parlar de la meva vida, dels meus amors, de les dones
que havien entrat i sortit ràpidament en
trobar-me. I ella va callar. Jo vaig parlar
del sexe, de les carícies més valuoses que
l'or, dels cossos morts per l'enyorança
d'unes mans properes. I ella va callar. Ara
que recordo crec que l'única que va parlar
en aquell sopar vaig ser jo. Ella només
em mirava.

era una bona excusa per no treballar. Millor que hagi tornat,
si no hauríem hagut de marxar a l'oficina, i la veritat em ve
més de gust quedar-me aquí amb tu. Això m'ho va dir somrient,
i mentre, podia veure els seus llavis vermells que envoltaven

unes dents blanques.

I crec que en aquell moment ho vaig saber, en aquell
moment ho vaig notar. I vam passar tres
dies fantàstics treballant, passejant,
descansant, i abans del temps previst el
projecte estava finalitzat. Ens quedava un
dia, un dia per a nosaltres, per fer allò que
ens vingués de gust.
La platja ens esperava, i cap de les
dues no havia portat banyador, així que
vam decidir baixar en roba interior. Vam
entrar a l'aigua, encara era freda, però no
massa, just el suficient, i els seus pits es
van eriçar amb el contacte de les cames
amb l'aigua. Hagués volgut sentir la seva
veu, ella m'hauria distret de la mirada furtiva
als pits que els meus ulls no deixaven de

T aleshores li
vaig parlar de tu,
d'un piano, beneits instruments que no
necessiten de la llum per funcionar. Í quan
va acabar aquella cançó, just en el momentde la meva
en què el pianista tocava l'últim so, va
parella, la Carla,
marxar la pluja. El cel es va obrir, i els
núvols van destapar la lluna i els estels.
la dona més tr
Lluna plena. Llum per passejar.
A la sorra li vaig posar crema i vaig
tornar a sentir com la pell es feia taronja
Les llums anaven despertant-se
en algunes de les cases de la platja, algunsmeravellosa que
també com les meves mans es feien aquoses
privilegiats havien tornat a la normalitat,
a la seva pell, vaig sentir el desig en el meu
aquella normalitat tan estranya a aquella havia conegut
cos.
terra verge que semblava que es revelava
mal,
"
per canviar, que semblava que demanava
I aleshores li vaig parlar de tu, de
I vam beure una copa, i també

en vam veure dues, i vam sentir la música

sota les meves mans. I vaig sentir més,

pau trencant la llum artificial.

I un sot em va fer ensopegar, i
vaig agafar el seu braç al vol que em buscava per lliurar-me
del terra. La vaig tocar, i sota la roba em va semblar sentir
com la pell se li eriçava, tinc fred, va dir-me, tornem7 I ens

vam anar apropant a l'hotel de mica en mica. Ens vam apropar
i les llums ens van il-luminar la cara, elles també havien tornat.
M'agradava més abans, va dir-me, i jo li vaig respondre que
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la meva parella, la Carla, la dona més
meravellosa que havia conegut mai, la dona
que havia omplert la meva vida, i li vaig parlar de tu per evitar
aquella situació que em portava irremeiablement als seus
braços. Li vaig parlar de tu per tal d'evitar que cl contacte que
havien portat les meves mans a damunt del seu cos s'aturessin.
Però això no va funcionar, perquè el desig va continuar creixent
en el meu cos cada vegada que la mirava, mentre corria cap

L'altra

Isabei Gràcia Victorio

a l'aigua, en posar-se la roba, al somriure. El desig creixia per

segons.

cames, t'importa que me'l begui d'aquí, em va dir, i no li va
caler resposta perquè ja era allà fent realitat aquell meu desig
d'instants abans.

El dia va anar passant i va arribar la nit, nit perillosa,
vaig pensar, i vam seure a sopar com cada dia, potser una mica
I així vam acabar sota els llençols amb els cossos
més relaxades, amb la certesa que la resta de temps fins
enredats, i així vaig acabar jo la meva relació amb tu. El
l'endemà a les dotze, era nostre. I vaig tornar a parlar, i ella
sentiment de culpa era tan gran, i la necessitat d'ella tan terrible,
va callar seduint-me amb el seu silenci.
que la nostra història es va ressentir de
I quan va saber que jo era seva, encara
seguida, en un mes ja no érem parella, i jo
va voler una mica més. Tens una
la buscava com no havia buscat mai a ningú.
pestanya que cau, va dir-me mentre
La Mercè va desaparèixer de la feina, va
passava la seva mà lleument per la meva
desaparèixer de la meva vida el mateix dia
cara, i la va fer lliscar en una carícia fins
que vaig recollir les coses del nostre pis, i
al coll. I jo vaig continuar-li el joc. Si
em vaig queda sola. Sense la dona de la
hagués sabut quin seria el final hauria
meva vida, que eres tu, i sense ella, el cos
marxat d'allà ràpidament, però no va ser
del desig.
així, i vaig continuar el que ella havia
Durant molt de temps em vaig
començat, i vaig enganyar-me dient-me,
preguntar per què durant un mes aquella
això no té per què anar més enllà. Una
passió havia estat tan forta, perquè durant
gota de salsa li va caure per la comissura
un mes va estar demanant-me que et deixés
dels llavis i vaig recollir-la per portari marxés amb ella. I per què en fer-ho havia
la a l'origen, la seva boca que va llepar
desaparegut. Havia trigat massa i ella s'havia
el meu dit. El cervell va recollir
cansat, va ser l'única idea que em va
informació de desig de totes i cadascuna
consolar, però per què desaparèixer, per què
de les molècules del meu cos que
ni una sola carta, ni una trucada.
demanaven ser llepades.
Fa una setmana la vaig descobrir,
Vaig notar la humitat en els
després d'un any de no veure-la, la casualitat
dits, i vaig notar-la també dins les calces.
em va portar a trobar la seva imatge al vidre
Ella va mirar-me i em va dedicar un
del tren. Primer vaig pensar-me que era la
somriure. Tenia molt clar a on anava tot
meva imaginació però després em vaig
allò. Tenia molt clar quin era el seu poder
adonar que a l'altra via hi havia un tren
sobre els homes i algunes dones.
parat i ella hi era a dins, just a la meva
alçada. Al seu costat hi havia una noia preciosa i ella l'agafava
Va dir-me de pujar a l'habitació per acabar-nos el
moble bar, allò anava a càrrec de l'empresa i ho havíem
per l'espatlla. Aleshores ho vaig saber tot i ara vull que ho
d'aprofitar. Í vam pujar, vam seure al seu llit, i va abocar amb
sàpigues tu, perquè puguis actuar en consequiència. Aleshores
una intenció dissimulada l'única ampolla d'anís que quedava
vaig saber que ella m'havia seduit per deixar-me sola, perquè
a sobre les meves cames. Llàstima tant com m'agrada l'anís,
aquella a qui agafava la mà eres tu. La Mercè et va lliurar de
va dir-me posant veu de nena dolenta, i ara està tot a les teves mi per poder-te conquistar e

Durant molt de
temps em vaig
preguntar per

què durant un
mes aquella
passió havia
estat tan forta, "
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Perpinyà, 16 i 17

de gener de 2004

llengua,

treball i societat

Fotografias: Francesc Gras

Va tenir lloc els dies 16 i 17 de gener,
nents- i l'altra taula rodona sobre
al Palau de Congressos de Perpinyà. En l'ensenyament, eina de present i de futur
—una prioritat per a la Catalunya Nord,
fem un balanç satisfactori perquè hem
aplegat persones i sindicalistes de tots els com a àmbit real d'actuació present i futura.
Paisos Catalans, perquè va servir de pont
Res substitueix el contacte perPalau de Congressos de Perpinyà. El
amb la gent del sindicat CFDT del Llensonal. Ens plau la projecció que va tenir
plaer de compartir l'espai amb Salvador Dalí
guadoc-Rosselló i de la Catalunya Nord,
la jornada, en particular als mitjans de
i el surrealisme, ben presents a Perpinyà
perquè vam parlar i conviure i discutir i
comunicació de la Catalunya Nord, però
reflexionar. Perquè ara Perpinyà ens l'hem a la llarga allò que compta és allò que hem
fet més nostra, més personal, més pròxima.après i la relació que s'ha establert entre
A banda de parlar sobre la situació actual gent d'una i altra banda de les Alberes, les
i les perspectives de futur de l'àrea lingiís- muntanyes-frontera que saltem. Aquests
tica catalana, va ser un encert la taula

rodona sobre la immigració, un repte per
a la nostra societat —amb un col-loqui molt

animat per part dels assistents i dels po-
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contactes donen fruits, i cadascú recordarà
les seves anècdotes, sigui l'estada al bar

on es troben els seguidors de rugbi de la
USAP o l'excursió surrealista a Banyuls e

Pere Manzanares, tot un referent, i Maria Barcons /
Llorenç Planes i Eliseu Climent, dos vells lluitadors /
Josep M. Carbonell, tot un expert en política cultural / Miquel Servera, Diego Gómez i Josep M. Carbonell /
Elena Pineda (UGT del País Valencià). Cal disculpar-nos perquè no va poder acabar de llegir la seva ponència

do

a

3

15. Gerard Jacquet ens va oferir les seves cançons en el marc encantador de la Capella

de Sant Domènec

16 i 17. Blues de Picolat va tancar deliciosament la vetllada

BREUSCultur:

uàl

l Recital de pe
La poesia com a treball amb la llengua, com a reflexió, com a expressió.
Aquest primer recital de poesia obre el ventall de les activitats culturals
desenvolupades fins ara. Ha tingut lloc a la Sala d'Actes del sindicat, a
la seu nacional, el proppassat sis de maig. En aquesta convocatòria hi han
participat quatre poetes amb, com a mínim, un llibre publicat. Tots quatre
són afiliats, però en pròximes convocatòries obrirem el ventall.
Els quatre autors són els segúents: Beti Costa (Seva-Osona),
Ferran Anell (Barcelona), Josep M. Pinilla (Barcelona) i Hèctor Moret
(Mequinensa-Baix Cinca). La presentació de l'acte l'ha fet l'escriptor i
company Manel Zabala, amb una breu però documentada dissertació
sobre la necessitat de no confondre poeta amb bona persona.

Els guanyadors
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2n Torneig de futbol sala Tr de Maig
Poliesportiu del Raval, els dies divuit i vint-i-cinc d'abril. Novament el futbol ens
aplega. En total, set equips: Secció Sindical Gearbox (1r), Federació Agroalimentària

IA

(2n), SS Seat (3r), SS Alstom, Federació de Serveis Públics, Avalot i Independents del
i
I

Parlament. Suor, xuts i una esportivitat acceptable. Expressar el nostre agraiment al
Poliesportiu del Raval i a l'Ajuntament de Barcelona.

7è Concurs d'Escultura 1r de Maig
Enguany s'han presentat trenta escultures d'artistes procedents
d'arreu dels Paisos Catalans. Any rere any el concurs es consolida i guanya
prestigi.
El guanyador ha estat el lleidatà Llorens Martí, per l'obra Mutació
del món laboral. Aquest primer premi està dotat amb 4.507 euros i una
escultura original de l'artista Jaume Perelló.
El segon premi ha estat per a Manu Tintoré, de Sales de Llierca
(Garrotxa), per l'obra Taula oberta. Aquest premi consisteix en una peça
Única de Jaume Perelló. També s'han atorgat dues mencions honorífiques
a Maite Solà, de Banyoles (Pla de l'Estany), i a Julià Morancho, de Lleida.
Cal agrair la tasca del jurat, format per les persones segúents: M.
Antònia Cantarelles, cap d'Arts Plàstiques i Exposicions de la Conselleria
d'Educació del Govern de les Illes Balears: Antoni Llevot, director del
Servei Territorial de Cultura a Lleida, Camila Minguell, directora de la

Fundació Guinovart, d'Agramunt, i Rosa M. Puig-Serra, responsable de
l'Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya.
L'acte de lliurament dels premis va tenir lloc el proppassat dia 30
d'abril, a la seu de la Diputació de Lleida. Hi van assistir: Gerard Serra,

vicepresident de la Diputació de Lleida, Dionís Ofia, secretari general de
la UGT-Terres de Lleida, i Josep M. Àlvarez, secretari general de la UGT
de Catalunya.
A partir del gener de 2005, s'obrirà la convocatòria del 8è Concurs
d'Escultura. Per a més informació: tel. 973 26 00 11.
També a mroldanQlleida.ugt.org
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ERIE AEMNLCÚNESA ELLA EAC CMA REEEUN
XVII
Els premis s'atorguen a persones i entitats
que han destacat en la defensa i la promoció
dels valors propis de la cultura d'esquerres.
Enguany, l'acte ha tingut lloc a La Farinera
del Clot, el proppassat vint-i-nou d'abril.
El periodista Rafael Jorba n'ha estat el
conductor. Els Premis són una iniciativa
de la Fundació Josep Comaposada i la
Fundació Rafael Campalans.
Premi a la Iniciativa Social: Fundació Un
Sol Món, Premi a la Memòria Popular:

Associació d'Amics de les Brigades Internacionals a Catalunya (ADABIC), Premi
al Pensament: Jordi Solé Tura: Premi a la
Convivència: Dones Juristes: Premi al
Compromís: Francesc Casares.

Excursió
Dia quinze de maig: primera excursió del nounat grup excursionista. El Matagalls,
un dels tres pics del Montseny, força assequible. Dissabte, de bon matí. Coll Formic com
a punt de trobada. Deu companys i companyes, i allò tòpic però ben real: muntanya,
naturalesa, tranquil-litat, germanor, ocells i vaques. El plaer de caminar, d'arribar i de
baixar. Esmorzar, fotografies i la planificació de la segient (La Roca del Vallès i la
Serralada Litoral, el bosc i els dòlmens).

Paraula de narrativa breu
La paraula és un element fonamental de la vida i del diàleg —ben cert que també serveix la mort-, i també de la creativitat.
Hem optat per la modalitat de narrativa breu perquè ens ha semblat que així el posàvem a l'abast de més persones, malgrat
la dificultat de la brevetat.

El veredicte s'ha donat a conèixer el proppassat sis de maig, a la Sala d'Actes del sindicat, a la seu nacional. El
primer premi correspon a l'obra Feines de casa, de Belisa Bartra (Veneçuela-Barcelona). El primer accèssit a l'obra Juanillo,

de Salvador Clop (Barcelona) i cl segon accèssit per a l'obra L'altra, d'Isabel Gràcia (Vilanova i la Geltrú).

Un reconeixement especial per als membres del jurat: els escriptors Joaquim Carbó, Jaume Ribera i Manel Zabala,
i les companyes Noèlia Martín, de l'Avalot, Anna Lliuró, del Servei Lingiístic, i Rosa M. Puig-Serra i Joan Guàrdia, de
l'Àrea de Cultura.
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Us presentem una selecció de les ressenyes de l'Infocultura,
butlletí electrònic quinzenal que difon les actuacions culturals
del sindicat, d'altres iniciatives i llibres. Si el voleu rebre al
vostre correu electrònic, feu-nos-ho saber a:

culturaQcatalunya.ugt.org
També el podeu consultar a la nova vveb: vvvvvv.ugtcatalunya.org
(serveis afiliat: cultura)

Perpinyhard Emili Xatard. Ed. Trabucaire
Perpinyà is hard/dura, i sòrdida i crims i malifetes. Una visió negra més
enllà de la imatge amable i serena, a través de cinc narracions de cinc
joves escriptors nord-catalans que escriuen a partir de referents propis de
la Catalunya Nord.

A.S. Byatt
Pere Guixà

Topolino
QUADERNS CREMA

Possessió Una història romàntica A.S.Byat. Ed. Proa
Un jove estudia la vida d'un poeta victorià, i la relació amb una poetessa
misteriosa. Però apareix una intriga entre estudiosos i l'obra dels poetes:
realitat i fantasia, home, natura i mites: el romanticisme. Un llibre agradable,
una bona aproximació.

Topolino Pere Guixà. Quaderns Crema
Onze contes carregats de riquesa verbal i de precisió, ritme i força de les
frases. Raons i angles insòlits de la realitat quotidiana a través dels
protagonistes. Pere Guixà es consolida com una veu potent de l'actual
panorama literari català.
La veu. Orientacions pràctiques Cecília Gassull i altres

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

La veu és una eina fonamental en moltes professions, tot i que en bona
AN
Ll

bu"

part d'elles s'acostuma a realitzar l'activitat laboral sense una mínima

preparació vocal. Explicacions pràctiques i exercicis per a una emissió
adequada de la veu.
Militants Anna Monjo. Ed. Laertes
Democràcia i participació a la CNT als anys trenta. Anàlisi a fons del
sindicat anarcosindicalista, la seva influència social, les actituds i els

ERIC HOBSBAVVM

comportaments llibertaris. En definitiva, una cultura obrera referent
ineludible del proletariat.

UNAVIDA EN EL SIGLO XX

Aiios interesantes. Una vida en el siglo XX Eric

Hobsbavvm. Ed. Crítica

Autobiografia apassionant d'aquest gran historiador. L'experiència vital
i la curiositat intel-lectual aplicades a la memòria del segle més terrible i
extraordinari. Va viatjar per mig món, compromès amb la causa del
socialisme i de l'anàlisi rigorosa.
Les veus de la presó JL. Martín Ramos-Gabriel Pernau.
Edhasa-La Campana
Històries viscudes per 36 lluitadors antifranquistes. Milers d'homes i
dones van ser detinguts i torturats a Catalunya durant la postguerra. Encara

són vius alguns dels protagonistes d'aquella època. Diferents trajectòries
vitals se'ns fan presents.

Chomshy

y la globalización

PA NEGRE

Chomsiy y la globalización Jeremy Fox. Ed.Gedisa
Una síntesi del pensament d'aquest inconformista i crític punyent de la

societat contemporània. Com ara veure que el pretès "comerç lliure" genera
pobresa o les estratègies del capitalisme i del neoliberalisme per a la seva
globalització.
Pa negre Emili Teixidor. Ed. Columna
Un llibre celebrat per la crítica: una història rodona, complexa, ben travada,
impecable. L'Andreu, un noi de la Plana de Vic en els anys de la postguerra.
El pare empresonat, la mare a la fàbrica, ell amb uns parents a pagès. Una

barreja de memòria i de ficció.
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assaig La societat xarxa a Catalunya Manuel Castells i altres. Ed. Rosa
dels Vents
La nova era de la comunicació: l'ús d'internet a Catalunya. Com responem a
l'era de la informació, com ens hi adaptem, com hi influim. Un diagnòstic
exhaustiu, una anàlisi de la societat xarxa, a càrrec d'un equip de la Universitat
Oberta de Catalunya.

manual éAmar o depender2 Cómo superar el apego afectivo y hacer
del amor una experiencia plena y saludable VValter Riso. Ed. Granica

iAmar. S
t

Pèl

o depender2
Valter Riso

Coro mperse d'apepe efecsre y hocre del ee

una experiencia plena 3 idutadlr

LA SOCIETAT XARXA
A CATALUNYA
Mament 4 amalls i baeees Tabis/ Tomeia Samibe
ME hnabaet nas de Des Rares Boles

Explicació pràctica i amb exemples de la dependència afectiva, de les greus
limitacions vitals que comporta, de com superar-la. Realitat punyent que obviem:
com viure autònomament els nostres sentiments. Tot un encert.

assalg-narració Enla frontera Michel VVarschavvslc. Ed. Gedisa
Israel-Palestina: testimonio de una lucha por la paz. L'autor, jueu, ens explica
els darrers trenta-cinc anys de lluita pels drets dels palestins. Testimoni valuós
per entendre el conflicte, per veure que el diàleg és possible. I les fronteres socials
i mentals de la societat israeliana. Llibre honest, acceptar que l'altre existeix,
primera condició per a la pau i per a la convivència.

L
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novel-la Mala vida Marc Romera. Ed. Angle
Sexe, alcohol, drogues, descontrol, estupidesa, desorientació. Així viu el jove

Mala vida

protagonista, sense nord, a Barcelona, a estones n'és conscient. S'aboca de cap
a la mala vida. Llenguatge directe i àgil, capta vivències contemporànies.

Marc Romera

gedisa

novel-la El Povverboolc Jeanette VVinterson. Ed. Edhasa

AUNTO CAÍTICO

Reconeguda novel'lista britànica, amb assaigs sobre art i literatura. "És l'atzar
la trampa o el que trenca la trampa7", diu una de les protagonistes. Usa les paraules
amb força, amb voluntat. Copsar la vivència contemporània, allò que ens importa,
les relacions, la quotidianitat, el món exterior, la realitat i la ficció.

El Povverbool

biografia Adriano Anthony Birley. Ed. Península
La biografia de un emperador que cambió el curso de la historia. Erudició amena
i atractiva de Birley, reconegut historiador, a l'hora d'explicar-nos la vida i el
regnat (117-138 dC) d'aquest emperador que va modificar les prioritats de
l'Imperi i va tenir una dramàtica vida personal. Encara ara resulta fascinant
l'època del món romà.

ada Pa

assaig Donar protagonisme a Catalunya Jaume Urgelli altres. Ed. Pòrtic

Acció internacional i política de relacions exteriors catalana.Una visió clara del
paper que Catalunya ha de representar en el món: la participació en la Unió
Europea, la influència en l'agenda internacional, la presència catalana en diferents
regions del planeta. Una visió global amb anàlisis i propostes de diferents experts.
Nous horitzonsi

Anthony Birley

ADRIAN
La t

mperador
a historia

assalg L'os de Cuvier Valentí Puig. Ed. Destino
Cap a on va la cultura catalana. Anàlisi crítica de la realitat. On som i cap a on
anem. El llibre genera polèmica —dualitat lingúística, relacions amb Espanya,
absència de mestres del pensament, desorientació en l'ensenyament-, però això
és convenient. Ens falta discussió, anàlisi i perspectiva: i més assajos. Un llibre
benvingut.

assalg-manual El laberinto de la violencia José Sanmartini altres. Ed.
Ariel
Causes, tipus i efectes. Repàs sistemàtic, rigorós i amè. Família, societat, feina,
escola, política, guerra, etc. A tots els àmbits: què és la violència. L'agressor i
la víctima: perfils i tractaments, elements potenciadors o inhibidors. Un llibre de
referència de la mà d'un reconegut expert amb les aportacions d'especialistes.
Tot a l'abast.

relat Tanlluny com els peus em portin Josef Martin Bauer. Ed. La Campana
La narració d'una aventura real: la fuga d'un presoner alemany, després de la
Segona Guerra Mundial, d'una mina de plom de Sibèria, a través de 14.000
quilòmetres i passant tota mena d'aventures, la solitud, la duresa de la natura, la
trobada amb tota mena de gent. Una història humana, un sobreesforç, una voluntat
de sobreviure.
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OSÉ SANMARTÍN

ellaberinto.

de la violencia
pr
CAUSAS, TIPOS
Y EFECTOS

JOSEF MARTIN BAUER

Tan lluny
com els peus em portin
D and

Vora el mar. Gabriel Brau

XVIII Concurs
Fotogràfic Nacional

Enguany acudim altra volta a la convocatòria dels companys de la Unió Intercomarcal de
l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf, la nostra cita anual amb la fotografia. Hi han participat 64 autors,
amb un total de 161 fotografies, procedents d'arreu de Catalunya i també del País Valencià, Aragó, Andalusia,

País Basc, Galícia, Madrid: per primera vegada tenim un autor de més enllà, una noia de Colòmbia.

Han format part del jurat Jaume Navarro, president de la Federació Catalana de Fotografia, Miguel Parrefio, artista de la Federació
Catalana de Fotografia, i Antoni Pastor, excel-lència de la Federació Internacional de Fotografia. El trofeu ha estat realitzat per l'artesà
vilanoví Joan Ramírez i relaciona el món del treball amb la fotografia. Una selecció de 34 obres s'exposarà a la Casa Mir, a Vilanova
i la Geltrú, del 4 al 21 de juny: al Fòrum de les Cultures, del 28 de juny a l'1 de juliol, i a la seu nacional de la UGT de Catalunya, a
Barcelona, del 27 de setembre a l'11 d'octubre e

H

Primer premi intercomarcal

La Alan iaia cil

melic exe nn
Premi Nacional: Gabriel Brau Gelabert. Tot seguit: Ricard Garcia, Cosme Oriol, Antoni
Guasch, José Luis Trinidad i Isidre Bernet.
Premi Intercomarcal: Andreu Noguero. Tot seguit: Emili Sancha, Raimon Moreno,

Enric Astorga, Juan Rodríguez i Joan Guasch.

Premi Afiliat: Àngel Henares. Tot seguit: Encarnació Torres, Juanjo Vidilla, Amando
Balastegui, Enric Gala i Juan José Màrquez.

ats

Joan-Daniel Bezsonoff
La guerra dels cornuts

En l'anterior número, dedicat a la Catalunya del Nord, d'aquesta revista,
intentava ressaltar com l'obra de Josep-Sebastià Pons, i d'alguns altres
—ben pocs-— escriptors catalans del nord de les Alberes, havia arribat
amb relativa normalitat a la societat catalana que s'estén al sud d'aqueixa
serralada. Una nova mostra de normalitat literarionacional ha
estatla publicació el passat febrer a Barcelona, per l'editorial
Empúries, de l'excel-lent novella de l'escriptor rossellonès
Joan-Daniel Bezsonoff La guerra dels cornuts.

La novel-la narra en primera persona
llengua emprada per Bezsonoff en aquesta
amb major o menor intensitat, en llurs
com Alexandre Pagès, un lletraferit rosse- produccions literàries. Els referents socials novella. Un català auster i ben genuí que
llonès que ha lluitat a la Gran Guerra com i culturals, el sistema educatiu, els esdeveamb un triatge acertat (sense estridències
a tinent de l'exèrcit francès, es trasllada a
niments polítics, els avatars de la història i lliure de gal-licismes crus) en el lèxic, la
Barcelona, aprofitant que parla català —i moderna, etc. que serveixen per modelar morfologia i la sintaxi (en això també se
coneix prou bé l'espanyol—, amb ordres
fa sentir la ratlla) propis del català del
en part el tarannà íntim i literari dels esdels serveis secrets de la República Fran- criptors catalans nascuts, nodrits i fets al
Rosselló (de Perpinyà, de Sant Llorenç de
cesa per tal de reclutar jóvens patriotes
sud de les Alberes són prou diferents dels la Salanca, de Pollestres...), d'unes pinzecatalans per a què, amb la promesa que dels escriptors que ho han fet al nord de la llades d'occità de Narbona i d'algunes
acabada la guerra amb la victòria aliada
mostres de català de Barcelona, serveix
serralada que, a la vora del Mediterrani,
Catalunya aconseguirà la independència,
s'allisten com a voluntaris en les files de Gairebé tota la literatura catalana contemporània és obra de
l'exèrcit francès.
ciutadans de PEstat espanyol i això, es vulga o no, es veu reflectit, per
Però més que glossar l'argument
de l'obra d'en Bezsonoff, el que voldria

dir-ho així, amb major o menor intensitat, en llurs produccions literàries.

separa el Regne d'Espanya de la Repúblicaper bastir una obra sòlida i atractiva, tant
preses, que m'han provocat la lectura atentaFrancesa. No dic que uns escriptors siguen al Nord com al Sud de les Alberes. Sens
de La guerra dels cornuts. Una primera
dubte hi ha molta reflexió prèvia sobre la
millors que els altres, ni que uns siguen
sorpresa ha estat trobar-me amb un estil més o menys catalans que els altres, sinó tria del model de llengua a emprar per part
narratiu al qual no estem gens habituats en que són diferents. I això es nota, i molt,
d'un escriptor rossellonès actual. I en Bezaquesta banda de la ratlla. Gairebé tota la
quan es compara la novel:la "francesa" La sonoff se'n surt prou bé, de la tria. Molt
literatura catalana contemporània és obra guerra dels cornuts amb qualsevol altra
bé diria jo, cosa que li permet construir
de ciutadans de l'Estat espanyol i això, es d'autoria "espanyola". I ja se m'entén.
una obra literària que caldrà seguir amb
atenció. Amb força atenció e
vulga o no, es veu reflectit, per dir-ho així, Una segona via de sorpresa ha estat la
és comentar les sorpreses, agradables sor-
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L'encant de la dona
amèprci ts

ar la api ado pg dd ig
suplement cultural de La l'anguardia

perversa, Camille Paglia.

L'autora de Vamps 4 tramps és el

paradigma del políticament incorrecte

Un espectre plana sobre el moviment feminista i el puritanisme de dreta
i d'esquerra: Camille Paglia. En contra d'aquest espectre s'han conjurat

en santa aliança el moviment feminista i gai, la vella i la nova esquerra, una

àmplia gamma de radicals sense reciclar, els hereus intel-lectuals de Michel Foucault
i Susan Sontag, l'església i benpensants de diferents credos. Qui és Camille Paglia2
Quin és el pecat de Camille Paglia2

Ed

LEAERREEAEME
THE ADVENTURES ee CAMILLE PAGLIA
YOU MEAN VE VE JUST HAD INCPEDIBLE,
FANTASTIC SEX FOR ONE NIGHT AND ILL
NEVER SEE YOU AGAIN 7

MAL

BUT...BUT I THOUGHT

UJ

Les aventures de Camille Paglia, de B. Vallely i G. Caragonne: Ja te'n vas) / Sí
Vols dir que hem fet l'amor fantàsticament una nit i no et tornaré
a veure mai més) / Sí. / Però em pensava que m'ensenyaries el que van ser els seixantal / jJa ho he fetl

LA
da

Camille Paglia —escriptora i assagista
italoamericana, deixeble del crític Harold

Bloom i professora d'Humanitats a la
Universitat de les Arts de Filadèlfia- és
l'autora de tres llibres de gran impacte en
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la cultura nord-americana: Sexual personae de "qualité" que no només trenca amb
(1990), Sex, art and american culture
alguns dels tòpics i tabús "ad usum" del
(1992)i Vamps 4 tramps (1994, en castellà
personal políticament i culturalment
Vamps dE tramps: mús alla del feminismo, correcte, sinó que ho fa basant-se en els
Editorial Valdemar, 2001). Però Camille
resultats d'una investigació artística,
Paglia és quelcom més que escriptora i
literària, antropològica, psicològica i
assagista: estrella del moviment pop,
científica que coneix bé. Camille Paglia
protagonista de les revistes i dels programesno és l'enèsima mercaderia fabricada pel
televisius populars, on parla sense
món de l'espectacle nord-americà. Tot i
complexos sobre temes escabrosos, crítica que sí és cert que usa i abusa de l'espectacle
ferotge del moviment feminista i gai, amiga per donar a conèixer les seves idees.
dels/de les "drag queens" als/a les quals
Al principi hi ha Sexual personae
considera l'encarnació de la realitat
(subtitol: 4rt and decadence from Nefertiti
andrògina de l'ésser humà, defensora dels
to Emily Dichinson), conjunt d'assajos en
valors femenins, ridiculitzadora dels
què Paglia analitza les diferents represenintel-lectuals d'esquerra, llibertària i
tacions d'imaginaris sexuals que recorren
lesbiana. I, a més a més, sol vestir amb
la història d'Occident. En aquest llibre,
cuir negre. I tot això condimentat amb una recupera i cataloga una sèrie d'estereotips
marcada vocació iconoclasta que pren cos o "màscares sexuals" (medusa, femme
i forma tot usant un verb incisiu, agressiu,
fatale", pitonissa, gorgona, etcètera) que
irònic i, tot sovint, ofensiu. El pecat de
descriurien la veritat de les relacions sexuals.
Camilla Paglia7 Les seves idees i la maneraA Sexual personae, a més de reivindicar
d'expressar-les.
la pornografia i considerar el sexe com a
art creatiu per a gaudi de l'artista, hi trobem
Però, més enllà de l'actitud
intel'lectualment provocadora, i formalment un missatge: l'home és l'autèntic sexe dèbil
iconoclasta, hi ha una escriptora i pensadoraen no poder sostreure's a l'apetència pel

Sexual personae-, Paglia publicà el seu
llibre més conegut: Vamps 4 tramps (és a

dir, vampiresses i meuques). En aquesta
col-lecció d'assajos, l'autora va més enllà

en les seves
idees tot proposant un feminisme
revampiritzat" (estableix un subtil joc de
paraules entre "vamp" —vampiressa- i
revamp" —modernitzar- amb el qual indica
el desig de renovar el feminisme reivindicant la figura de la vampiressa). La substantivitat d'aquest nou feminisme que beu
en les fonts llibertàries del 682 Doncs un
"feminisme del carrer" que fugi del victimisme, el proteccionisme, cl paternalisme i

l'infantilisme del feminisme tradicional
(estalinista i amb afany de fer del món una
guarderia, afirma l'autora), que confii en
l'acció independent (agressiva, si toca)
d'unes dones autònomes, i que aposti per
una dona sexualment lliure. En el llibre
també es tracten questions com l'assetjament sexual, la violació, l'homosexualitat, l'avortament, la política de sexes, el
multiculturalisme, l'educació, l'estudi de
les humanitats als Estats Units, la correcció

política i la llibertat d'expressió, a més a
més de retrats polèmics de personatges
com Sarah Bernhard, Barbara Streisand,

Hillary Clinton, Jacqueline Rennedy o
Madonna.
Camille Paglia ha estat titllada
de masclista, misògina, "vondervoman",

nècia i repulsiva. Tanmateix, allò cert és
que les seves idees comencen a quallar en
el món anglosaxó com es demostra amb
l'aparició d'autores com Elizabeth FoxGenovese, VVendy McElroy, Ratie Roiphe
i Christina Hoff Sommers. Sobre això, hi
El valor de Camille Paglia és el de posar els ciments d'un
postfeminisme crític que va més enllà de la cultura de la queixa d'un ha qui planteja que la televisiva Ally
moviment feminista farcit de tòpics que és incapaç de superar els seus McBeal és l'expressió d'un "paglianisme"
que fuig del victimisme i el proteccionisme
propis límits. Precisament per això, el feminisme l'odia
feministes. En tot cas, el valor de Camille

Paglia és el de posar els ciments d'un
postfeminisme crític que va més enllà de
cultura
és
la
"poesia
sublim
del
baró".
cos femení. Missatge que té el seu corol-lari:
la cultura de la queixa d'un moviment
Encara,
a
Sexual
personae
es
critica
la sexualitat de la dona és la força més
feminista farcit de tòpics que és incapaç
poderosa que mou la humanitat. La cosa l'intel-lectual d'esquerra, personificat en
de superar els seus propis límits. Precisano queda aquí, perquè Paglia llença la sevaMichel Foucault, i es llencen diatribes
contra un moviment feminista que practica ment per això, el feminisme l'odia. Però
hipòtesi: "Si la civilització hagués estat
el victimisme i el proteccionisme i es nega Camille Paglia té l'encant de la dona
deixada en mans femenines, encara estaa reconèixer unes característiques femeni-"perversa" que desitja que Ella —sense reríem vivint en cabanes d'herba". Una hines (psicològiques, emocionals, sexuals...)nunciar a la bellesa i la sensualitat- pensi,
pòtesi que li valgué les ires feministes i
que l'autora justifica adduint que els homes,que no només s'han d'acceptar, sinó que actui i es defensi autònomament sense que
ningú l'indiqui el recte camí a seguir sota
per defensar-se d'una naturalesa femenina s'han de promoure.
a la qual alhora honraven i temien, crearen
Després de Sex, art and americanpena d'excomunió feminista. Aquí rau el
culture -que continua la línia iniciada per seu mèrit e
la cultura. En aquest sentit, conclou, la
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família era una comunitat d'amor i que tant Mai no va voler imposar res als seus interHavent-lo llegit no em sé estar de comparar aquest document espanyol amb una podria ser una àvia i el seu net, com una locutors. Primer adoptava una actitud
d'acolliment (ben diferent de la col-lectiva
família convencional o simplement "allà
altra publicació catalana, més o menys de
la mateixa època, i sobre el mateix tema. on una persona fa una opció per una altra". d'aquests bisbes espanyols -asseguts al seu
setial de veritat-) que li permetia entendre
Quina diferèncial El to autoritari i suficient,
Em refereixo a l'opuscle "Família: dret i
la situació de l'interlocutor, i després oferirel
tancament
d'ulls
pel
que
fa
als
signes
esperit, problema i esperança" que és el
recull de les actes del III Congrés de Cris- del temps, desqualifiquen d'entrada el con- li, cordialment, el seu missatge.
No es pot dir, seriosament, avui
tianisme al segle XXI, associació de diver- tingut de la introducció del Directori episcopal que, d'altra banda, és dur, autoritari
sos col-lectius catalans de cristians. El
dia, que la sexualitat només té un camp on
document espanyol és de les autoritats de i despreciatiu envers una societat que ja ni pot realitzar-se i que aquest és el matrimoni
l'aparell eclesial oficial d'Espanya i l'altre sociològicament és cristiana. Els bisbes - i amb l'única finalitat de la procreació. No
és un document espontani de cristians de en aquesta introducció- parlen durament i es pot dir que l'alliberament de la dona el fet que no estigui sotmesa a l'home sinó
que faci ús de la seva llibertat i indepenEls bisbes en aquesta introducció parlen durament i crítica contra la
dència- estigui a l'origen de tots els problesocietat actual i atribueixen al que ells en diuen la "revolució
mes de la família, de la seva decadència i
sexual" l'origen de les xacres de la violència domèstica
de totes les violències domèstiques que hi
basc. És important veure el tarannà de les
reflexions de l'un i l'altre. Els bisbes espanyols no fan cap anàlisi sociològica de
les realitats del fet familiar ara a Espanya,
sinó que es limiten a invocar uns principis
que creuen inamovibles sobre el que és la
família: un matrimoni indissoluble per tota

ha un dia sí i un altre, també. No és seriós.
crítica contra la societat actual i atribueixen I, amb aquesta actitud dura, severa i crítica
el que fan és posar una barrera entre aquesta
al que ells en diuen la "revolució sexual"
societat, ara molt secularitzada, i l'esperança
l'origen de les xacres de la violència do-

mèstica. No fan ni el mínim gest d'obertura i alliberament que podria aportar-li el misper a entendre el món actual. S'equivoquen satge de Jesús. Un missatge, que els bisbes
volen fer arribar a tota la societat, però que
una altra vegada. No es tracta de menystenir
el món, de renyar-lo i de condemnar-lo. Si presenten d'una manera tan barroera, que
és impossible que pugui ser acollit pràctila vida, i els seus fills. Ni una sola mirada
de debò els interessés fer passar el missatge
ni reflexió sobre "els signes dels temps"
de Jesús, primer intentarien entendre què cament per ningú que no sigui un acòlit
dels quals tant va parlar el Sant Pare Joan passa al món, condemnarien les accions seu. A més, si el volien fer passar a la
XXIII -l'impulsor d'una nova cristianització que creguessin errònies però acollirien a societat actual, calia que utilitzessin un
de l'Església, ara deixada totalment de racó aquells que, segons el seu punt de vista, llenguatge que pogués ser comprensible i
per a tornar a les posicions immobilistes
s'equivoquen. Això sí que seria una actitud no ho és. Tot plegat una llàstima. L'església/institució hauria de ser el conducte
més negatives. Joan XXIII insistia que era cristiana i molt més eficaç de cara a
necessari veure què passava al nostre món,

com vivia la gent i tenir-ho en compte
perquè el missatge de llibertat de Jesús
pogués ser aprofitat per la societat. La
reflexió dels cristians catalans de la qual
parlo va començar -quina diferèncial- amb
una anàlisi sociològica del que actualment
és la família i constatant que hi ha tipus de
famílies molt diferents. Després, M. Lluisa
Geronès, ja en la seva ponència "Família
i cristianisme al segle XXI", va dir que

SI

l'objectiu de posar a l'abast dels més allu- per a passar al nostre món els missatges de
nyats el missatge alliberador de Jesús. Els Jesús (que podrien esdevenir alliberadors
per a molta gent).
bisbes, en aquest Directori, ho fan exactament al revés. Així, al n" 7 del document

diuen textualment: "Se requiere la valentia
propia de la vocación apostòlica para
anunciar una verdad del hombre que muchos no quieren escuchar ". Si algú no vol
escoltar és, segurament, perquè s'adopta
una actitud autoritària i impositiva. Quina
diferència amb la manera de fer de Jesúsi

En canvi, parlant com parla en
aquest Directori sobre la família, d'esquena
i amb ulls tancats a totes les realitats positives del món actual, fa que, com a mínim,

esdevinguin contraproduents.

Malaguanyat document, que en
lloc d'aportar llum i illusió de viure, només
aporta rebuig e
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La revolució sexual
vociferava, iracund, el vell escriptor catòlic Jouhandeau als joves que el maig

del 68 es manifestaven sota les seves finestres. Dones sí: vint-i-cinc anys després que fóssim, nosaltre
també, joves manifestants en els anys gloriosos, ho hem de confessar: Jouhandeau tenia raó: tots som
notaris. O professors, o mares de família, o novel-listes, que ve a ser el mateix: fem la declaració de l'IRPF,
comprem roba a les rebaixes i li prohibim a la nena que vagi a l'escola ensenyant el melic.
Que refrescant, aleshores, quin bàl-

s'havia quedat en "revolució pendent",
estratègia. Perquè tot preocupades pel soresulta que no: que la vam fer. No ho dic rollós descontent d'algunes, afligides de
jo, ho diu la Conferència Episcopal. I ho
veure aquestes ovelles esgarriades reclademostra amb una prova irrefutable: la
mant suposats drets que contravenen la llei
revolució, i n'ha donat de fruitsi Quina
violència domèstica. Una violència que,
natural, com ara canviar de parella durant
alegria ens produeix la notícia que una
segons la pastoral familiar que acaben de la seva vida -amb el fútil pretext que les
institució, i no una de qualsevol: una de
publicar els senyors bisbes, és un "fruit
circumstàncies canvien i les persones canles més venerables, influents, riques i poamargant de la revolució sexual". La relació Vien-, algunes de nosaltres vam tenir una
deroses del país, reconegui que hem deixat causa-efecte salta a la vista, però per si
idea genial: volen ficar-se al llit amb qui
un rastre en la societat espanyolal Quan
algun d'aquests ingrats tan abundants pre- els vingui de gust2 Que ho facin. Que ho
crèiem que havíem fet el pena, que havíem
sam per al nostre orgull, que algú pensi
que no només vam ser revolucionaris dignes d'aquest nom, sinó que vam fer la

estat uns passerells, uns ingenus i inofensius
revolucionaris de saló, amb el nostre llibre
roig i el nostre melic a l'aire, amb la nostra

xerrameca sobre la revolució cultural i la
tengués negar els nostres mèrits o apropiar-facin, i vegin com aleshores passa el que
revolució sexual (en els setanta, quan una se'n, aquí hi ha els senyors bisbes per posarpassa: que el marit o el promès menyspreat
no demostrava gaire entusiasme davant la cada cosa al seu lloc: si avui, a Espanya, va i els fot un mastegot, o una ganivetada,
idea de ficar-se al llit amb el primer que
tantes dones són assassinades, és gràcies o les tira per la finestra, natural... D'aquesta
passés, per poc que estigués al lloro, el
a nosaltres, les que vam fer la revolució
manera hem aconseguit allò que sempre
mosso adoptava un aire pacient i pedagògicsexual en els setanta. Ja era hora que algú ens vam proposar: que les dones se
ho reconegués.
per preguntar: "Però, tia, tu no has llegit
n'adonin que la llibertat sexual —d'ellesLa revolució sexual de VVilhelm Reich7"...),
es paga amb la vida (la d'ells pot valer uns
Encara més: els senyors bisbes,
quan crèiem que també la nostra revolució,
trenta euros i el llit). És allò que se'n diu
amb una sagacitat que ningú fins ara no
havia demostrat, han entès la nostra fina
com una altra que em conec prou bé,
escriure dret amb línies tortes e
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Jaume Fàbrega

Dalícies. A taula amb Salvador
Dalí. Edicions Cossetània. 2004
Més enllà de l'espectacle comercial,
Dalí assaboreix la cuina popular, en
particular la de l'Empordà. El llibre ens
ed SA cieS SARtc au el SAS
combinacions més insòlites (mar i
muntanya, mar i terra, dolç i salat) o la
de troballes que feia el genial però
contradictori Dalí.

Dibuix Parella obrera, de Marià Foix (1860-1914

Què menjaven els obrers
La informació culinària que tenim més
sucre). A les vuit (es llevaven a les 4 de la
a l'abast és la dels receptaris que, naturalment,
matinada) generalment un plat de farina de
DE ie Rt
pertanyen a la cuina burgesa i dels rics. La blat de moro mal adobada a l'hivern, i a
AQUI ET NS ITE DS ar Da Deia a aca pu R A
gent pobra -la majoria de la població-, però, l'estiu un plat d'una barreja de cols, patates,
menjava altrament: poc i amb poque aporta- blat de coure i farina, condimentat tot amb
cions de proteines càrnies. La jornada laboral,una mica de cansalada o d'oli. Una arengada
a més, podia ser de més de 14 hores i, com
o bé el tros de cansalada que va servir per
DJ
avui en alguns paisos, els nens treballaven fer l'olla, pa i una mica de vi completen
des dels 8 anys, i les dones fins que ja no
l'esmorzar. El dinar de migdia consisteix en
Memòries del gust. La cuina
podien més. El metge Vicenç Pagès i Olive- una mica d'escudella barrejada i carn d'olla,
familiar al Pla de l'Estany.
ras, nascut a mitjan segle XIX, ens ha deixat Una amanida (ceba,tomata o pebrot) i rastres Edicions Curbet. 2003
un document sobre l'alimentació dels obrers de porc o de carn amb el seu corresponent
garrotxins a principis de segle. Aquests
paivi.la la nit, una altra vegada, la impresvivien en un medi rural i, hem de suposar,
cindible escudella, que per alguns és tot el
menjaven millor que els de les grans ciutats. seu sopar, mentre que els que tenen més sort
Heus aquí els plats de cada dia:
hi afegeixen un plat de mongetes o de patates,
amb el seu corresponent pa i Vi."
"Abans de començar el jornal o

La

poc després d'haver-lo començat els operaris
El 'blat de coure' és blat picat o
de fàbrica solen prendre 125 grams de llet escairat, en gra, i la farina de blat de moro
els que més o un bocí de pa i mitja unça del és el 'farro', aliments que es varen tornar a
que anomenen 'xocalata" (conglomerat de
menjar amb la fam de la guerra, i que ara
fècules i greix, i potser vestigis de cacau i
apareixen en els restaurants més sofisticats e
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Xant va perdre a Virag
Articles publicats al diari La Vanguardia el dilluns, 12 de febrer de 2004

o. elgranfilòsof de la raó, no en té cap culpa, però el bicentenari de la seva
mort —es compleix avui- ha coincidit amb el bateig de sang dels neoconservadors dels
Estats Units, els advocats de la guerra d'Irag per als quals la idea xantiana de lapauperpètua
resulta poca cosa més que un conte europeu o, cici ci is genital cep
irrellevant com ho pugui ser l'Organització de les Nacions Unides.
El debat entre el món natural, en què manen
Les nacions, com els individus en estat natural, diu Xant,
els interessos, i el món modificat per l'ètica,
viuen amb la por als altres, i per això opina que la solució
que seria el dels principis, serà segurament
seria una federació de les nacions pacífiques que pretenguin
interminable. Per això s'ha tornat a plantejar
ara amb la guerra d'Irag, com subratlla acabar amb la guerra
José Antonio Marina, autor de Los suenos
de la razón (Anagrama, 2003), un assaig
sobre l'experiència política. La política del una de les primeres causes de la guerra
món natural es basa, naturalment, en la
ofensiva, expressió amb la qual en la seva
força. No podia ser d'una altra manera. La època, possiblement, es volia dir guerra
política del món desitjable descansa en el preventiva, la doctrina ara popularitzada
dret i el seu gran advocat és Inmanuel Rant.per George VV. Bush i els seus aliats. En
la segona i definitiva redacció, Rant exposà
Els neoconservadors dels Estats
de manera raonada el dret de les nacions
Units, als quals no els costa gens ni mica
a crear una federació d'estats lliures.
afirmar que allò que els mou són els prinLes nacions, com els individus
cipis i no els interessos, ho tenen clar. Un
dels seus campions, Robert Ragan, autor en estat natural, diu Rant, viuen amb la
por als altres, i per això opina que la solució
de Poder y debilidad (Taurus, 2003), ha
seria una federació de les nacions pacífiques
recorregut mig món durant el darrer any
que pretenguin acabar amb la guerra. El
per dir que l'enfrontament entre Estats
propòsit d'aquesta federació no seria
Units i Europa és una confrontació entre
l'acumulació de poder o la intimidació dels
el món real i el món desitjable. Ragan
manté que només es pot viure en el món altres, sinó la seguretat i la preservació de
real i afegeix que l'humanitarisme d'Europa la llibertat dels estats. És a dir, ant, per
Únicament és possible perquè és irrellevant.regatejar la guerra, advocà per la creació
d'organismes internacionals tot atenent el
Dit més planerament: Ragan considera
manament de la Il-lustració o, el que és el
ingenus els europeus, inclosos els seus
mateix, de la raó.
dirigents, per creure's la pau perpètua
anunciada per Rant.

El filòsof, dos-cents anys després,
no deu descansar en pau, però tampoc es
pot dir que les seves idees hagin estat en
revolució francesa com de la nordamericana, com subratlla Manfred Ruehn va. Inspirà, per exemple, el president dels
Estats Units VVoodrovv VVilson, impulsor
en el seu imprescindible Rant (Acento,
de la Societat de Nacions, precursora de
2003), ha planejat sobre el conflicte de
l'Irag. El pensador alemany és més conegutl'ONU. Però com que no existeix la felicitat
per la seva dedicació a la metafísica i a la completa, també influí en VValter Lippmann, gran periodista i també idealista que
filosofia, però també fou un mestre del
pensament polític internacional. El seu
després de la Primera Guerra Mundial es
treball fonamental en aquest camp és el
féu realista. Sigui com sigui, cal no encèlebre assaig La paz perpetua (Tecnos, ganyar-se: Rant només qualificaria l'ONU
1985), obra escrita el 1795. En la primera d'irrellevant si hagués perdut la raó. Per
redacció del seu treball, Rant afirma que això ha estat una altra víctima de la guerra
el manteniment dels exèrcits és en si mateixd'Irag e
Inmanuel Rant, amant tant de la
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doncs, la llarga vida del filòsof transcorregué en l'època de
la ll-lustració, i encara tingué temps per sentir la gran commoció de la Revolució Francesa. Un esdeveniment que marcà de tal manera la seva última filosofia que amb ella coDir PETI ae ed TES ED ie i Per eES PN pea gel Dr Dec tiel Tri tel)
els alemanys la pensaren. Així, l'últim Rant afirma que l'únic
dret innat de tots els humans per igual és la llibertat entesa com a
autonomia moral, això és, com la capacitat de donar-nos llei a nosaltres

mateixos. O sigui, que de la relació igualitària amb els altres sorgeixen
els drets i les obligacions. I és aquí on Rant posa, tot seguint Rousseau,
la dignitat humana a la qual repugna qualsevol forma d'esclavitud o
submissió.
ment que pertanyés únicament a la història
La integració de la Revolució Frande França, sinó que es tractava d'un fet de
cesa en aquesta filosofia fou fàcil. Rant
la història universal.
sabia que la moralitat exigeix fer el bé en
aquest món, i això mateix li féu veure que
L'entrada a Espanya dels princila sobirania del poble era talment la realit- pis de la revolució i del pensament que la
zació de la moralitat en la política. El text glossà no fou fàcil. Només durant períodes
on afirma que la llibertat és l'únic dret
massa curts de llibertat i igualtat valgueren
innat és de fet un comentari a la "Declaraciócom a principis polítics. Però, ara ens
dels drets de l'home i del ciutadà" de l'any felicitem que la Constitució de 1978, filla
1789. Encara cal recordar que aquesta
legítima d'aquells principis, ja tingui 25
declaració francesa s'havia redactat sota anys de vigència. Tanmateix, sabent que
la influència de la declaració
aquesta Constitució fou en bona mesura el
d'independència dels Estats Units el 1776, tractat de pau que la Guerra Civil no havia
la qual, a la vegada, s'havia escrit com a tingut, perquè la llibertat i la igualtat
continuitat de la filosofia política de Locte. s'havien esborrat de la política, resulta que
Per tant queda clar que amb la doctrina
no pot usar-se com a arma de desgast contra
moral, política i jurídica de Rant culminà
els adversaris polítics. La Constitució és
la D'lustració i la filosofia quedà oberta al precisament la base per a la confrontació
constitucionalisme democràtic modern. El pacífica de les diferències polítiques. Però
posterior idealisme alemany deixà ben clar també és veritat que la conservació dels
que les conquestes de la humanitat, un cop principis constitucionals no pot equivaler
presents en un lloc del planeta, es feien
a la immobilitat del text sencer de 1978,
irreversibles i tendien de fet a difondre's
perquè les institucions humanes no són
per la terra. Tots aquells filòsofs entengue- realitats fixes i inamovibles, sinó que la
ren i donaren a entendre, al capdavall, que seva salut consisteix en la capacitat per
la Revolució Francesa no era un esdeveni- adaptar-se al canvi sociale
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Donem suport a la cultura.
Campanyes de teatre i de dinamització cultural, patrocini i

organització de concerts i de festivals, gestió del Conservatori de
Música de Girona, organització i Suport a iniciatives culturals a
l'ensenyament, foment de la sardana i de la música de cobla, edició
de publicacions, gestió de les intervencions en el patrimoni
monumental, suport a les biblioteques, gestió de l'Arxiu d'Imatges,
gestió del Patronat Francesc Eiximenis, gestió de la Fundació Casa
de Cultura, foment de la solidaritat a les nostres comarques i de
la cooperació internacional ...
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