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Nova

etapa per a Les Notícies de Llengua i Treball

Presentem un recull de les portades i dels sumaris dels
vint números que han aparegut de la revista. Han estat
nou anys de treball per mostrar el nostre compromís
sindical amb els treballadors, amb la cultura i amb el

El sindicat i la cultura

país. Entenem que convé encetar una nova etapa, amb
un major accent en la reflexió i la difusió culturals, i un
major compromís amb tot el territori de l'àrea lingúística
catalana. També amb la qualitat i l'increment de les
col-laboracions.

Després dels congressos celebrats aquest estiu, encarem el
nou curs amb forces renovades per respondre al repte permanent
de defensar i promoure els interessos dels treballadors i de la
societat. El sindicalisme es caracteritza per viure instal-lat en la
quotidianeitat, per respondre al dia a dia dels problemes laborals,
al bell mig de la realitat, però amb el rerefons permanent de
defensar l'estat del benestar, una societat justa per a la majoria

S'ha refermat l'aposta i l'interès per la cultura, per la cultura feta
des del sindicat i per difondre les activitats culturals presents en
el nostre entorn. Entenem que la cultura és allò que en bona mesura
ens fa humans, el conjunt de coneixements que tenim sobre el
món, la pràctica de la reflexió i una manera privilegiada d'expressarnos, de dialogar amb un mateix i amb els altres. La cultura
contribueix a una vida més plena. La cultura és llibertat.
La cultura sindical disposa d'una tradició centenària i està forjada
per milers de mans i de ments anònimes que s'esforcen per superar
injustícies, per ordenar amb humanisme les relacions laborals. La
cultura forma part intrínseca d'aquest projecte de llibertat individual
i col-lectiva.
Ens ha semblat oportú presentar un recull de les actuacions
desenvolupades arreu del territori, de València a Perpinyà, de
Lleida a Vilanova i la Geltrú, de Palma a Barcelona. També hem

dedicat un espai a actuacions culturals que desenvolupen alguns
afiliats a títol individual. Així podem tenir una visió de conjunt,
ben profitosa per definir noves actuacions, amb la vista posada
en contribuir a posar la cultura a l'abast.

Del domini d'internet .cat al nou
Estatut

Cal celebrar l'obtenció del domini d'internet .cat per a
la cultura i la llengua catalanes. La disponibilitat d'aquest
domini ajudarà a donar consistència i projecció a la nostra
cultura. Destacar la tasca discreta i tossuda de l'Associació
Punt Cat. Els reptes col-lectius requereixen respostes en
positiu, treball, imaginació i esforç intel-lectual: això és

vàlid en tots els camps. De la mateixa manera, l'aprovació
de la Llei de retorn de la documentació catalana —els
papers catalans de Salamanca- és el fruit de l'esforç de
la Comissió de la Dignitat. En ambdós casos, iniciatives
de la societat civil que han buscat i obtingut la complicitat
de les institucions. Una situació semblant es produeix a

la Catalunya Nord: la mobilització de la societat civil en
contra de l'intent autoritari i jacobí de canviar el nom de
la regió Llenguadoc-Rosselló per l'impersonal Septimanie.
La UGT de Catalunya expressa el seu ple suport al text
del nou Estatut ja que representa un avenç substancial en
la consecució de cotes més elevades d'autogovern i
significa també un pas endavant molt important en relació
amb el model de finançament.
Per a la UGT de Catalunya el nou Estatut implica
l'actualització necessària del marc normatiu que regeix
Catalunya per adaptar-lo als reptes que la societat catalana
té plantejats pel que fa a la cohesió social, el desenvolupament econòmic i el progrés nacional.
El sindicat valora de forma positiva la consagració legal
del model d'estat del benestar, el reconeixement del marc

català de relacions laborals com a espai socioeconòmic
específic i la definició de Catalunya com a nació.
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Francesc Garsaball, secretari general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya

L'amic Salvador s'ha mort al peu del canó, mentre intervenia en l'acte de
commemoració dels 70 anys de la fundació del POUM (1935-2005). No oblidarem el seu
esperit de lluita i de compromís, la seva bonhomia i el seu entusiasme juvenil.

4.

È

L'any 1945 aconsegueix tornar de l'exili i contribueix a l'organització
del Front de Llibertat i després és un dels fundadors del Moviment
Socialista de Catalunya. L'any 1958, és detingut, acusat de propaganda
illegal i de participar en el moviment sindical obrer. Ingressa a la
presó Model i després a Carabanchel.

L SOCIAL

Compatibilitza la seva activitat política i sindical clandestina
amb el seu ofici de pastisser. A partir de la recuperació de la democràcia,
forma part dels primers consells de districte de Barcelona. Manté i
enforteix la seva militància sindical i política. A l'hora de la seva fi,
presideix la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya
i és membre del Comitè Nacional del sindicat, coordina la tasca dels

antics militants del POUM i presideix l'Associació d'excombatents
socialistes de la República i víctimes de guerra. Col:labora amb les
revistes Memòria i Les Notícies de Llengua i Treball.
En Salvador estima la familia, estima els amics, manté la

El proppassat 29 de setembre, mentre estàvem pendents de les
darreres negociacions perquè el Parlament de Catalunya aprovés el
nou Estatut d'autonomia, vam assistir a l'homenatge a la gent del
POUM a la sala Ernest Lluch de la seu central del PSC a Barcelona.
L'Isidre Molas va presentar l'acte amb una intervenció precisa i
sentida. Després va donar la paraula al company i a l'amic Salvador.
Va començar a parlar d'uns ideals de joventut i per a tota la vida de
llibertat i de justícia social. Va durar poc, perquè l'emoció el paralitzava.
Va intentar continuar, però no va poder. Va callar i va caure al damunt
del faristol i a terra. L'emoció per un sentit homenatge als seus ideals
va aturar el seu cor.

il'lusió d'un món més just i la voluntat de recuperar la memòria
històrica. Malgrat l'edat, malgrat els problemes a la vista, malgrat tot
és manté lluitador, bon company, bon amic. A reveure, Salvador.

Salvador Clop Urpí (Barcelona, 1917-2005). Fill d'una
familia obrera, viu la infantesa entre la barberia del seu pare i l'escola.
Als tretze anys comença a treballar i als catorze entre com a aprenent
al seu ofici de tota la vida de pastisser. Sempre autodidacta, li agrada
llegir i als quinze anys ja forma part de la junta del sindicat de
pastissers. Voluntari a la Guerra Civil, s'incorpora a l'artilleria del
POUM i després de la desfeta passa per diferents camps de concentració
francesos.
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Els fotògrafs provenen d'Andalusia, País Basc,
Madrid, País Valencià, Castella i de moltes localitats
de Catalunya. L'organització correspon a la Unió
Intercomarcal de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf.

Els trofeus lliurats als guanyadors relacionen el
treball i la fotografia i han estat creats per l'artesà

vilanoví Joan Ramírez.

Han format part del jurat: Jaume Navarro

i Cardús, president de la Federació Catalana de
Fotografia, Gabriel Brau i Gelabert, artista de la
Federació Internacional de Fotografia i de la Fede-

ració Catalana de Fotografia: i Manel Maya i Daltell,
membre de la Federació Catalana de Fotografia.
Una selecció de 32 obres, feta pel jurat,
s'exposarà durant la resta de l'any: Casa Mir, a
Vilanova i la Geltrú, del 10 al 26 de juny, Biblioteca

Municipal, a Igualada, del 27 de juny al 15 de juliol,
i a la seu nacional de la UGT de Catalunya, a
Barcelona, del 5 de setembre al 15 d'octubre.

Primer premi nacional. India-Arroceros: Jesús
Jaime Mota (Màlaga). Primer premi intercomarcal.
Soy minera: Manuel Delgado Luque (Vilanova i la
Geltrú). Primer premi afiliat. Faenando: Juan José
Màrquez Castilla (Granada)

1 els oficis
El conci
de l'Estat: 8$
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Ir de Maig El treball
in dels més importants
plegat 7/ autors

3 representa un

1r premi. Obrint portes. Xisco Garrido. L'acompanya Maria Antònia Cantarelles (cap d'Arts
Plàstiques delGovern balear). 2n premi. T ndem. Juanjo Malagón. Premi finalista 1.
IlElustre palustre. Pilar Aldana-Méndez.

Premi finalista 2. In-corporat. Manu VB Tintoré

1r de Maig
El veredicte del jurat ha estat el
seguent:
1r premi. Obrint portes, de Xisco Garrido

(Illes Balears)

2n premi. T ndem, de Juanjo Malagón
(Sant Just Desvern)
1r finalista. (/Elustre palustre, de Pilar AldanaMéndez (Argentona)

2n finalista. In-corporat, de Manu VB Tintoré
(Sales de Llierca)
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Aquest concurs es consolida any rere any, tant per la qualitat de les obres presentades
com per la procedència geogràfica dels artistes. El primer premi té una dotació de 4.507
euros i una obra original del reconegut escultor Jaume Perelló, i el segon premi consisteix
en una peça de ceràmica de Jaume Perelló, és una quantitat força respectacle en l'àmbit de
l'escultura. Pel que fa a l'àmbit geogràfic dels artistes, enguany n'hi ha hagut de les Illes
Balears, de la Catalunya Nord i de Catalunya.
Totes les obres presentades han estat exposades a la Diputació de Lleida. Durant
el mes d'octubre, s'exposaran obres dels tres primers a la sala d'exposicions de la UGT de
Catalunya a Barcelona.
Han format part del jurat les persones segients: Antoni Llevot, director dels Serveis
Territorials de Cultura de Lleida, Maria Antònia Cantarelles, cap d'Arts Plàstiques i
Exposicions de la Consellereia d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Carme
Vidal, directora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Camila Minguell, directora de la Fundació
Guinovart: i Rosa M. Puig-Serra, cap de l'Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya.

ala UGT del País Valencià
La UGT del País Valencià considera la cultura com un
factor clau de desenvolupament social
Elena Pineda, secretària de Cultura de la UGT del País Valencià

La Secretaria de Cultura de la UGT del

la realitat canviant, a construir la pròpia llibertat, a progressar, a crear riquesa humana,

País Valencià forma part de la Comissió
material, cultural, cívica, a associar-se i soliExecutiva Nacional i per tant disposa del
daritzar-se. Amb tot això potenciem els memàxim rang orgànic dins del sindicat. La
canismes de participació democràtica, els
Secretaria de Cultura desenvolupa el nostre
valors socials de progrés i la pluralitat que
compromís amb la cultura i la normalització
lingúística, a través de les accions necessàries han de contribuir a crear un sindicat conscient,
per vertebrar un espai cultural dins del nostre solidari, tolerant, amb més capacitat per a la
projecte cultural ja que entenem que la cultura implantació cívica.
El projecte cultural dins de la UGTés un aspecte transversal i bàsic per a aprendre
PV està fermament compromès amb la recua ser ciutadà democràtic, a saber interpretar

peració dels valors que han configurat la
nostra tradicional ètica sindical i amb la recerca de noves formes de participació democràtica. Així mateix, contribuim a aprofundir
en un concepte de cultura més lligat a les
necessitats i inquietuds de la joventut, futur
de la societat, futur del sindicat. Els jóvens i

les jóvens veuen la cultura com un factor
essencial en la seua qualitat de vida, així com
en la formació personal i col-lectiva. Són els
principals consumidors de la cultura, la valoren molt més i exigeixen una ampliació dels
mitjans i de les formes culturals. Hem de fer
un esforç especial a la no-penalització d'espais
de llibertat personal. Aquest compromís reforça un desenvolupament d'una cultura organitzativa més oberta, més participativa, més
flexible, que haurà d'anar imperant en tot cl
sindicat. Aquesta iniciativa ha d'elaborar-se
conjuntament amb les forces de la cultura del
nostre país, els intel-lectuals, els artistes, els
creadors, pensem que són necessaris per a
impulsar un bon projecte cultural ple de continguts. La cultura és un factor de desenvolupament social i, transcorreguts més de vint
anys de democràcia, de desenvolupament de
les lleis bàsiques de funcionament i d'atribució
de competències a les administracions, cl país
ha viscut i encara viu un període de normalització, d'èxit de certs estàndards culturals

exigibles en funció del seu nivell de desenvolupament.

establir els objectius i les prioritats seguents:

El nostre

projecte cultural

Promoure, sostenir i divulgar propostes progressistes tant

Assumim que hem de jugar un paper més actiu en la
promoció i difusió cultural. Això comporta:

Contribuir a la reafirmació nacional del País Valencià en el
marc del respecte i de la promoció dels drets dels pobles.

en l'àmbit de la cultura i el pensament com d'organització.

Recuperar divulgar la memòria històrica del moviment obrer
i del sindicalisme socialista del País Valencià.
Fomentar, recolzar i difondre la cultura del País Valencià,
així com aproximar-la als treballadors i treballadores, a través

Apropar la cultura i la nostra llengua
als treballadors i les treballadores, com a
punt de retrobament per al coneixement i
l'intercanvi d'inquietuds.
Fomentar un pensament crític i tolecc CCS co ec ee Ce SI CIA
per a obtenir com a resultat una cultura

d'integració.

Promocionar l'ús de la nostra llengua

ES IS Si ec CIS ee a
dicals.

La potenciació del Servei de Normalització Lingúística de la UGT del País Va-

lencià, amb la intenció de portar a terme la

d'activitats que ens posen en contacte amb personalitats i
entitats del món de la cultura.
Fomentar un pensament crític i tolerant a través d'una expressió de la diversitat, per a obtenir com a resultat una cultura

integradora.

Recuperar la figura de la Casa del Poble com a transmissora

i com a nucli de la cultura, en la qual es potencie el debat i
la participació de l'acció cultural del sindicat a la societat.

Recuperarlainiciativa cultural i participar activa i permanentment en els òrgans de planificació, gestió i control de les
polítiques culturals del País Valencià.
Recolzar les actuacions i iniciatives culturals progressistes
i vetlar perquè la difusió cultural, patrimoni de tots i de totes,

no tinga un tracte selectiu.

tasca de normalització lingúística, dins del
sindicat i en vinculació amb el món sociolaboral, i no centralitzant-ho tot en aspectes espe-

Enfortir el nostre Servei de Normalització Lingúística.

ser que la interrelació amb la resta de la UGT
del País Valencià ha fet que al sindicat exis-

Creació del Consell de Cultura on hi estigui representat el

cífics del món de l'ensenyament. A més, pot
tisca una continuitat efectiva pel que fa a l'ús
de la llengua, almenys en l'aspecte de la
publicitat de les campanyes de captació o
d'afiliació.

Fomentar Fús del valencià com a llengua vinculant en la parla
habitual dins del sindicat.
món de la cultura del País Valencià. Aquest Consell donaria
suport a les iniciatives preses pel sindicat.

Creació d'un òrganintern en l'àmbit organitzatiu del sindicat.

La dinamització de la nostra memòria
històrica i cultural, per tant del nostre Arxiu

històric com a motor generador que transmet
cele

Aquests objectius s'han de tirar endavant en el marc d'un desenvolupament de la democràcia (participació social i solidaritat), la interculturalitat
(integració i cohesió socials, i diversitat) i la dinamització sociocultural.

La tasca per realitzar està oberta a col-laborar amb altres entitats i amb les
diferents administracions.

La llengua i el país que ens representa són els dos

La creació del Consell de Cultura de la UGT del País Valencià va

També som conscients de la pluralitat lingiística del nostre país i per això exigirem la competitivitat
en les dues llengies en tots els àmbits socials com un
dret col-lectiu i individual de tots els ciutadans, sent
conscients que el valencià ha de tenir una consideració
més important.

ser una de les primeres decisions. En formen part persones compromeses
del món de la cultura i funciona com a òrgan consultiu. Són les segients:
Matilde Salvador, compositora, Jesús Huguet, escriptor i editor, Vicent
Torrent, d'Al Tall, Carles Alberola, director i actor, fundador d'Albena
Teatre, Josep Franco, escriptor, Enrique Cerdan Tato, periodista, Pedro
Rosado, director de cinema: Arcadi Blasco, ceramista escultor, Enric
Solbes, pintor i dissenyador, Monserrat Ferrer, professora de la UJI, i Josep
Díaz Azorín. Fins fa pocs mesos, també en formava part Gemma Lluc,
que ho va deixar en accedir a la Secretaria de l'IIFV.

conceptes principals i per això entenem que la defensa
del nostre patrimoni cultural i artístic és un dret de tota
la societat, de tots els treballadors i les treballadores.
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Lesnostres

activitats culturals

Es desenvolupen en el marc de les Aules d'Art i Cultura.
Per a això hem firmat convenis amb les universitats i així els
estudiants que participen en les nostres activitats tenen crèdits
de lliure elecció, i els nostres afiliats i la resta de participants
tenen un certificat homologat. Algunes activitats són les segúents:

S'ha creat la Setmana Cultural de
PAlacantí, amb un seminari anomenat "Sindicat

hem incorporat a la presentació dels quadres, el tema central "la natura
descoberta pels pinzells: terra, aigua, foc i aire", com a mitjà per a
expressar la reivindicació mediambiental a través de l'art. L'exposició
de pintures s'ha completat amb una sèrie d'actes al voltant de la
problemàtica del medi ambient associada als quatre elements esmentats.

i societat".

Te ee Te i plet ITE

Llengua. El primer va ser en Homenatge a
Enric Valor, on durant tres dies participaren

Tenim en funcionament una Escola d'Adults.

les que voldria destacar l'actual Premi d'Honor
SEC er CIC ec arc le cienvic P

S'ha creat un museuvirtual per a què els artistes disposin

Llei Se uti ec SC cai

S'ha portat a terme un ampli cicle
d'homenatges i conferències, a Pablo Iglesias,
Matilde Salvador, Joan Fuster, Max Aub, Gil
Albert... S'està treballant en un homenatge a
Ovidi Montllor. Entenem que la grandesa d'un
CIC EC CCS ac IC SI IA
els seus habitants, en la demostració d'un clar
sentiment de pertinença i en la memòria que
guardem de la seua història i de les persones

que al llarg dels segles l'ha feta possible. Per
això, des de la UGT del País Valencià, en la
SI ce CSM CSS Se CSS tell

retent homenatge a tots els hómens i dones que
d'una manera o altra han format part de la nostra
història, bé perquè han estat afiliats nostres, bé
perquè al llarg de la seua vida col-laboraren amb
la nostra causa i ens ajudaren a portar endavant
la nostra lluita, en defensa de la recuperació dels
drets dels treballadors i de les treballadores, i de
la recuperació i defensa del nostre poble i del
nostre patrimoni cultural, lingúístic i artístic, que
CCS IN CIE CCS Ec Ce

Anem per la VII convocatòria de la Biennal de Pintura Pascual Tomàs. La Biennal és
un premi de pintura per a poder impulsar les
obres i treballs realitzats dels pintors de la nostra
comunitat. La biennal és itinerant per les distintes
comarques i van acompanyades amb conferèndc la etelaat el ci cia cate eli el
publicació d'un catàleg. Està consolidada i ha

esdevingut un compromís fidel amb la cultura
cate cec IES

S'està donant un impuls a la Biblioteca i a F'Arxiu històric.
d'un espai permanent i gratuit per a exposar les seves
obres d'art. Vos convide a visitar-lo en vvvvv.ugt-pv.org,
on a més veureu que està com cal, en valencià.
Biblioteca virtual, en la mateixa adreça d'Internet, on es

poden trobar tots els llibres que tenim publicats, i d'altres
que per falta de recursos econòmics encara no han nascut

en suport paper i estan publicats en format digital. Hi ha
títols interessants.
Formem part de la Mesa de l'Ensenyament del Valencià.
Som membres de la Comissió 9 d'Octubre i del premi
Vicent Ventura.

Participem en les convocatòries d'universitats, ajuntaments,
associacions, Federació de Bandes de Música, FEAPA,
amb Acció Cultural del País Valencià, amb els Casals
Jaume l o en els XXI Cursos d'Estiu.

Encara, destaquem l'Escola de Lletres del País Valencià,
que depèn de la Federació de Treballadors de

l'Ensenyament. Ja ha arribat a la setena edició i ha congregat, des de la seua creació, més d'un miler d'alumnes
i un centenar de mestres, entre ells els millors escriptors
i novel-listes que hui en dia parlen i escriuen en la nostra
llengua. Amb l'Escola de Lletres no només es compleix
amb l'objectiu fonamental d'aconseguir que tots els professionals de l'ensenyament compten amb una ferramenta
amb què millorar la seua formació professional, sinó que

es posa en marxa una idea que va més lluny. Els objectius
bàsics de l'Escola de Lletres són el foment de l'ús del
valencià com a llengua d'expressió, el conreu del plaer de
la lectura i la facilitació del procés de la creació literària,

entesa com un treball específic que necessita una formació
teòrica i una pràctica ben dirigida. Tampoc es pot obviar
la tasca general de la Federació de Treballadors de
l'Ensenyament dins de la formació de l'ús de la nostra

llengua i en general de la promoció que fan del seu ús.

El Departament de Valencià
S'encarrega de la tasca de la normalització de la clientela, però sobretot i malgrat que
lingúística dins del sindicat, i la realització
dels cursos de valencià per als exàmens de
la Junta Qualificadora.
En els darrers anys, els diferents
aspectes que configuren la nostra àrea

d'actuació s'han consolidat. Això significa

no en siguem conscients, també és la nostra

pròpia. No podem obviar tampoc la realitat
sociolingiística en què ens trobem, complexa,
i que ens obliga a trobar un consens fruit del
diàleg i la participació, al mateix temps que
ens porta a eludir enfrontaments.

Com no podem oblidar el nostre
compromís amb els treballadors i les trebajectiu s'ha aconseguit. És a dir, hem arribat
lladores, hem intentat vincular als seus intea portar endavant un ús general i efectiu del
ressos, al camp laboral, la promoció del vavalencià. L'hem aconseguit amb la divulgació
lencià mitjançant programes de normalització
d'aquest ús dins del sindicat, i a més l'hem
lingúística, específics per a cada sector.
sabut canalitzar als àmbits d'actuació que
que d'alguna manera el nostre principal ob-

ens han resultat més propers, o bé amb els

Per poder difondre el valencià podríem assenyalar que la vessant interna del
Departament ha tingut dues etapes. Una primera la podríem catalogar de sensibilització
i una segona que podríem dir d'efectivitat en
la qual era necessari encaminar els fruits de
eina subsidiària sinó com un mitjà d'expressió
la primera etapa mitjançant un esforç coordivàlida en qualsevol dels àmbits comunicatius
nat. En un primer moment calia que els nosen què el llenguatge siga l'element de transtres companys, la majoria castellanoparlants,
missió.
se n'adonaren que havien d'incloure el vaque hem pogut relacionar més amb les nostres
tasques referents a la promoció lingiúística.
La nostra intenció sempre ha sigut que l'ús
quotidià del valencià no siga entès com una

Tan important és que augmente el

nombre de valencianoparlants com que el
valencià adquirisca nous àmbits d'ús. Això
comportarà inevitablement un increment del
seu prestigi a més de la necessitat social de
conèixer la nostra llengua. Caldran actuacions
que associen l'ús del valencià a una millora

lencià al lloc de treball i dia a dia.

d'àrees del sindicat i també perquè el Servei
és l'eix transmissor al qual li correspon atendre la demanda de l'afiliació i de les treballadores i dels treballadors, en general.
Normalment el període de divulgació, promoció, assessorament i formació,

coincideix amb una major demanda de
sol-licitud de cursos de valencià. I això implica
afegir més treball a la quotidianitat, a més de
la traducció dels documents generats per les
diferents àrees i per la resta de federacions
(representades pels diferents sectors del món
laboral). Això vol dir també incloure tots els
materials que necessiten ser transcrits: publicitat, textos per a jornades, xerrades, trobades,
debats, materials per als diferents comitès i

congressos, etc.

També fem cursos adreçats als treballadors i treballadores, tant afiliats com no,
de preparació per als exàmens de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià,
majoritàriament dels nivells oral i elemental,

encara que també de mitjà. Nosaltres ho

emmarquem en una campanya de difusió que
fem anualment des de fa uns quants anys i
La nostra proposta ha estat al llarg
que té com a lema: "Tria bé, parla valencià".
d'aquests anys satisfactòriament rebuda pels
Arribem, amb els nostres cursos, a tot el país,
nostres companys. En primer lloc, perquè el
a través de les capçaleres de les nostres unions
Servei de Normalització Lingúística sempre
ha mantingut un estret contacte amb la restacomarcals.

de la qualitat i la imatge dels diferents sectors
del món laboral. Per aquest motiu volem
adreçar aquestes actuacions a tots els treballadors i les treballadores, i principalment a
la nostra afiliació, tant en campanyes, cursos,
conferències, etc.
Promoure el valencià al sindicat
comporta abraçar un camp molt ampli referit
a diferents àmbits socials, i sobretot de diferents sectors del món laboral. Des del primer

La nostra intenció sempre ha sigut que l'ús quotidià del
valencià no siga entès com una eina subsidiària sinó

com un mitjà d'expressió vàlida en qualsevol dels àmbits comunicatius en què el llenguatge siga l'element de transmissió.

moment que vam posar en marxa la tasca
normalitzadora, la finalitat primordial ha estat
fer que l'ús del valencià esdevinga "normal".
És a dir, que siga un vehicle normal i quotidià
de comunicació, a més de l'òrgan d'expressió
tant oral com escrit de totes les persones i els
organismes que així ho desitgen.
No podem oblidar que la nostra
principal preocupació com a sindicat són els
treballadors i les treballadores, així com la
millora de les seues condicions de treball.
Intentem conciliar el món laboral i el valencià,
és a dir, fer entendre que el fet de conèixer
la nostra llengua no suposa simplement un
increment del bagatge cultural d'una persona,
sinó que implica una millora de les condicions
de treball. Al capdavall, el valencià és la
llengua que tenim a prop, la dels nostres
companys i companyes de treball, del veinat,

li
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Un diagnòstic

cultural
Homenatge a Joan Fuster, 2002

Homenatge Enric Valor. 2000 P

Cartells dels Guardons 1r de Maig, 2005 V

Allò que avui ningú no pot negar i que és
obvi per a qualsevol observador atent a les
realitats socioculturals del País Valencià és
que des de 1995 s'ha produit una clara
difuminació en les polítiques encaminades a
la potenciació de l'ús de la nostra llengua o
a la defensa de la nostra cultura (i no només
en aquests camps, la disminució de la qualitat
de vida dels treballadors i treballadores
valencians és evident). L'esvaniment de la

Direcció General de Política Lingúística, la
derogació del Decret d'Homologació, la
desolació diària 1 permanent de la Televisió
Valenciana i un llarg etcètera que es faria
interminable, són només algunes dades d'un
mapa de carències molt més ampli. Només
amb els milers de milions que estan
dilapidant-se amb els pretextos més peregrins,
es podria portar endavant amb dignitat
polítiques d'ajudes a la nostra música, teatre,
editorials, etc.
Per tot això cal seguir treballant,
encara que les dificultats siguen moltes i no
tinguem els poders públics al nostre costat.
Sobre això els valencians i les valencianes
en sabem molt, i encara que siga una Situació
que no ens agrada, hi estem acostumats. La
construcció del nostre país passa per lluitar
per la recuperació i la conservació del nostre
patrimoni cultural i artístic. Però, també passa
per lluitar per la defensa dels nostres espais
naturals, per la recuperació i conservació del
nostre patrimoni econòmic i social: el
desenvolupament equilibrat de la nostra
economia, la reducció de l'atur i de la
sinistralitat laboral: la defensa dels serveis
públics (educació, sanitat, comunicacions...)
la defensa del nostre benestar social i dels
interessos de tots els treballadors i
treballadores valencians. Hem de resoldre
moltes questions i problemes que ens afecten,
i per això hem de lluitar per l'augment del
nostre poder polític, aconseguint un major
grau d'autogovern. No n'hi ha prou amb el
que tenim. En definitiva, construir l'àmbit

de convivència que volem fent un País
Valencià més sobirà, però també més
habitable i més solidari. Les treballadores i
treballadors valencians sabem que la defensa

de la nostra llengua i de la nostra cultura són
part important del nostre futur com a país,
una part important de tot un projecte
modernitzador i de futur. Si perdem la llengua,
a més de tot el que perdrem, perdrem també
la possibilitat de crear un espai cultural, un

àmbit econòmic i social propi.

Hi ha llibres que ens converteixen, per sempre més, en lectors.
Vine a veure'ls tots junts a l'exposició PERSONATGE A LA VISTA,

al Palau Robert, del 21 d'abril al 30 de novembre.
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La Història de la UGT ales llles Balears és una voluminosa obra de 498
pàgines (434 de text i 64. de fotografies i documentació) elaborada minuciosament
per Albert Comas, Manel Santana i Joan Huguet, a través de la qual es pot seguir
amb detall el recorregut del sindicat des de les primigènies societats obreres del
darrer terç del segle XIX fins pràcticament avui mateix.
Joan Huguet, secretari d'Acció Institucional de la UGT de les llles Balears

La multitudinària manifestació de la vaga general del
14 de desembre de 1988 passant per les avingudes de
Les societats obreres amb els seus estendards
Palma.
durant la manifestació del Primer de Maig de 1931 a la
plaça de Toros de Palma.
La Casa del Poble de Palma.
Comissió
Celebració del Primer de Maig de 1931.
Executiva de ia UGT de les llles Balears elegida l'any 2002
en el X Congrés

Si de per Si es fa difícil resumir qualsevol
història centenària, molt més ho és quan es
tracte d'esbrinar les dades, fites i personatges
més importants d'un Sindicat tan extens i
prolífic com és la Unió General de Treballadors de les Illes Balears, a on es conjuguen
desenes de fites històriques, centenars de
dades significatives i milers de militants i
dirigents.

L'Ateneu Obrer Mallorquí va sorgir com a resposta a la
inoperància deles societats obreres de sabaters, fusters,
picapedrers, teixidors, ferrers, forners, etc., fins a un total
de 22 societats diferents, de diversa índole i ideologia, que
s'havien fundat a Mallorca els anys 1869 i 1870

El primer president de "La Federación Local
de Sociedades Obreras de Resistencia
en la fundació de "La Federación Local de Mallorquinas" fou Francesc Roca Hernàndez,
que el 1892 va fundar i presidir l'Agrupació
Sociedades de Resistencia Mallorquinas", el
Socialista de Palma. Francesc Roca era, per
dia 4 de gener de 1893, la qual es va crear
altra banda, el principal dirigent dels sabaters
amb la intenció d'aglutinar les col-lectivitats
i, ben aviat, es va convertir en el màxim
de treballadors dels diferents oficis existents
dirigent del moviment obrer i dels socialistes
aleshores. El 1893 és, per altra banda, la data
de l'època.
històrica de la primera adhesió a la UGT
d'Espanya de tres de les associacions obreres
Tres anys abans, el moviment obrer
que formaven part d'aquella federació de
mallorquí ja romania en mans dels socialistes,
societats: "El Desarrollo del Arte", fundada
els quals havien fundat "L'Ateneu Obrer
el 1890 i que agrupava els fusters, el "Centro
Mallorquí" (1890-1899) que fou dirigit made Albafiiles", fundada el 1891 i que agrupava joritàriament pels sabaters, alguns fusters i
els picapedrers, i "La Igualdad", fundada el
qualque tipògraf. El sabater Sebastià Alorda
1892 i que agrupava els sabaters.
(1890-1891) fou el seu primer president i
La primera fita important la trobam

IS

Francesc Roca, que fou el secretari, el va
substituir en la presidència en el mes de març
de 1891.
L'Ateneu Obrer Mallorquí va sorgir com a resposta a la inoperància de les
societats obreres de sabaters, fusters, picapedrers, teixidors, ferrers, forners, etc., fins a
un total de 22 societats diferents, de diversa
índole i ideologia, que s'havien fundat a
Mallorca els anys 1869 i 1870.
Eren els anys de dormir amb els
animals a les paisses o en els sostres damunt
la palla. De jornades de treball interminables
de sol a sol (superiors a les 12 hores). Anys
en els quals, els senyors i els amos de les

possessions feien valer el dret de pernada

Alllarg del volum es pretén donar les claus per entendre
millor el desenvolupament del sindicalisme de la UGT de
Balears en el seu devenir de més de cent anys d'història,
plens de lluita i treball callat de milers de treballadores i
treballadors i, a la vegada, es vol significar com un element d'homenatge per atots els ugetistes
envers les dones dels jornalers, quasi esclaus,
i es feia patent l'abús de tota mena dels
propietaris de les fàbriques. La passivitat de
l'Església, quan no es posicionava a favor
dels terratinents i els poderosos, clamava al
cel i es convertia en una autèntica ignomínia
quan prenien part en favor d'aquells. En les
celebracions dels Primers de Maig durant els
anys noranta del segle XIX i principis del
segle XX, es reivindicava la reducció de la
jornada de treball i, a les fàbriques, es demanava primordialment la legalització definitiva
de la jornada laboral de 8 hores.
Les principals societats obreres
adherides a la UGT en aquella difícil i con-

flictiva època foren: "El Desarrollo del Arte",
societat fundada el 1890 per agrupar els
fusters, dirigida per Miquel Forteza, Lluís
Bernat, Josep Rosselló, Jaume Marí, Jaume

Vicens, Miquel Porcel, Josep Gomila, Damià
Ballester i Guillem Burguera. "La Igualdad",
societat fundada el 1892 per agrupar els
sabaters, dirigida per Sebastià Alorda, Francesc Roca, Josep Rodríguez, Joan Francesc
Aranda, Salvador Gelabert, Bartomeu Bestard, Jaume Orell, Pere Cafiellas, Llorenç
Bisbal, Jaume Bauçà, Jaume Rebassa, Sebas-

tià Ferretjans, Rafel Rigo, Pere Rosselló,
Bartomeu Santandreu, Gabriel Juan i Bartomeu Amengual. "Unión Tipogràfica Balear",

societat fundada el 1893 per agrupar els
tipògrafs, dirigida per Ricard Sanjuan i Jeroni
Morey. "Unión de Curtidores", societat fundada el 1900 per agrupar els adobadors de
pell, dirigida per Antoni Deyà, Miquel Garau,
Matgí Bosch, Julià Cardell i Guillem Sastre.
La Marítima Terrestre", societat fundada el
1901 per agrupar els carregadors, descarregadors i estibadors del port, dirigida per Joan
Marroig, Pere Moll, Joan Morey i Joan Rullan. Altres sindicalistes que es destacaren
en aquella època foren: Antoni Ribas i Antoni
Gil Julià, del sindicat metal-lúrgic, Jaume
García i Ignasi Ferretjans, empleats de GESA,
i Maria Plaza Montaner i Andreu Crespí, del
sindicat de l'Ensenyament, entre d'altres.
En aquest context va sorgir d'entre
el col-lectiu més progressista de l'època, els
sabaters, un altre dirigent obrer, Llorenç
Bisbal Barceló, el qual estava destinat a
rellevar, amb els temps, Francesc Roca. Ambdós compartiren protagonisme fins al 1917,
any de la mort de Roca. A partir de llavors,
Llorenç Bisbal es convertiria en el líder in-

discutible del moviment obrer. En els inicis
dels anys vint, va convèncer Joan March

Ordinas perquè fes donació d'un solar als
sindicats i subvencionàs la construcció d'una
Casa del Poble, la qual s'inaugurà el 20 de
gener de 1924. En el marc del teatre d'aquell
edifici d'instal-lacions modernes i ben equipades, situat en el carrer de la Reina Maria

Cristina de Palma, el 4 d'octubre de 1925
Bisbal aconseguiria agrupar totes les societats
obreres socialistes adherides a la UGT dins
la Unió General de Treballadors de Balears.
A partir de l'esclafit, el 18 de juliol
de 1936, de la Guerra Civil, els dirigents de
la UGT de Balears passaren per un autèntic
infern, sofriren persecució, empresonament,
exili, assassinat o afusellament i depuració
professional. El parèntesi antidemocràtic i
dictatorial del general Franco (1936-1975),
amb un intent de reconstrucció del sindicat
en els anys quaranta (1941-1949), va significar la pràctica i total desaparició de la UGT
de Balears. El 1975, després de la mort del

general Franco, es va iniciar la refundació de

17

la UGT de Balears sota el liderat d'Àngel
José Barrero Ardines, que fou el secretari
general de la puresa ideològica (1975-1978).
Però Barrero, seria substituit per un sindicalista de vocació incontestable amb una clara
i palesa sensibilitat humana, Francesc Obrador
Moratinos, el qual, va liderar el sindicat durant
dotze anys amb eficàcia i encert (1978-1990).
La substitució d'un líder tant carismàtic com Obrador havia de dur les lògiques
dificultats del canvi que va protagonitzar, al
capdavant de la secretaria general (19901994), un professional de la sanitat, el metge
J. Miguel Robredo Millàn que, no obstant

fou elegit per dirigir des de la secretaria

traordinaris, el 1993 es va produir la

bellesa d'aquesta història, amb les quals, el

general el sindicat ugetista, càrrec que exer-

ceix des de llavors amb una professionalitat
i eficàcia indiscutible i un lideratge incontestable.

Al llarg del volum es pretén donar
les claus per entendre millor el desenvolupament del sindicalisme de la UGT de Balears
en el seu devenir de més de cent anys
d'història, plens de lluita i treball callat de
milers de treballadores i treballadors i, a la
vegada, es vol significar com un element
d'homenatge per a tots els ugetistes, des dels
primers militants, dirigents, líders i protagoaconseguir els millors resultats electorals denistes dels afers més cruels i emotius, fins a
la historia de la UGT i altres fites significatiuna majoria anònima i eficaç que s'intueix
ves, no va acabar de silenciar l'oposició al
imprescindible i amb la qual s'han aconseguit
seu liderat de determinats sectors federals.
els avanços més significatius del moviment
En aquells anys de crisi contínua
obrer a les Illes Balears i s'han protagonitzat
i convocatòries constants de congressos exles pàgines més transcendents i de major
germinació d'una vocació sindical -Llorenç
Bravo Mufioz- que en poc temps es concretà
amb l'eclosió d'un líder indiscutible. Bravo

sindicat s'ha projectat a la societat balear
amb tota la seva intensitat, amplitud, eficàcia
i grandesa.
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Enguany ha tingut lloc la XVIII edició dels premis Primer de Maig, que des de
1987 venim celebrant anualment
Javier Martinez,
bdirect
subdirecie

Els premis Primer de Maig consten de cinc guardons:

destinat a la

— marecetitcioniGemnmat
en els àmbits de l'acció sindical, de l'acció juvenil i de l'economia
social.

que
s'atorga a la millor aportació a favor de la recuperació de la
memòria popular a Catalunya, sia en el camp de la recerca o de
la difusió massiva.
corresponent a la millor

aportació a favor de la innovació en el pensament de l'esquerra,

sigui en el camp de la recerca, de la difusió massiva o de la
creació artística.
que té com a objectiu destacar la importància de la tasca social i sindical en la
EE TEA
com a reconeixement

a la trajectòria d'entrega personal als valors progressistes.

Aquests premis van sorgir arran d'una
iniciativa de la Unió General de Treballadors,

el Partit dels Socialistes de Catalunya i la
Joventut Socialista de Catalunya "amb la
voluntat de crear una plataforma de promoció
de la cultura política d'esquerra, tant de
recuperació de la memòria històrica com de
recerca teòrica i pràctica dels nous camins ".
L'any 1990 l'organització dels premis passa
a ser responsabilitat de la Fundació Josep
Comaposada i de la Fundació Rafael
Campalans, entitats que tenen com a finalitat
la promoció de la cultura i els valors de
l'esquerra.

de Lleida, Aspros, Fundacio Domicilia, Fundació Arca, Acció Solidària Contra l'Atur,

Fundació Un Sol Món i Fundació Futur.
Memòria Popular: Josep Termes i Ardèvol, Soler Vidal, Biblioteca Arús, Centre

d'Estudis del Bages, Joan García-Nieto, Ca-

cino, Grup de Teatre Layret, Salvador Clop,
Amical de Mathausen, Salime GhezaRi, Gabriel Cerdà, Proyecto Aura, Víctor Torres,
Isabel Gutiérrez, Pep Riera, Rafael Pascual
Àlvarez, Vicenç Ximenis, Joan Alamillo,
Frances Casares i Josepa Reimundi Florensa.

simir Martí, M. Dolors Genovès, revista

L'Avenç, Centre d'Estudis de l'Hospitalet,
exposició i llibre "Itineraris de les dones de

Convivència: "Informe Girona: 50 propos-

Sant Martí", Diego Camacho (àlies Abel

M. Mendiluce, Francesc Candel, Félix Moi-

Paz), Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Fons de la Deportació de l'Arxiu Municipal de Castellar del Vallès, documental

sés, Lara Torres, Federació de Cors de Clavé,

de TV3 "Franquisme: oblidar o recordar",

Pel que fa als guardons atorgats al llarg
de la seva història, els premis Primer de

Compromís: Josep Cutillas, J. López Ve-

Comissió de la Dignitat, l'Associació d'Amics
de les Brigades Internacionals a Catalunya i
Josep Subirats.

tes per a la inmigració", Nicolàs Casaus, José

Asociación de Mujeres Progresistas de El
Ejido, Josep Maria Vidal i Aunós, Miguel
Àngel Moratinos, Dones Juristes i Gregorio
Peces-Barba.

Per acabar, volem remarcar que la història
del premis Primer de Maig és la història d'una
Pensament: Zdenelc MIynar, Jacques De- tasca col'lectiva i d'una manera de fer partilors, Eduard Shevernadze, César Chàvez,
cipativa. Això implica tant els membres de
Iniciativa Social: Centre de Desenvolupa- Elies Díez, Fabian Society, Norberto Bobbio,
la Fundació Josep Comaposada i de la FunJose Ramón Díez Recalde, André Gorz, Gosta dació Rafael Campalans com els quadres i
ment de l'Economia Social, Paulino Barrabés,
Esping-Andersen, Manuel Castells, VVolfgang afiliats del PSC i de la UGT de Catalunya i
Consorci de Formació i d'Iniciatives CercsMerleel, José Antonio Marina, Adela Cortina,
Bergadà, Trinijove, Tubsal, Tecsalsa SA,
els successius jurats, tots ells dignes repreJordi Solé Tura i J.A. Gonzàlez Casanovas.
Conserso SCL, Drecera, CIPO, Ajuntament
sentants del progressisme català.
Maig s'han concedit, en les cinc modalitats,

a les segiients persones i entitats:

A la mestra Josepa
Reimundi 1 Florensa
4El que he fet ho he fet perquè creia que ho havia de fer, per tant he d'estar

agraida d'haver-ho pogut fer, ho he fet i en sabia les consequències i les he acceptat i
no hi ha res més, no té mèrit"

lb Javier Giménez Gracia.

FETE-UGT de les Terres de Lleida

Aquestes paraules de la Josepa Reimundi
i Florensa passen pel meu cap quan, tot assegut a la butaca de l'Auditori del barceloní
VVorld Trade Center, sóc testimoni de com

aquella mestra, la Pepita, nascuda el darrer
jorn del 1916, rep de mans del secretari general de la UGT de Catalunya el premi Compromís, tot actuant com a notari d'excepció
el Molt Honorable President de la Generalitat
de Catalunya.
Escolto les raons per les quals, en
el marc dels Premis 1 de Maig, les fundacions,
de l'àmbit de la cultura d'esquerres, Coma-

posada i Campalans, han decidit atorgar-li el
premi "Compromís". Paraules que són un
homenatge a la lluita per uns ideals solidaris
i l'afany per recuperar la memòria històrica

vament dels PREMIS

PRIMER de MAIG 12005

del nostre passat col-lectiu, tan injustament
oblidat.
I faig memòria de moltes de les
seves vivències glossades per la mateixa
protagonista, mentre buscàvem les arrels de
la nostra Federació de Treballadors de
l'Ensenyament, la FETE-UGT, a les Terres
de Lleida. Se m'afigura el cinema Vinyes,
seu del CADCI als anys 30, centre cultural,
polític i estatge dels joves del POUM, d'on
la Pepita va treure la vena "llegidora", joves
poumistes de cor, de cor i de cap, amb profundes arrels teòriques, de soca-rel com diu

E Gir Visual

el guardó i ella, que sembla com si una bufada
butlletí "Espura" veritable aparador ideològicde vent se l'hagués d'emportar ves a saber
on, treu el seu geni, la seva empenta i ens
del socialisme lleidatà, la por a les "ràtzies"
dóna una lliçó: amb una veu a estones entredels feixistes, les fugides de nit, les "alegres"
ella. Molts d'ells es feien mestres perquè "lai perilloses trobades amb altres companys
tallada per l'emotivitat de l'acte i a estones
cultura allibera l'home".
ferma i vibrant, ens diu que la seva vida ha
poumistes -Pallach, Abenzoa, Pané...., per
estat una lluita constant per un món millor
aixecar de nou el partit. Quantes coses et
En Josep Maria Àlvarez l'anomena
i que està satisfeta i ufana de tot el que ha
poden passar pel cap en uns breus instantsi.
i, al bell mig d'aquell fòrum, s'aixeca tota
fet. I ens recorda al seu estimat Miquel i ens
I
com
s'han
d'aprofitari
Evoco
quan
tremolosa i recordo el neguit que, segons ens
emociona. I tot l'auditori en peu s'apassiona
l'estimada mestra, la Margarita Burgués, me
havia explicat, la va envair quan, tot entrant
. Perquè donar el premi "Compromís" a la
la presentà a l'Escola d'Estiu del 76, allà al
als estudis de la novella "Ràdio Lleida", al
Pepita és reconèixer la tasca d'una generació
Col.legi Espiga-Sant Jordi. Aquell setembre
llunyà 1933, en il'luminar-se una bombeta
d'homes i dones consequients amb uns ideals
jo faria de mestre a Cervera i ella -després
que tenia endavant, la seva fou la primera
de justícia social i de llibertat. Perquè totes
de trenta-vuit anys, la rehabilitaven- aniria
veu femenina en sortir a les ones radiofònii tots els allí presents amb els nostres aplaude
mestra
a
la
veina
unitària
de
Sant
Antolí,
ques lleidatanes Camina cap a l'estrada, i en
diments volem dir amb vehemència als vells
tocant a La Panadella. La recordo també al
guaitar-la, endevino l'estudiant de la Normal
lluitadors: gràcies, perquè amb la vostra
Roser, els dissabtes al matí: en aquelles aules
de Lleida, deixebla de l'Uriz i la Tudori, la
coherència i compromís ens heu obert i asva ser la meva primera mestra de català, on
mestra de Balaguer empresonada pels
senyalat el camí, un camí que hem de fer
altres com l'inoblidable Ramon Barrull exer"nacionals", els anys de presó, la clandestinitat, la lluita colze a colze amb el seu marit,
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el Miquel Tufet, la impremta d'on sortia el

cien també el seu mestratge. Arriba a recollir

entre tots

I

(Il
I
——-

—i

I

Cuba

fotografies en b/n

A primer cop d'ull, Cuba, sembla un país a un pas d'ensorrar-se, uns edificis extraordinàriament vells,
automòbils que ningú sap ben bé com encara arrenquen, una calor insuportable,.. Però tot recupera
un sentit quan coneixes el motor de Cuba, la seva gent.

Crec que el que fa que sigui un dels llocs més profund i màgic del món és, sens dubte, la "maravi
que cada un dels seus habitants porta a dins. La intensitat de la seva gent sempre podrà amb tota la
resta. Berta Tiana

d La Maravilla. O Berta Tiana
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Un Habanos. 6 Berta Tiana

Í

Música a tota hora i a tot arreu. 6 Berta Tiana

R
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L'eina de transport per antonomàsia. o Berta Tiana

Lili. 6 Berta Tiana

h

X Saviesa comunista. 6 Berta Tiana

8

Josep Termes 1
Ardèvol
PATRIOTES

Neix a Barcelona l'any 1936. Sempre ha mantingut una forta vinculació Il RESISTENTS
familiar amb la comarca de la Terra Alta. Va ser expulsat de la universitat
els anys 1958 i 1966. Catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat
Pompeu Fabra. Ha dirigit més de 35 tesis doctorals, s'ha especialitzat en
la investigació sobre la història del catalanisme i la història del moviment
obrer i se'l considera un dels nostres millors historiadors. Sempre ha
defugit els "prejudicis doctrinals", les grans interpretacions, per centrarse en els fets. També ha denunciat l'ocultació de la nostra pròpia història.

Mantenim una conversa coral amb en Josep Termes
al jardí de l'Ateneu Barcelonès. Hi participen els
companys: Chatir El Homrani, Saoha Ringolo, Josep
Puig i Pla, Joan Tudela i Joan Guàrdia.

Ara fa vuit anys ja vam mantenir una llarga
conversa-entrevista, i també heu participat
en alguns debats organitzats per l'Avalot,
sempre amb elrerefons de les arrels popu-

lars del catalanisme i del moviment obrer.
Previ a les arrels populars del catalanisme i a la
història del moviment obrer hi ha un punt anterior,
perquè la meva idea era fer la Catalunya del poble:
història econòmica, estadística, política de l'estat.
Fer una cosa força diferent del que es feia, és a dir

explicar-me el poble de Catalunya com a agent
històric. A partir d'aquí és quan apareixen les arrels
populars del catalanisme i la història del moviment
obrer, com a branques d'un tronc central que és el
poble. Ja sé que de vegades, des d'una anàlisi marxista es parla de la classe obrera, però el llenguatge
comú de la gent parla del poble. Potser es fa difícil
explicar què és el poble, però a la pràctica és molt
clar, el poble és la gent menuda, la gent de carrer,

la gent treballadora, l'assalariat, els treballadors per
compte propi, el petit botiguer, en definitiva la gent
de baix: tot això és la gent que no forma part de les
classes dirigents, les classes estructurades que dirigeixen la societat. Per tant, tant estudiar el moviment
obrer com veure que el país es vertebra i té un
sentiment i té una consciència d'ell mateix que
surten del poble, amb variables. Així, es veu de
seguida que el catalanisme és variat, des dels orígens,
abans i ara. Hi ha un catalanisme molt més lligat a
la gent humil, fins i tot a la gent treballadora, fins
i tot a les organitzacions obreres, però també hi ha
un catalanisme de gent més conservadora, de gent
de missa, de gent de classe mitjana, no de classe
alta: no veure això és on hi havia l'error gravíssim
de Jordi Solé Tura. Ni abans ni ara les grans classes
dirigents econòmiques a Catalunya, ni les grans
fortunes, han participat en el catalanisme. I la prova
és que quan en Boadella ha fet una mica de demagògia ha agafat coses que no eren representatives
de cap gran institució econòmica catalana: el Floid,
d'en Pla, era un dels innombrables burgesos, no era
un burgès dirigent, era una persona individual.
Perquè el conjunt dels grups socials alts no estaven,
ni van estar, ni han estat en això. Algun es pot sentir
català, però en la gestació, la propaganda i la gènesi
de la catalanitat i del catalanisme ni hi són, ni hi

estaven.

Això valdria per a totes les èpoques, inclòs

el primer quart de segle amb la Mancomunitat de Prat de la Riba72 Igual. En aquella època,
després de la crisi colonial espanyola del 98, que és
quan l'Estat espanyol entra més en fallida, hi ha
més sectors del món empresarial que d'alguna manera s'apunten a la Lliga i a un cert catalanisme,
però són sectors no majoritaris. Si mires poble per
poble, veus que no hi trobes les grans fortunes
catalanes. Per exemple, a Terrassa, el comte d'Egara
no hi va estar mai en el catalanisme. O a les Terres
de l'Ebre, als Blau tampoc no els hi trobes. Ni ells,

ni els pares, ni els avis no han estat mai en el cata-

lanisme, més aviat al contrari.

LS
n

IDE Torn i ESE NO ES Sao ES

Tere elogi site L i SA: OCI L UE TS EES
OIL LTI SI ei ot iaio io ea ES Rei mata
Autor de molts llibres i estudis, n'esmentem alguns: Arrels populars del catalanisme
Històries de la Catalunya treballadora, La immigració a Catalunya o Anarquismo y
sindicalismo en Espafia. Amb humor i cordialitat, s'autodefineix com un lector de novel-les
històriques

Quan va sortir en Solé Tura, vaig exposar
que hi ha dos cercles que s'encavalquen, un
cercle és catalanisme i un altre és classes
socials. Així, apareix un catalanisme lligat a
classes burgeses i innumerables sectors del
catalanisme format per treballadors, gent del
poble, gent del camp i menestrals. En el cercle
de les classes socials hi apareix un petit sector
de la burgesia que hi està lligat. Vaig començar a estudiar el segle XIX, l'any 1957
en ple franquisme. Em vanto del meu primer
treball, "Historia del movimiento obrero en
Espaia", el primer en la historiografia moderna que en el títol esmenta la història del
moviment obrer.

tant i és la primera literatura escrita en la
llengua del poble, en una llengua neollatina,
la poesia provençal. Al segle XIX encara
reviu una mica, però al XX ja està gairebé
mort. El mateix pel que fa al bretó o al gaèlic.
Així, el catalanisme és la lluita per evitar la
defunció com a poble. Un dels primers punts
d'aquesta consciència és la llengua. El catalanisme és la percepció que convé defensar
un patrimoni col-lectiu lingúístic, polític i
cultural. De seguida es veu que per fer això
es necessita la política i alguna fórmula
d'autogovern. A partir d'aquí la discussió
acadèmica entre regionalisme, catalanisme
o nacionalisme no té gaire sentit, perquè
depèn de l'època, de les dificultats i de la
consciència en massa de la gent, que adopta
Què podem entendre per catalanisme
iper catalanitat2 És un problema històric una forma o una altra. La Lliga Regionalista
molt interessant. La catalanitat és un sentiment és un cas molt interessant. És la fusió de dues
coses: un grup d'intel-lectuals i professionals
natural que deriva de ser d'un lloc i de la
llengua: es pot tenir més viu o més esmorteit, que no tenen diners ni poder, però que són
molt catalanistes, com és el cas de Prat de la
i la realitat catalana és que es tenia molt viu,
aquesta idea de ser català. Ara, el catalanisme Riba, i un grup d'empresaris que tenen diners
i poder i per tant capacitat de fer política i
és l'expressió política d'això, comporta el
que al mateix temps no tenen gaire catalanisfer un pas endavant, i el pot fer tothom o
només una part o ningú. El sentiment de base me. D'alguna manera és un matrimoni de
conveniència, uns hi posen les idees i els
que entra en política i en ideologia. La cataaltres els diners. En surt un projecte prou
lanitat és un sentiment de pertinença que és
natural i el catalanisme és un sentiment que
raonable a principi del segle XX. Amb la

Que hi ha uns furs, que la monarquia estava
composta de diverses parts, i que Catalunya
n'era una. Que Catalunya tenia uns drets i
unes constitucions pactades amb el rei. Això
havia desaparegut, però s'havia de recuperar,
i això era el foralisme. Després aquesta idea
continua al País Basc, però aquí ho perdem.
En canvi, els federals tenen la idea moderna
que la política és voluntat i que per tant cal
deixar el passat i mirar què volem per al futur:
trencar amb la monarquia centralista i unitària
i crear una república federal en la qual hi ha
l'Estat català. Això ho diuen el 1868 i ho
planteja gent de carrer. Perquè també va
haver-hi una idea a partir de Jordi Solé Tura,
a partir de la dècada de 1960, que això del
federalisme era cosa de la burgesia, un projecte burgès fracassat. No, federals eren els
obrers de fàbrica, els menestrals, els petits
botiguers, gent de classe baixa, tots. Els
estudis empírics ho han demostrat. Aquests
primers moviments populars, tant el carlisme
com el federalisme, creen el primer catalanisme que és de tipus popular. Després vénen
totes les organitzacions obreres, la Unió
Socialista de Catalunya, etc.

Quina és la relació entre el catalanis-

me i aquestincipient moviment obrer2
El moviment obrer quan sorgeix va molt al
seu aire, perquè és gent abandonada, perduda,
amb unes condicions de vida materials i
espirituals molt negres, i per tant la seva
primera feina no és fer ni catalanisme ni
política, és fer sindicat. El moviment obrer
neix amb un sindicalisme pragmàtic: crear
agrupaments i aconseguir lleis que permetin
l'associació obrera, lleis laborals i convenis
de treball. També defensen la creació de
jurats mixtos, per tal que quan hi hagi un
mort de Prat de la Riba, l'any 1917, queda
ja és més voluntari, més reflexiu, amb la
conflicte amb el capital no perdin sempre, i
en mans de Cambó, i amb unes circumstàncies per tant busquen una mediació. Aquesta pripolítica entesa com a interès per la societat.
força difícils, perd força.
El catalanisme sempre ha estat molt variat i
mera fase dura trenta anys. En una segona
per això una expressió que ha quallat en el
fase, quan el moviment obrer ja té més volada,
camp dels historiadors —modestament hi he
Sovint plantegeu que el catalanisme
adquireix un perfil més ideològic i a partir
participat- és la idea del catalanisme com un
té una arrel popular. En primer lloc prové
de 1870 ja rep les influències internacionals
cert riu. De la mateixa manera que un riu és
d'una comprovació empírica: jo sóc de barri
de l'AIT, la de Marx i Balunin. Un sector
un riu, però un riu té molts afluents, uns que
obrer i de família pagesa, i a tot arreu on
minoritari organitzat dels obrers comença a
vénen per la dreta, uns altres que vénen per
anava hi havia el sentiment de catalanitat i
tenir ideologia. A Catalunya, la massa agafa
l'esquerra, afluents petits i afluents grans. En
de major o menor catalanisme. La història
com a ideologia l'anarcosindicalisme i la
el catalanisme, durant el segle XIX, hi han
no la vaig aprendre fent la carrera, sinó al
minoria, el marxisme. En aquesta etapa, per
acabat confluint capellans de parròquia que
carrer. La gent podia ser d'Esquerra Republials obrers el catalanisme és una cosa pragmàtenien una il-lusió erudita sobre la Catalunya
cana o de la CNT o d'altres, però arreu era
tica. La revista La tramuntana ens serveix
d'abans i les esglésies romàniques i uns verCatalunya, Catalunya. I al camp el mateix,
per veure aquest procés, creada per Llunas i
sos, i gent menjacapellans i anticlericals que
podien estar més o menys allunyats de la
Pujals, un obrer tipògraf de Reus, aproximavolien cremar esglésies, però que deien que
política, però catalans de soca-rel. D'altra
dament de 1881 a 1893. La revista està escrita
Catalunya tenia uns drets. El catalanisme
banda, l'estudi: els primers moviments popuen català i difon l'anarquisme. Però, també
sempre ha estat comú i alhora variat.
lars del país són el carlisme i el federalisme.
lliure pensament i catalanitat —Jocs Florals,
l els dos a la seva manera són particularistes. poesia i teatre, Madrid centralista, etc. Durant
El catalanisme és la idea d'autoHi ha dues grans fonts del catalanisme, una
anys, la catalanitat aleshores és un compledefensa, els pobles que no tenen estat o
de tipus més catòlic conservador que és el
ment del dia a dia, de carrer, sense entrar-hi
s'autodefensen o es moren. I la història
carlisme i una altra de tipus urbà i popular
filosòficament. Això canvia a partir de 1900
d'Europa i del món als segles XIX i XX és
amb en Martí Julià i tot un grup de gent en
una història de desaparicions de pobles a raig. que és el federalisme. El carlisme recollia
del foralisme que Catalunya tenia uns drets
Els desapareix la llengua, la cultura, i van
contacte amb el món obrer que és d'on surt
històrics, que la història passada, les constiquedant diluits en la història. No cal anar a
el primer socialisme català. L'actual PSC té
tucions de Catalunya, la monarquia composta, com una de les branques d'origen l'MSC,
l'Àfrica oa Àsia, sinó a Europa: Occitània
Catalunya era una entitat que tenia uns drets. que té com a pare la Unió Socialista de Caals segles XII-XIII té la literatura més impor-
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com a poble, és la percepció que convé
defensar un patrimoni col-lectiu lingúístic,

polític i cultural

26

talunya de 1923, que aplega tot un seguit de professionals i tècnics que per primera vegada incorporen
a la doctrina de l'obrerisme la idea filosòfica del
catalanisme amb la fórmula: el socialisme català és
la forma catalana del socialisme. Així, en el concert

mundial hi ha els socialismes i n'hi ha un que és
l'expressió catalana d'aquest socialisme. Setmanes
enrere, un membre del Partit Popular deia que el
Partit Socialista no ha dit mai que Catalunya és una
nació. Això és ignorància, perquè des de 1910 ja hi
ha gent dins del socialisme català que està dient que
Catalunya és una nació, que la nació catalana està
en el concert mundial. Que no som nacionalistes,
perquè som internacionalistes, però això és un joc
de paraules: no som nacionalistes, perquè som socialistes, però cadascú té la seva nació. Per tant, des

d'abans de la primera Guerra Mundial es formula
el binomi socialisme i nació, al qual s'hi van sumant

nous moviments, amb un gran esclat durant els anys
trenta, però després arriba la guerra i ho mata tot.
Així, després de la fase més ideològica i filosòfica
del moviment obrer, hi ha un acostament a la realitat:
després, a més del socialisme català, apareix el Bloc
Obrer i Camperol, el Partit Comunista Català, el
trentisme (el sector moderat de la CNT) o el POUM
que durant la dècada de 1930 diuen sí, nosaltres som

la revolució, però la revolució és Catalunya i Catalunya té els drets. Tinc centenars de pàgines d'un
estudi inacabat sobre tot aquest moviment obrer que

planteja: la revolució social (canvi d'estructures, els
obrers al poder, etc.) i Catalunya té dret a ser ella
mateixa (el dret a l'autodeterminació o a l'autogovern
és dels catalans, no dels espanyols). Tot l'obrerisme
radical fa aquest plantejament.
Les dues vessants del moviment obrer,
l'anarquisme i el socialisme, quins planteja-

ments fan respecte del catalanisme7 La definició del fet català com a tema polític i social ve
més del socialisme. L'anarquisme és més abstracte,
perquè vol defugir la política i els partits. Però,
l'anarquisme té una base sindicalista i per tant
s'articula un moviment on conviuen anarquisme i
sindicalisme, i durant els anys trenta aquest sindicalisme comença a patir una crisi perquè la realitat se
li va imposant i per això durant la II República
(1931-1939) apareix la diferència entre la FAI i el
trentisme, tots de la CNT. Els trentistes, amb Peiró,
Pestafia, Clara, Pifión, Martí Barrera —pare de

l'Heribert Barrera- ja veuen que s'ha de fer política
i que Catalunya és un tema clau, mentre que la FAI
insisteix en la revolució i la negació dels partits.
Quina és la relació entre l'anarquismeilaca-

talanitat2 Recordo una anècdota dels anys 50, a
París, en una reunió d'uns vint exiliats, mentre

discutien que tot i ser anarquistes volien una autonomia per a Catalunya, se'm va acostar un d'ells
que es deia Llop i que era del sector cenetista més
proper a la FAI i molt content em va dir "Mira,
Termes, acabo de guanyar la Flor Natural als Jocs
Florals". Uns Jocs Florals que en teoria era el més
carrincló. Estava l'home amb una gran felicitat. "Bé,
són versos meus, lírics", em deia com justificant-se.
Aquest tipus d'anècdotes són continues. La Frederica
Montseny, que mai va aprendre a escriure en català,

quan parlaves amb ella et deia "som catalans i és
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clar que Catalunya té drets". Després amb la
filosofia dels moviments s'ha d'entrar en les
relacions. Encara hi ha un altre problema.
Així com el socialisme neix com a socialisme
a Catalunya, la CNT i l'anarquisme des de
Catalunya dirigeixen Espanya. Per tant, els
papers i la publicitat els fan en castellà perquè
són per a tot l'Estat, però per exemple en
Peiró o el Noi del Sucre fan els discursos en
català. En canvi, el socialisme català en origen
mai és dirigent a Espanya. De 1914 a 1923,
quan el socialisme català rebrota, ja marca
les distàncies amb el PSOE perquè veuen
que no entenen el fet català. La Guerra Civil
és un gran daltabaix, però la UGT i el PSUC

"botifarra". La realitat i les condicions objectives haurien de canviar molt perquè cinquanta
anys després ja es veiés raonable enviar representants polítics a Madrid. Opten per fer
sindicats d'oficis, un sindicalisme polític que
costa molt d'articular, d'aplegar gent, de
sacrificar-se, de superar els acomiadaments.

Als anys 1920-1930, la realitat ha canviat i
ja es veu més factible la creació de partits.
La fortalesa anarquista també procedeix del
fet que la UGT està molt subordinada al
PSOE i a Madrid. I el Madrid oficial i buròcrata no interessa. Així, a Catalunya allò que
es fa és crear base sindical obrera. La pauta
és classe obrera organitzada, sindicat i vaga.
funcionen independents de Madrid i la CNTAquesta és la base, sense dependències ni
passa a fer bona part del seu material en
del partit ni de ningú, perquè la idea de Marx
català, però té molt clar el marc, tot i que
i de molts altres també era que la revolució
sempre han mantingut, fins i tot a l'exili, la
havia de ser obra dels obrers mateixos. Els
dualitat de la catalanitat i la voluntat de fer
primers plantejaments filosòfics dels obrers
la revolució arreu de l'Estat.
del XIX aposten pel moviment federal i republicà. La República Federal la veuen com
un règim revolucionari i socialment anivellaPer què quan arriben a Catalunya, al
dor, que s'estructura de baix a dalt, amb les
segle XIX, l'anarquisme i el marxisme,
províncies, les regions i l'Estat català. Aquest
l'anarquisme qualla molt més2 Aquest
és un debat històric que no s'ha acabat encara. procés madura fins a la II República, però la
guerra i el franquisme ho estronquen. Després
Els grans temes de la història esdevenen
bé la transició i els vint-i-cinc anys
enigmes difícils de desxifrar. Tanmateix, hi
ha un punt clar en el fet que a la I Internacional d'autonomia.

La fortalesa anarquista també procedeix del
fet que la UGT estava molt subordinada al

circumstàncies i de la realitat. Altra cosa és
la idealitat. Així podem recuperar totes les
figures que han tingut un mèrit lluitador. Per
exemple, des de la UGT es poden recuperar
les figures de la UGT, però també en Peiró,
el Noi del Sucre, en Layret, perquè més enllà
de la seva ideologia concreta, eren uns llui-

tadors i mantenien una idealitat. També el
Companys sindicalista. l en Macià, a qui als
anys 30 voten tots els obrers, ho explica molt
bé el faista Garcia Oliver: "a la política s'hi
veia entrar a la gent per viure-hi bé, però en
Macià hi perdia diners".

lla figura de l'Alejandro Lerroux2 Va
tenir una època important, des de 1900 fins
a la Setmana Tràgica, l'any 1909, quan fuig
davant d'una situació revolucionària que
teòricament ell predicava. En Lerroux va
tenir l'habilitat de combinar la demagògia en
contra dels rics amb l'anticlericalisme. També
va ser capaç de deixar de fer política des del
despatx i encetar la política adreçada a les
masses. Dels mítings en un teatre amb cent
persones, ell va encetar els mítings de masses,

emportant-se la gent a la muntanya els caps
de setmana. Va establir una oratòria popular
i directíssima, es va inventar la institució de
la casa del poble, creada a Europa pels socialistes però iniciada per ell a Barcelona, inventa
els "jóvenes bàrbaros", els grups de xoc. La
flamarada, la revolució, l'anticlericalisme o

la crítica a l'exèrcit són les seves armes.
També la capacitat d'organització, la casa
del poble era un lloc de reunió, de tertúlia,
de diversió, però també com a escola, ambulatori mèdic, concessió de crèdits. Això a la
Catalunya de 1900 va tenir un gran èxit. Pel
que fa als intents actuals per reproduir
l'anticatalanisme de Lerroux, costa de pensar
en veure Francesc de Carreras o Félix de
en Marx, cap als anys 1864-1872, pensa que Quin paper ha de jugar la recuperació
de la memòria històrica i de figures
Azúa en una trobada a Cornellà amb sardines
la via per aconseguir la revolució social és
dels
anys
20i
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Els
desastres
de
la
guequan s'han educat amb minyones amb guants
la del partit polític. És a dir, crear amb el
món obrer un partit de classe separat i diferent rra 1 la dictadura van comportar un tall terrible. blancs. Tanmateix l'esquema ha continuat.
Inclosos els errors gravíssims de l'esquerra,
Un dels esquemes anticatalanistes és la dedels altres. Per tant, de Marx neix, ni que
magògia social: són els rics, una minoria, i
sigui d'una manera estranya i espúria, el partit com ara la repressió indiscriminada a Catalunya que va ser molt estúpida, en particular
nosaltres som la revolució social. Però, els
socialista a tot Europa, amb el Partit Socialel juliol de 1936: algun dia se'n parlarà, potser promotors no tenen les condicions tècniques
demòcrata alemany com a més fort i que, tot
encara no és el moment, però això m'ho han
per jugar el paper d'en Lerroux.
i que vol fer la revolució, de moment anirà
al Parlament a fer lleis i a fer política. Aquesta reconegut dirigents de la CNT, que es van
veure desbordats. Per exemple, el que era el
és la línia que se segueix també aquí, però
Aquestesquema de distinció entre cadirigent de la Fabra i Cotas em deia que quan talanisme i progrés social l'ha mantinsituats a la Catalunya de 1870, aquest petit
va arribar a la fàbrica el 19 de juliol es va
i minoritari nucli obrer no creu estar en congut un sector de l'esquerra i alguns
trobar que aquells que mai havien militat
dicions de crear un partit polític i decideix
teòrics durant els vint-i-tres anys de
començaven a matar gent. Els va dir que què
fer sindicats. Més que un gran debat Marxgovern de Convergència i Unió, però
feien i el van posar contra la paret per liquidar- que ara hi hagi un govern catalanista i
Balunin, el pragmatisme els porta a impulsar
lo, però la veu va córrer ràpidament i obrers
la creació de sindicats d'oficis (paletes, tred'esquerres contribuirà a diluir-ho2
d'altres fàbriques -que com ell, feia trenta
balladors del tèxtil, etc.). Cal pensar que a
Crec que sí. El pujolisme es pot entendre
anys que militaven- van anar a la fàbrica amb
l'Espanya de la Restauració, on tot és cacicom una excepcionalitat. Des d'un punt de
pistoles i el van salvar. La dictadura comporta vista de la macropolítica, la fortalesa de CiU
quisme i trampa electoral, no veien clar fer
un partit i enviar els seus representants a la mort de l'anarcosindicalisme. El socialisme s'ha d'entendre en el marc de la sortida de
i el comunisme es refan amb l'ajut internaMadrid, perquè, a més, aleshores Madrid es
la dictadura franquista, amb una esquerra
cional. Amb l'exili, l'anarcosindicalisme ha
veia molt lluny. Això també explica que la
molt poderosa però mancada de sentit comú,
perdut la gent i no es reconstrueix. Així,
UGT es funda a Mataró i a Catalunya, però
de capacitat d'entendre la realitat i que ve
recuperar què2 Al marge de l'ideologisme,
d'uns anys d'excés d'ideologisme (maoisme,
en Pablo Iglesias decideix emportar-se-la a
que crec que no és bo, perquè les ideologies
trosquisme, defensa de Pol Pot i d'Althusser)
Madrid, al costat de les Corts. Davant
són contingents i han d'estar al servei de les
amb un poti-poti doctrinari infumable. Això
d'aquesta decisió, els obrers catalans diuen

PSOE i a Madrid. Il el Madrid oficial i
buròcrata no interessa

ho dic ara i aleshores, perquè jo era de classe baixa
i ells no. Van fer un ideologisme extremat i aleshores
en Pujol l'entenc com el triomf del sentit comú.
L'etapa de CiU d'alguna manera ajudava a mantenir
una certa dicotomia plantejada per Jordi Solé Tura
—el catalanisme és burgès- perquè si CiU és catalanisme, vol dir que equival a centrista, moderat i
conservador. Però, això només és una etapa i les
societats són de llarga durada. La realitat de la
societat catalana és que la catalanitat és un element
definidor d'una cohesió de país. Una altra cosa és
que tenim una immigració que ha estat massiva,
ràpida i sobtada, que s'afegeix a la dels anys seixanta,
i això provoca dificultats i problemes. L'etapa de
CiU va contribuir a mantenir la idea d'un marc
polític diferenciat i propi. Tal i com anava l'esquerra
de perduda l'any 1980 hi havia el perill que es
difuminés molt l'estructura catalana de partits per
l'excessiva vinculació al PSOE i al PCE. A Madrid
van haver d'entendre que la nostra estructura de
partits era diferent. Cal pensar que el govern tripartit
actual canviarà algunes coses i que un país ha de
tenir una identitat pròpia, mai agressiva ni contra
ningú, en particular quan hi ha una llengua. Juguem
al suicidi, a la defunció històrica o no, aquest és el
dilema. Tenim el dret com a poble a subsistir.

A vegades es defensa un cosmopolitisme
agressiu amb la identitat catalana. Per a les
classes populars, el cosmopolitisme sempre ha estat
una visió de les classes dirigents que, estiguessin
on estiguessin del món, pensaven que les seves
capitals eren Londres o París. Cosmopolitisme respon
a una divisió entre els que manen i els que obeeixen,
però les classes populars se senten d'un lloc i poden
propugnar una germanor amb els altres pobles,
perquè tots els humans som iguals i això és
l'universalisme. La tesi de Solé Tura o la defensa
de l'Althusser per part de Josep Ramoneda forma
part d'uns sectors que han acabat en el PSC, però
no sembla que s'hagin aplicat aquell principi comunista de l'autocrítica. La tesi de Solé Tura dels anys
60 no servia tant per entendre el catalanisme, com
per entendre'l a ell i al PSUC d'aquell moment.
Aquesta falta d'autocrítica és un dels drames de
l'esquerra catalana. Defensaven l'Althusser, el
Poulantzas, la Marta Harnecher. Van estar fent

l'apologia de Pol Pot, Mao Tse Tung, Breznev,
Stalin. Tot un món que s'ha enfonsat, s'ha vist que
era una ruina moral, física i espiritual. Han estat
incapaços de fer una mínima autocrítica, han dissimulat i han mirat cap a una altra banda.

Més d'una vegada has esmentat l'origen social de bona part dels dirigents de l'esquerra
catalana. A la dècada dels seixanta i setanta, a un

gruix de militants clandestins d'origen modest s'hi
van afegir joves universitaris de classe alta. En algun
cas encara estem a les escorrialles d'aquest fet i en
la mesura que Francesc de Carreras o Josep Ramoneda siguin considerats representants de l'esquerra
és que alguna cosa falla, perquè segueixo pensant
que les classes socials són condicionants de tot. La
gent té dret a abandonar la seva classe, però no a
dirigir la classe veina. L'evolució del discurs polític
català en les darreres dècades encara s'ha estudiat
molt poc.

mM Cicle

de cinema social

aus
I ad social a la Muntada

ChaRhir El Homrani, coordinador d'Organització i Administració de

l'Avalot-Joves de la UGT de Catalunya
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L'Avalot, des dels nostres inicis, hem apostat per tenir una programació d'activitats que
sigui capaç d'unir el lleure amb el contingut social i reivindicatiu. Un dels nuclis d'aquesta
programació ha consistit en l'organització de cicles de cinema social. Ja n'hem organitzat
uns quants que han tingut lloc a diferents ciutats del nostre país: Terrassa, Tortosa,
Lleida, Barcelona, Manresa i Granollers entre d'altres.
Els objectius generals que ens hem marcat amb aquests cicles de cinema han
estat promoure mitjançant el cinema i el debat, la defensa dels drets humans, socials i
laborals, i fomentar l'associacionisme juvenil com un dels eixos vertebradors de la nostra
societat. A partir d'aquesta voluntat hem realitzat diversos cicles de cinema al llarg
d'aquests anys amb temàtiques diferents però amb uns mateixos objectius de fons.
Així, hem tractat del món i la cultura del treball, la guerra, la memòria històrica
o la immigració, tenint la sort en algun d'aquests cicles de cinema de poder comptar

amb la presència del director d'alguna de les pel-lícules que projectàvem.

El debat i la reflexió que comporta la visualització de pel-lícules d'autors com
Ren Loach, Charles Chaplin, Sergio Cabrera o Danis Tanovic entre molts d'altres ens
facilita prendre consciència sobre les desigualtats i les injustícies de la nostra societat

tant de forma individual com col-lectiva. I això en una societat que cada cop més ens
fa oblidar i no prendre consciència dels seus defectes, dels quals en som responsables.
Responsabilitat que ens ha de permetre veure que som capaços de canviar aquestes
situacions.

AVALNTE

Encara depèn de tu
Joan Tudela, Àrea de Llengua i Comunicació de la Fundació Comaposada

Fa vint anys, vaig entrevistar l'Aina Moll al setmanari El Món i va ràdio i televisió en català, vam guanyar la batalla del coneixement.
declarar: "la Direcció General de Política Lingúística és un organisme
a extingir d'aquí a quinze anys, màxim vint". Per què2. "Perquè
llavors haurà d'haver-se completat l'acció normalitzadora institucional".

En una cosa tenia raó l'Aina Moll:

Però el castellà continuava imperant en el més important dels àmbits

d'ús: la comunicació interpersonal.
Després vam dir: cal fomentar els usos institucionals del català. Si la
gent no parla més en la nostra llengua és perquè
ií

institucional no solament no s'ha completat,

els usos formals no estan prou catalanitzats. Els
usos col-loquials imitaran els formals, perquè tenen
més prestigi. Lògic, oi2 I així vam instaurar tot
d'usos institucionals del català, des de les plaques
dels nostres carrers fins a la llengua vehicular de
l'escola. Però el castellà continuava imperant en
el més important dels àmbits d'ús: la comunicació
interpersonal.

sinó que ha hagut d'ampliar-se. Com és que
això de la normalització del català és la història
de mai no acabar2 Jo crec que la resposta es
troba en l'evolució del pensament del
catalanisme lingúístic.
Primer vam dir: cal fomentar el

I tot just ara comencem a dir:
cal abordar directament el foment del català en
els usos interpersonals. L'Aina Moll ja ho deia
—amb raó— fa vint anysi "Depèn de tu" va ser
—penso jo— un dels eslògans més encertats i, alhora,
més criticats de la història de la Generalitat. Sí.

la Direcció General de Política Lingúística s'ha
extingit... Però ha estat substituida per la

Secretaria de Política Lingúística, que actua en
companyia del Consorci per a la Normalització
Lingúística i la Casa de les Llengúes. En l'altra
cosa no tenia raó: vint anys després d'aquella
entrevista del 1985, l'acció normalitzadora

"La Queta"

coneixement del català. Si la gent no parla més en la nostra llengua
és perquè no en sap prou. El coneixement precedeix l'ús. Lògic, oi2
I gràcies al sistema educatiu, als cursos de català per a adults i a la
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La vitalitat del català depèn d'aquests subjectes: jo, tu, ell (i ella),
nosaltres, vosaltres, ells (i elles). Ara la política lingúística de la
Generalitat torna a incidir en els usos interpersonals. Ja era horal

Dos dels nostres
. Àrea

bo Carmen P. F

Josep Fossas, ::::

uta Camf

A casa nostra ja ha exposat diverses col-leccions, dedicades al món del treball, als
seus paisatges estimats i al front marítim de Barcelona. Mostrem una de les seves
obres d'inspiració mediterrània que ens permet apreciar un paisatge ple de calma,
amb aquella lleugeresa enlluernadora. L'espectacular càrrega de lluminositat i
moviment que aconsegueix amb intencionades pinzellades de color per sobre del
dibuix pla, tot i què, a primer cop d'ull poden semblar diguem-ne distretes, són fruit
d'una saviesa natural perfeccionada al llarg dels anys.
ra mediterrània

Litografia 55,4 x 43 cm, 30 exemplars

4

Pere Munné, nascut a Bé

-

El caràcter joiós i desinhibit, mai exempt d'una forta intencionalitat amb què ens
obsequia en cada un dels seus treballs és, des del meu punt de vista, el tret més

definidor d'aquest autor. Acusadament polifacètic, tant pot endinsar-nos en un món
de somnis propis o records compartits d'infantesa, com tractar amb rotunditat els
més candents o endèmics problemes socials, els costums, les singularitats d'indrets
i personatges i un llarg etcètera. Mai deixarà de sorprendre a l'afortunat espectador
d'aquestes teles, caixes, objectes o murals: perquè cada nou dia neix un invent d'en
Pere, "el diví".
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Oli sobre tela, 60 x 94 cm

Hem celebratel Torneig 1 de Maig cels dies 22 i 29 de maig, al Poliesportiu
del Raval, de Barcelona. Hem compartit unes hores d'esport i de lleure. Els
resultats han estat els segúents: tr Federació de Comerç: 2n Secció Sindical
SEAT Zona Franca: 3r Unió de l'Hospitalet
La resta de participants són els segients: Federació de Serveis
Públics, SS d'Ibèria i Serveis Jurídics. El Torneig AMIC l'hem celebrat el
dia 15 de maig, al Pavelló de la Mar Bella, de Barcelona. Ha aplegat dotze
equips, formats sobretot a partir dels diferents col-lectius d'immigrants que
viuen a Catalunya.
El torneig va congregar força curiosos i també va suscitar l'interès
dels mitjans de comunicació. Un agradable dia de convivència i esport, amb
la platja a tocar. Els resultats són els segúents: 1r Marroc: 2n Caixa Sabadell,
3r Amazih. La resta de participants són: Paquistà, Equador, Nigèria, UGT
de Catalunya, Xile, Uruguay, Colòmbia, Camerun i El Salvador.
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L'AGENDA DE LA IMATGE

Ja hi ha 80 deliberacions
municipals per la llengua

catalana a la Catalunya Nord
Joan Jaume Prost, CFDT de la Catalunya Nord

La Federació reuneix desenes d'entitats que obren per
la promoció de la cultura i de la llengua catalanes. Fa uns
quants mesos ha engegat una campanya a prop dels
municipis nord-catalans del departament dels Pirineus
Orientals per fer sortir la llengua catalana en l'espai públic.

Malgrat l'absència d'una legislació sobre les
llengies minoritzades o regionals a l'Estat francès, es
demana l'accés de la llengua catalana a tots els nivells i
per a tota mena de modalitats (ensenyament, comunicació,...). Això és legalment possible, la llei no prohibeix
pas la seva presència al costat del francès. Una presència
que la Federació creu indispensable des de les autopistes,
els ferrocarrils, les carreteres, els llocs de trobada fins als

edificis que fan part del patrimoni institucional...

És també amb la presència del català escrit en
aquests espais que podrem transmetre a catalanòfons i
no-catalanòfons, la nostra llengua. L'escrit en el domini
públic és una formidable promoció de la llengua catalana
per als nouvinguts que siguin residents o turistes, perquè
no es pot fer la promoció d'allò que hom amagal La
Federació demana a cada consell municipal el vot d'una
deliberació. Una deliberació que crida les dues assemblees
locals, el Consell General i el Consell Regional Llenguadoc-Rosselló allà on tenen competències, a realitzar una
veritable política lingúística, per mor que sigui visible
per a tots la llengua catalana. Una manera de treure-la
d'una marginació poc compatible amb els drets lingúístics
europeus. Dels 200 municipis de Catalunya Nord ja n'hi
ha 80 -representen un 6024 de la població- que han pres
una deliberació que vindrà a enfortir la campanya per la
llengua iniciada per la Federació.

Dones del Marroc,

vides en b/n

LABURU
Exposició fotogràfica Dones del

Marroc. 6 vides en blanc i negre

El fotògraf Xavier Milcel Laburu ens presenta a través d'unes fotografíes
de qualitat la vida de sis dones amb professions i estats civils diversos que
treballen fora de casa. A través de la imatge de la seva vida quotidiana ens
acostem a la vida de la dona al Marroc. Aconseguir fer aquest reportatge ha
estat possible gràcies a l'esforç de convenciment dels companys del sindicat
Confederació Democràtica del Treball, perquè la societat marroquina és molt
gelosa de la imatge de les seves dones.
El catàleg ens ofereix les fotografíes amb textos d'Emma Izaola.
En la difusió hi ha participat la Unió de Professionals de la Imatge i la
Fotografia de Catalunya. Qui hi estigui interessat es pot adreçar a la Fundació
Josep Comaposada: tel. 93 412 13 27.

amb el suport de la Regidoria de Cultura Catalana de Perpinyà

L'exposició és fruit de la cooperació entre la UGT de Catalunya,
a través de la Fundació Josep Comaposada, amb el sindicat marroquí CDT,
però no hauria estat possible sense el finançament de divuit ajuntaments
catalans i la Diputació de Barcelona.

Recuperació del patrimoni històric ugetista

català. La UGT de Catalunya ha creat un grup de recerca per
recuperar la memòria democràtica
lb: Rosa M. Puig-Serra, responsable Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya,
i Lluís Fuertes, exsecretari general de la UGT de Catalunya i membre de la
Fundació Josep Comaposada

Larecerca de la memòria històrica en la lluita per la democràcia
a Catalunya és encara insuficient. Cal una investigació de major rigor
i amplitud així com un enfocament més crític dels esdeveniments
del passat recent. El model de transició de la dictadura a la democràcia,

basat en el consens entre las forces polítiques, va representar un "creu
i ratlla" d'una etapa greu i fonamental de la nostra història.
Trenta anys després observem, a més, un intent de sepultar-la
per sempre i fins i tot la gosadia de presentar-nos el franquisme com
un "mal necessari" en uns moments difícils de la història,
emparant-se en una amnèsia
col-lectiva premeditada. Aquesta
realitat menysprea la importància de la democràcia, la lli-

bertat i la solidaritat d'una nació
i fa que ens preguntem fins a
quin punt som suficientment
conscients que aquests valors es
conquereixen i es reforcen dia
a dia. En cas contrari ens podrien
ser arrabassats de nou.
Recuperar la memòria
històrica antifranquista de Catalunya consisteix en situar a
cada actor en el lloc que li correspon, tant pels seus fets i
omissions com pel seu compromís i coherència ideològica.
Els ciutadans, a més, tenen el

dret a conèixer la devastació que
ha patit la humanitat amb
l'aparició del feixisme i altres
dictadures com la franquista,
així com les activitats de la resistència d'una part de la població, fomentant alhora el
coneixement històric dels valors
que es defensaven i que actualment són la base de la con-

Cal posar de manifest la importància del treball realitzat per tot tipus
d'organitzacions, en el nostre cas el sindicat, davant les carències
socials i econòmiques que va patir la població de la postguerra i les
actuacions front l'acumulació salvatge de capital i els efectes migratoris
sota el jou franquista. Així mateix cal destacar que aquestes activitats
van possibilitar que al final de la dictadura Catalunya estigués
profundament vertebrada socialment, amb vida associativa, amb una
població integrada disposada a recuperar tots els seus drets sense
distincions.
Mirar-se en el mirall
del passat recent ens ajudarà a
reconèixer-nos i, sens dubte,
descobrirem, sempre que es
vulgui i se sàpiga observar, que
en l'assignatura de la democràcia, en les nostres actuacions i
actituds individuals i col-lectives
no hem passat del parvulari.
Contribuir amb un treball
d'investigació detallat i rigorós
perquè es conegui la dimensió
de la lluita antifranquista a través
dels testimonis és la millor manera de recuperar la memòria
històrica d'una actitud combativa
constant per la restauració de las
llibertats, insuficientment ana-

litzada fins ara i, com a consequiència, escassament difosa
a Catalunya.
La UGT de Catalunya

vol contribuir en aquesta in-

vestigació social aportant el seu
punt de vista i defensant els
valors que varen presidir la seva
lluita. Per això ha volgut constituir un grup de recerca permanent. Actualment estem
sia 4 d il - Li B xi E 193: Lu
confeccionant un llistat d'ugetistes el testimoni dels quals és
vivència democràtica de la
societat catalana.
imprescindible. Cal recollir
Abans, durant i després de la dictadura franquista, nombroses persones també els fets col-lectius en les lluites d'empreses com Pegaso,
Maquinista, Seat, Olivetti, Cumbre, Lavis, Fecsa, Macosa, Cooperativa
adscrites a diferents organitzacions polítiques, sindicals i socials
entre les quals molts militants de la UGT, van lluitar i resistir, arriscant
de Guissona, Pirelli, Solvay, mines de Sallent, Elsa, Renfe, Esesa i
la vida, la llibertat i el benestar, en l'afany comú de recuperar una
moltes altres, per realitzar un treball de investigació que situi
vida en democràcia.
l'ugetisme català en el lloc que li pertoca.

En l'assignatura de la democràcia. en les nostres actuacions i
s no hem passat del parvulari
ctituds individuals i col:lectives
33

Segells de la
Guerra Civil
Les organitzacions socialsiles institucions van ser autoritzades a
emetre segells per tal de finançar les seves actuacions. El company José
Luís Martín de la Federació de Comerç, Hostaleria i Joc n'és un colleccionista
i ens n'ha facilitat diferents exemplars.

Segells interns dels sindicats

Sindicats, partits, entitats o ajuntaments van

editar segells que els permetien obtenir uns diners
suplementaris per finançar-se o per solidaritzar-se amb
alguna causa. Centrem la nostra atenció en els segells
editats per la Conferació Nacional del Treball S—CNT,
anarquista i majoritària- i per la Unió General de
Treballadors —UGT.
L'estètica d'aquests segells es correspon força
amb la dels cartells polítics de l'època, els quals són
segurament una mica més coneguts que els segells. A
banda de la dimensió ideològica, tant durant la HI
República com durant la Guerra Civil hi va haver un
notable salt endavant pel que fa al grafisme, al disseny
i a la força de les imatges com a instruments de difusió
i de promoció de les actuacions i de les posicions
polítiques de les diferents organitzacions. De fet, el
cartellisme d'aquella època ha suscitat l'interès i
l'admiració en l'àmbit internacional. La majoria dels
segells tenien una forta càrrega ideològica perquè
estaven fets en el context de la guerra, però podem
distinguir-ne diferents tipologies.
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Segells per a causes concretes
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Les construccions
Són l'exemple més clar de l'arquitectura popular. El company
Marià Sàez de la FETE de Girona n'és un bon estudiós, en
particular de les de les comarques de Girona.
La tècnica constructiva de la pedra seca utilitza com a material bàsic la pedra.
Resulta important l'habilitat del constructor i el tipus de pedra utilitzat. És una tradició
constructiva ben localitzada a la conca del mar Mediterrani.
01. Bancals de vinyes abandonats per efectes de la
filloxera, prop de Cadaqués
02. Antic tascó amb incisions, forma un angle molt

agut que pot esberlar la pedra

03. Barraca ben equilibrada de la Garriga de Llers
04. Monumental barraca de bestiar de Ses Arenetes.
Ciutadella, Menorca.
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L'home necessitava construir aixoplucs, refugis o cabanes on poder protegirse. També camins, murs i parets de tanca. Solia aprofitar la pedra d'on es trobava i
en resultava una obra útil i en perfecta harmonia amb l'entorn. Els picapedrers i els
mestres de cases són els artífexs d'aquestes construccions. En funció de l'ús podem
establir-ne diferents tipus: masos i cases: barraques, bordes i cabanyes, perxes, pous:
cisternes: basses: mines: forns de calç: molins: tines: forns d'oli de ginebre: sitis
d'arnes i forats de "1rumfos ".

U Premi Parduld denarativa reu

Vetllada
cultural 2005
Durant L'acte, hem pogut contemplar l'espectacle poètic Salvatge
cor i assistir a l'atorgament del Il Premi Paraula de narrativa breu.

La salutació de benvinguda ha anat a càrrec de Diego Martínez, secretari

adjunt a la Secretaria General, i de Rosa M. Puig-Serra, responsable de l'Àrea
de
Cultura
del sindicat.
Tots cultural
dos handels
fetafiliats
esment
de la tradició
del sindicat enDuo
la seva
dedicació
a la promoció
i, alhora,
la importància
Mas
actual de la cultura com a instrument de formació personal i professional, com
a eina de ciutadania i d'adquisició d'una visió pròpia sobre el món que ens
envolta. L'escriptor i company Manel Zabala ha fet de conductor de apa Ha
dissertat sobre "El contrast entre la vida i la literatura: el compromís de

DC e ei er a
Espectacle poètic Salvatge cor - 03. Diego Martínez, secretari adjunt

l'escriptor7", tot deixant clar que l'escriptor només té com a compromís ineludible
a la Secretaria General. dóna la benvinguda a l'acte - 04. Púb
la seva pròpia obra.

Fotografic LC EST

Salvatge COL: un espectacle poètic complet, quelcom
d'innovador en l'àmbit cultural, per la combinació equilibrada de diferents disciplines. Al voltant de la poesia del reconegut Albert Roig,
se'ns ofereix la música electrònica i la percussió de lrishoo Monthrieux, la viola de roda —per a més d'un tota una descoberta- de
Marc Egea, els vídeos de qualitat de Dionís Escorsa, l'actuació de
l'actriu Sílvia Bel i el moviment harmoniós i subtil del cos a càrrec de
la ballarina Laura Vilar. L'art com a exploració de les sensacions, un
diàleg permanent amb el públic. Una manera innovadora i reeixida de
presentar-nos la poesia. Aquest espectacle ha omplert la sala d'actes
de paraules, de llum, de so i d'imatges. Tota una guia per a les pròximes
edicions de la vetllada anual.

La presentació de l'espectacle ha comptat amb el suport de l'Institut de
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i de la Institució de les Lletres Catalanes
de la Generalitat de Catalunya.

A continuació es procedeix a l'atorgament del II Premi Paraula de
narrativa breu. El company Joan Guàrdia, en la seva condició de secretari, llegeix
el veredicte del jurat i lliura els dos accèssits i el primer premi. Un piscolabis
final permet una estona de conversa.
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20 an

Il Premi Paraula de narrativa breu
La paraula ens permet expressar-nos, dir. Les paraules, carregades de vida i d'ús, s'omplen de
sentit i guanyen gruix, quan les fem servir —parlant, llegint, escoltant, escrivint- copsem el seu
caràcter evocador, el seu sentit, els seus matisos, les seves possibilitats. Amb les paraules diem
allò que pensem, allò que sentim, construim un discurs, una conversa, una narració.

La convocatòria respon a una iniciativa de l'Avalot-Joves de la UGT de Catalunya i del Servei

Lingúfstic i l'Area de Cultura del sindicat, amb la col-laboració del sindicat CFDT de la Catalunya
Nord.

El jurat 7a estat format pels escriptors Joaquim Carbó, Jaume Ribera i Manel Zabala, i per les
companyes Noèlia Martín, de l'Avalot: Anna Lliuró, del Servei Lingúístic, i Rosa M. Puig-Serra,
de l'Area de Cultura. En Joan Guàrdia n'ha estat el secretari.

lEl veredicte/

és el segiient: El jurat, reunit a Barcelona, a les tres de la tarda del dia 2 de maig de 2004, després
d'haver llegit els setanta originals rebuts, constata la notable qualitat de bona part de les obres
presentades i emet el veredicte segiient:

2n Accèssit: a l'obra Souflé. Un cop oberta la plica corresponent, n'és l'autor Joan Suqué,
de Barcelona.
1r Accèssit: a lobra Liú. Un cop oberta la plica corresponent, n'és l'autora Elisabet
Lazabagaster, de Cornellà de Llobregat.

1r Premi: a lobra Les arena Un cop oberta la plica corresponent, n'és l'autor Sebastià
Bennasar, de Palma de Mallorca.

Literatura
- Noelia Martín, membre de l'Avalot

Any 2005, segona edició del concurs literari que convoquen la UGT de
Catalunya, l'Avalot i la CFDT de la Catalunya Nord. Respecte a l'any
anterior, enguany podem parlar d'èxit de participació. La quantitat i la

qualitat dels treballs ha millorat notablement, fet que ens impulsa amb
més força cap a l'organització del pròxim certamen.

Aquest any ha estat més complicat el fet de triar els relats
finalistes i ens ha comportat una feina extensa però gratificant. Ens ha
plagut tornar a comptar amb els escriptors Joaquim Carbó, Jaume Ribera

i Manel Zabala al nostre jurat. Ells han aportat una part fonamental al
nostre veredicte i també van suggerir una forma molt encertada de fer les
votacions entre els relats que tots havíem escollit fins que van quedar els
tres guanyadors. Amb la seva experiència i la nostra dedicació vam assolir,

finalment, l'objectiu establert. La reunió del jurat va tenir lloc en el
restaurant Pitarra, en un saló dedicat a l'escriptor i per tant un lloc molt
adient per parlar de literatura.
Els treballs presentaven estils molt diferents. Una gran part
parlaven de la guerra civil, de personatges desquiciats o feien gala d'un
realisme aclaparador. També n'hi havia de molt divertits, i de molt
imaginatius. En definitiva, l'agradable varietat que es dóna quan moltes

persones envien el fruit del seu treball per sotmetre'l al criteri dels
membres del jurat. Hi veiem clarament paraules com esforç i dedicació,

encara que no apareguin al text.

El lliurament de premis va estar precedit per l'espectacle

"Salvatge cor", una combinanació magistral del teatre, la dansa, la música
i la poesia. Aquesta fusió expressiva i explosiva va commocionar els cors
dels espectadors i no va deixar indiferent a cap dels presents. Al meu
parer, aquesta és la fita que tot artista espera, és a dir, provocar emocions

a la gent que el contempla, escolta i sent.

Vull animar als lectors d'aquest article a participar a la pròxima
convocatòria del nostre premi de narrativa. Sí, els guanyadors són tres,

però també hi ha molts participants que cal tenir en compte perquè tenen
la qualitat suficient per haver tingut un lloc al pòdium. Malauradament,
no tots els que valen arriben a ser anunciats el dia que es comunica la
llista dels premiats, però això no vol dir que no hi hagi relats molt bons
que valgui la pena conservar per rellegir i per evocar totes les hores que

vaig passar envoltada d'un grapat de fulls grapats llegint i prenent nota...
Realment, ha valgut la pena.

1r Premi Paraula de narrativa breu

Targeta de visita

Sebastià Bennasar (Paima, novembre 2004)
A na Catalina Sureda, per les facilitats

màgia del creador i encara no sé què he de fer, amb tu, criatura
l tren sempre es mou una mica massa. Llegirhi, en alguns trams, per sort curts, es fa complicat. Viatges fins
a un petit poble de l'interior de l'Illa, amb la seva casa museu
dedicada a Llorenç Villalonga, que es veu que hi passava
llargues temporades. Jo, que estic creant aquesta història, no
sé massa bé què llegeixes. Per
ventura un llibre del Roberto
Bolaio o del Lobo Antunes.
No. Això és el que jo llegiria
si fos jo qui viatjàs al tren. Tu
no. Tu segur que dus altres

dolcíssima.

Jugam. Introduim un element nou en aquest joc de
les ficcions. Un escriptor que viu de la nostàlgia d'un temps
ja caduc puja al tren. Treballa com a funcionari en el museu
esmentat un parell de línies més

amunt. Et veu, preciosa com ets,
s'acosta i podent escollir qualsevol altre indret del vagó se
t'asseu a la vora.

Decidiré, sense massa dilació, que t'estires una mica, que

lectures que ara em costa

la teva esquena guanya fermesa

d'imaginar i que demostren la
complexitat de la creació de

personatges. Mai no ha estat
senzill construir éssers versemblants. Supòs que predisposar que llegeixes ja és molt,
però és que per a mi la vida
sense lectura no és comprensible. Així que deixam aquesta
hipòtesi com a vàlida.
Estàs concentrada en
les planes del llibre de Quim
Monzó. Això ja sembla una
mica més versemblant. És el
primer any del Govern del
Pacte de Progrés i estàs contenta perquè el teu vot, el mes
de maig, va servir per col:locar
els nacionalistes al capdavant
d'un grapat de conselleries. Et

lustració: Clara Tudela

i conforma un perfecte angle de
noranta graus amb les teves
cames. Vas una mica rígida, una
mica empegueida. Notes l'olor
de tabac negre del segon protagonista que he introduit a la
narració, encara que t'esforces
a no pensar en ell, a concentrarte en el llibre i no pots. Jo faig
que et sigui materialment impossible, tot i que només copio

els comportaments que he pogut

qe

observar en la realitat, en infinitud de casos semblants al teu,
no et creguis que per ser una
creació literària ets molt més
especial i imprevisible que les

altres.
El tren es torna a posar de
sents bé, còmoda, al tren.
nou en marxa i aleshores
Ningú s'ha assegut a la teva vora, avui, i et pots concentrar en
l'escriptor furga en una butxaca de la seva camisa i treu una
la lectura. En arribar a Binissalem davalles i vas a casa, a dinar. targeta de visita i te la mostra i te la dóna, "te la pots quedar",
et diu, "per si mai has de menester res". I tu te'l mires estranyada,
Fins a les set no tornes a tenir classe a la Universitat i avui et
no saps el que és i llavors ell inicia la seva explicació, i te
feia molta de peresa quedar a dinar al campus.
conta que treballa a la casa museu i que fa anys que és un dels
Tornes en el tren de cap a la ciutat. M'agrada el fet
que et pugui obligar a tornar a la Universitat o et deixi amb
grans experts en l'obra del senyor a qui està dedicada, "jo no
uns amics fent un cafè davant del cine Augusta. Aquesta és la sé si tu has llegit res, d'ell". Í tu li respondràs que sí, que Mort
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Targeta de visita

Sebastià Bentiasar Palma, novembre 2004)

de dama i Bearn, que són obligatòries a la Universitat, per
poder aprovar. Llavors et mostraràs encara més inquieta i ell
et començarà a demanar coses sobre la Universitat fins que
arribeu a Palma i tu facis un alè i ni tan sols et plantegis l'opció
del cafè, a classe directa, no fos cosa que te'l tornassis a trobar.

Passaràs dos mesos ben tranquil:la, anant i venint,
cine, amigues, concerts els caps de setmana, un al-lot amb el

que comences a sortir perquè sí, perquè jo som el creador de
la història i no m'agrada que les
persones estiguin soles i tristes,
i manco si són joves i guapes,
i jo t'he creat preciosa, personatge meu, ja que hem de jugar
a això de ser escriptors facemho com a mínim amb una mica
de bon gust.
Però arriba un bon dia
en què l'escriptor se't torna a
seure a la vora i torna a fer el
mateix procediment. Volgudament he fet que només tu te'n
recordis d'ell perquè la situació
sigui encara més angoixant. Aquest dia ho parles amb algunes
amigues teves que et confirmen que és un escriptor que està
una mica sonat i que a elles els ha fet el mateix un grapat de
vegades.
Al dia segient, com a militant que ets, vas a una

i a més a més, aquest final deixa massa coses obertes, i tu,

criatura dolcissima que estudies a la Universitat, hauries de
saber que això dels finals massa oberts ja no s'estila, ah, no,

tens raó, perdona, que a la Universitat no s'estudien aquestes
coses.
Total, que l'escriptor ha vengut avui a veure'm al
diari on faig feina i m'ha dit que no havia estat just amb ell,
que l'havia convertit en un mal personatge i que no s'ho
mereixia.
-I què vols que hi faci jo,
si la història és així, si aquesta
és la realitat.
-Idò inventar-ne una altra.
Que no ets escriptor2
-Home, se suposa que Sí,
però tu també ho ets,
d'escriptor, i mira't convertit
en un simple personatge d'un
conte.
-Això ja són figues d'un altre
paner i la responsabilitat és
exclusivament teva.
Així que ho he pensat bé i he arribat a la conclusió que per
ventura té raó i m'he passat una mica. Així que reprenc la
història on l'he deixat.

A l'endemà la directora del centre el crida a l'ordre
i li diu que hi ha hagut queixes sobre la seva actitud envers
reunió dels nacionalistes. Allà, de casualitat, trobes la directora
algunes usuàries del tren i que espera que no es torni a repetir.
de la casa museu del teu poble. En acabar la reunió t'hi acostes Ell li diu que d'acord, que no passarà més. Tant és així que
i li dius que té un boig preocupant treballant amb ella.
un dia s'asseu a la teva vora i ja no et diu res, ni tan sols bon
-Qui és2 —et demana.
dia, i ara sí que pots continuar la lectura tranquil-la, llibres de
-Un escriptor que es dedica a repartir aquestes targetes la Universitat, i algun altre que has anat descobrint als darrers
a totes les al-lotes maques que es troba dins el tren —li dius i
temps.
li allargues la targeta que et va donar ahir.
I la propera vegada que el veus en el tren, perquè vull

La directora de la casa museu mira al cel i sospira i
riu la mar mentre t'explica que està una mica trastocat i ara
entén com és que en un sol any ell ha acabat les targetes de
visita i a ella n'hi queden més de la meitat.

que sigui així, que es faci una mica de justícia, veus com
s'asseu una al-lota al davant vostre, i se'l mira, i el reconeix
i li diu que admira la seva obra, i que si li pot signar un autògraf.
I ell ho fa encantat, i quan arribes a Palma els veus als dos que
marxen, lluny, carrer dels Oms avall, i tu t'en vas a la Univer-

Podria acabar aquí la narració, però no em semblaria
correcte, perquè la major part de les coses narrades són certes, sitat, per ventura, tal volta, a estudiar aquest conte e
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1r Accèssit Paraula de narrativa breu

Liú

Elisabet Lazabagaster (Cornellà de Llobregat, abril 2005)

uan la funcionària del Servei d'Adjudicacions
de l'Insti
a l'Adopció Internacional va veure la fotografia
de Liú VVan Dhi.-tot i que totes les nenes xineses de les
fotografies s'assemblaven les unes a les altres com un cigró
s'assembla a un altre cigró, va tenir la certesa que aquella nena
estava repetida. Va escorcollar
minuciosament els fitxers de
l'ordinador i els expedients de
l'arxivador de calaixos i hi va
trobar el que buscava: Liú VVan
Dhi havia estat adjudicada feia
tres anys i dos mesos a una parella, la qual, no obstant això,

havia renunciat a l'adopció
perquè la senyora, que durant el
procés seguia un programa

el millor era seguir endavant amb el procés com si tot fos
normal. La seva experiència li deia que els xinesos mai no
reconeixien una errada pròpia davant d'un estranger. Per tant,
el que podia passar era: a) que els donessin una altra nena, que
de debò tingués dos anys, i els diguessin que era la Liú encara
que no s'assemblés gens a la de
la fotografia, b) que els donessin
la Liú. Si passava això últim, ells
podien: a) acceptar-la, si els
agradava, b) organitzar un sarau
in situ acusant-los de voler-los
donar gat per llebre, atès que la
nena ja tenia cinc anys. En aquest
cas el resultat era incert, però

tenint en compte la pretesa serietat del govern xinès pel que
feia als seus compromisos, el
més probable era que se'n sortissin. Si no, hi havia el precedent
d'uns adoptants a qui havien

d'estimulació hormonal, havia

tingut trigèmins.
La funcionària, cons-

ternada, estudiava les dues fitxes
idèntiques i intentava esbrinar
què podia haver passat. Mai de
la vida una nena rebutjada no
tornava a aparèixer a les llistes
d'adjudicació. Però Liú VVan Dhi
no només tornava, sinó que, a
més a més, segons la fitxa, se-

guia tenint dos anysl Era evident
que algú, al ministeri xinès o a
l'orfenat, havia comès una greu
errada. Si els ho comunicava, la
funcionària sabia que la nena,
en lloc de ser substituida per una
altra, seria senzillament retirada

del bloc d'assignacions, el que
volia dir: a) que la parella
adoptant s'hauria d'esperar fins al proper torn, passats quatre,
sis o qui sap quants mesos, amb el consegúent trasbals a més
del risc que la senyora tingués trigèmins, b) que Liú Van Dhi
difícilment tindria cap altra oportunitat de sortir de l'orfenat.
Després de rumiar-s'ho molt, la funcionària va agafar el telèfon
i va marcar el número del domicili de la parella adoptant.
L'endemà a la tarda, Rosa Sineix i Ernest Casabona

lHlustració: Clara Tudela

assignat un nen que després va
resultar ser nena: el ministeri
xinès, com a compensació, els
va pagar el viatge i van fer unes
bones vacances. (En aquest punt,
aprofitant el desconcert de la
parella, la funcionària els va fer
un discret xantatge moral, descrivint-los la trista vida que esperava Liú VVan Dhi, si de cas

els la oferien i ells la rebutjaven).

El gran saló de l'hotel
xinès d'acollida era atapeit de
parelles que xarrotejaven i
mostraven les fotografies de les
criatures que els havien tocat.
Només la Rosa i l'Ernest romanien muts en un racó, sense

participar de la gatzara. Dues mainaderes van anar lliurant a
cada parella una criatureta de cara rodona i ulls oblics que
invariablement arrencava a plorar tan bon punt canviava de
braços. Les parelles van anar sortint del saló a mesura que els
donaven les nenes fins que ja no hi va quedar ningú més que
la Rosa i l'Ernest. Les dues mainaderes discutien entre elles
passant-se la fitxa de l'una a l'altra, assenyalant per torn les

seien al davant de la funcionària del Servei de l'Institut per a
diferents dades i la fotografia i mirant ara la Rosa, ara l'Ernest,
l'Adopció Internacional i escoltaven angoixats les seves explicacions i les hipòtesis que els plantejava. Segons la funcionària, amb cara de perplexitat. La Rosa plorava i rebregava el mocador
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Liú

Elisabet Lazabagaster (Cornellà de Llobregat, abri 2005)

contra els llavis. L'Ernest estava a punt de muntar el sarau.
Les dues dones van sortir i van tornar al cap d'una estona amb
un home d'uniforme militar que va comprovar per enèsima
vegada tots els papers, va fer una inclinació de cap a l'Ernest,
va parlar breument amb les mainaderes i van tornar a sortir
tots tres del saló. Al cap d'uns minuts els van portar la Liú,
una nena escanyolida, ullerosa i una mica garrella, que
s'arrapava, aterrida, al davantal de la mainadera. Ni la Rosa
ni l'Ernest van tenir cor de rebutjar-la.

Liú, asseguda a terra davant del Ton amb el bol de menjar del
gos sobre les cametes, li parlava baixet mentre amb una mà li
oferia un grapat d'arròs amb carn i verdures i amb l'altra
gesticulava com si l'amenacés de castigar-lo Si no s'ho menjava
tot. El gos, obedient, va llepar la maneta de la nena fins que
no hi va quedar ni un gra d'arròs, tot seguit, sense deixar de
parlar, ella va agafar un altre grapat, se'l va posar a la boca i
el va mastegar a poc a poc. La cerimònia es va repetir fins que
el bol del Ton va ser ben buit. Aleshores, la Liú es va aixecar,
es va eixugar les mans al vestit, va abraçar i besar el gos i es
va posar a saltar i riure. El Siscu va pensar que encara sort que
els seus gossos menjaven ranxo fet a casa, i a partir d'aquell
dia es va preocupar de donar-los pits i cuixes de pollastre i

En tots els dies que van passar a la Xina atrafegats
amb la paperassa, la Liú no va dir ni una paraula. La parella
creia que un cop a casa, amb un ambient més familiar, amb
joguines i comoditats, la nena es comportaria d'una altra
manera, però no va ser així. Passaven les setmanes i la Liú era carn de primera, en lloc de carcasses, menuts i freixura, i va
substituir per verdures fresques el rebuig que li donaven al
com una màscara del teatre xinès, sempre amb la mateixa
mercat.
expressió esporuguida. Dormia quasi tot el dia i plorava quasi
tota la nit, menjava molt poc, només arròs, i no semblava

La Liú va seguir parlant. Primer ho feia en xinès, o
respondre a cap mena d'estímul afectiu. La Rosa es desesperava en una mitja llengua infantil que ho semblava. Però la seva
veient que no servien de res les consultes a metges i psicòlegs. curiositat pels gossos era tal que aviat va anar introduint les
Segons els especialistes aquella nena no era sorda, ni muda,
paraules que necessitava per fer-se entendre. El primer que va
ni ximple. Només era una mica massa gran i no s'adaptava bé
dir va ser Ton, i després Siscu i Tina. Aigua i arròs van Sortir
a la vida que ella i l'Ernest li oferien. Per acabar-ho d'adobar,
de seguida, i pèl i pota i morro. Li va costar molt més aprendre
a la Rosa se li esgotava el permís de maternitat i havia de tornar a dir mama o papa, conceptes que potser per ella eren
a la feina. No podien deixar la nena a l'escola bressol perquè
desconeguts, però el progrés era evident. Al cap de dos mesos
tenia més de cinc anys, però tampoc podien enviar-la al parvulari era una nena normal. L'Ernest i la Rosa li van buscar una
perquè no parlava. Quan tot semblava més negre i confús, el
escola adequada on poder-la portar el curs segúent i van
seu veí del replà, el Siscu, els va oferir la solució: se'ls quedaria començar a fer plans per les vacances. Llogarien una caseta a
la nena mentre ells eren fora.
la costa o a la muntanya i hi passarien tot l'agost. Quan la Liú
El Siscu, un pagès reconvertit en paleta, vidu i jubilat,
passava el temps passejant els seus dos gossos samoiedes, el
Ton i la Tina, amb els quals xerrava tot el dia com si fossin
humans. De bon matí, quan la Rosa li deixava la Liú encara
adormida, ell la despertava i l'obligava a anar amunt i avall al

se'n va assabentar no va poder dormir en tota la nit. L'endemà,
així que va entrar a casa del Siscu, es va abraçar al coll del
Ton i va esclatar a plorar, desconsolada.

El Siscu va passar tot el dia pensarós i amoinat. Havia
entès molt bé quin era el neguit de la nena, però no sabia què
seu costat, tal com feien els gossos, la incloia en els seus
fer. Una vegada i una altra explicava la situació als gossos
monòlegs i, com als gossos, li feia preguntes que ella mai no
intentant trobar-hi una solució. La Tina jeia a l'estora, mig
contestava. Amb poc més d'una setmana la Liú va canviar
endormiscada, mentre el Ton, assegut al seu davant, se'l mirava
d'horari: de dia estava desperta i de nit dormia en lloc de plorar. i tombava lleument el cap, com si li fes llàstima. Tot d'una, el
Entrava cada matí a casa del Siscu i anava directa cap al Ton
Ton es va aixecar i se'n va anar cap a la cuina, va agafar el
(la Tina, més flegmàtica, donava poc joc). Se li penjava del
bol amb les dents i, amb molta parsimònia, es va plantar davant
coll, el muntava com si fos un ruc, li ficava els ditets entre el
la porta. El Siscu, estupefacte, el va deixar sortir, 1 el gos es
pèl sedós i el masegava fins que el gos s'ajeia a terra, tip de
Va posar a gratar amb la pota la porta a l'altra banda del replà.
tanta facècia, o li feia una llepada a la cara i la deixava una
La Rosa va obrir, va mirar el gos encuriosida, i va interrogar
bona estona fregant-se-la amb les dues mans.
el Siscu alçant les celles amb expressió incrèdula. Ell va fer
que sí amb el cap. El Ton va entrar sense deixar anar el bol,
Un matí, mentre feinejava pel pis, el Siscu va sentir
amb la cua cargolada sobre el llom i un posat d'allò més digne,
una veueta petitona, quasi inoible de tant menuda, que venia
de la cuina. S'hi va acostar sense fer soroll i va veure com la
i els dos veins van tancar, a poc a poquet, les respectives portes e
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plorar. Sanglotava amb ràbia, llàgrimes d'ira continguda. Ella
'Anna i en Pierre havien decidit deixar la cocaina. Feia temps que es movien pels mateixos cercles i, malgrat s'endugué una mà al front amb el colze a la taula i el va deixar
desfogar-se, va mirar-lo i va guardar silenci. Sabia de què
veure's sovint i ser cada un sensible a la bellesa de l'altre, no
parlava. Ella ho sabia.
solien parlar gaire. Aquell dia, però, l'Anna s'havia llevat fatal.
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la sensació
que
cap
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amb cara de sorpresa. -No- El noi va
alçar els ulls i ella va adonar-se que
realment feia molt mala cara. El va
lustració: Clara Tudela
examinar, de cap a peus. Feia la sensació de ser lleuger com una fulla. O
com una branca raquítica sense fulles.
Ell també la va reconèixer i va incorporar-se amb una espurna vital dins
els ulls abatuts. —Anna..., no tens una
clenxeta2- Ella es va alegrar de la
pregunta. Sabia del cert que alguns
amics d'en Pierre no ho portaven bé, però ell sempre mantenia

v
-

Al cap d'algun minut, el noi va exhalar amb força i va
eixugar-se amb la màniga. Del nas li
brollaven mocs. Se'ls va recollir amb
els dits. —Mira...- Dins els mocs hi
havia coca. Ella anava a oferir-li un
clínex i una altra ratlla, però es va
quedar asseguda: la migranya no li
deixava fer res. —Merdal- Va pensar
que si s'alçava cauria doblegada. En
Pierre mirava les sanefes de la catifa
i s'eixugava els mocs al pantaló. Que...- L'Anna es va treure la mà del
front i va somriure amargament. —Aquesta vida... La teva, la meva... Són
vides de merda- va implicar certa
passió en pronunciar la paraula
merda" al final de la frase. Van callar.
Uns segons, un minut... Després en

Pierre va fer com si anés a parlar. Va alçar la cara, mirant-la, i

va tornar a callar. L'Anna va mirar-lo atentament. Va oblidar
el mal de cap per un instant i va esperar concentrada que ell
digués el que havia de dir, però ell no va dir res. Llavors un
Van pujar a casa i ella va preparar cafè i dues ratlles.
rampell va néixer a l'interior de la dona. Es va alçar. —Ho
Va recordar que, uns minuts abans, s'havia resistit al costum de
deixarem- Va caminar fins a la porta amb determinació i va
fer-se la ratlleta matinal, pel mal de cap, però resistir-se una
tancar la balda amb violència. —No sortirem d'aquest pis fins
estona també anava esdevenint costum. Va humitejar-se les
fosses nasals amb el dit petit i una mica d'aigua i es va esnifar que estiguem nets. Les coses es fan així-, va sentenciar. També
va afegir: -Sola no puc-, com si ho digués per a ella mateixa.
mitja clenxa per cada orifici. Va passar la caràtula a en Pierre
En Pierre la mirava com un nen petit. —Què en penses2-. Mirava
i ell, que no havia parat d'esperar, va saltar sobre la ratlla i es
va bufar com una fera insaciable: inspirant fortament, d'un cop com un nen que s'ha perdut i no respon perquè està espantat.
El va portar del braç fins al lavabo, va llençar la paperina
sec. El seu aspecte va millorar lleugerament. L'Anna es va
quedar impressionada. —No m'ho imaginava...-, se li va escapar. encetada a la tassa del vàter, una de nova que hi havia a la caixa
Al noi no li va molestar. Bevia cafè. —Vinc de fer una xapa, de i encara una altra que duia a la bossa. Va estirar la cadena i,
casa d'un vell- Ella no ho va entendre. —Com2- -Estic en aquest mentre el dipòsit s'omplia, van mirar-se com es miren els
barri perquè ahir vaig conèixer un vell marica i he acabat a casa membres d'una secta. —Ja està-, digué satisfeta. —Tinc xampany
i porros i un cartró de camel...-. Li va agafar la mà, seriosa.
seva- Ella es va quedar sorpresa, sorpresa de veritat. Sempre

un rotllo cool inalterable i ara, demanant-li fitxa un dilluns a les
nou del matí, se situava en un estadi de complicitat.

l'havia vist elegant i encocat, amb maneres molt burgeses, de
Van passar el matí bevent cafè i escoltant discos. De
nen sobreprotegit. —Ets xapero, tu2- Ell va moure el cap. —No... tant en tant sonava el telèfon i l'Anna no contestava. —Deuen
Necessitava la pasta, saps2 La necessitava de veritat i el fill de ser de la feina: m'he oblidat de trucar-, deia, i no contestava.
puta no m'ha pagat. Li he fet una mamada i quan se m'ha
Quan havien escoltat els millors temes de gairebé tres dècades,
escorregut a la boca m'ha dit que allò era una merda de mamada van posar-se a xerrar davant l'aparell. Van xerrar de moltes
coses: de la infància, de la família, de la societat... Fins i tot van
i que no tenia la intenció de pagar-me... L'hauria matat. Et juro
que hauria estampat el seu crani de marica contra la paret, però parlar de Déu. —Jo no crec en Déu-, deia l'Anna. —Tu ets Déuera un vell corpulent, amb una calba dura i un coll d'hipopòtam. , li assegurava en Pierre. En algun moment de la conversa en
Li he demanat la resta de la seva paperina, li he suplicat, i m'ha Pierre va tractar d'explicar alguna cosa referent als seus pares.
Era molt important descriure una cambra de jocs on hi havia
fotut al carrer-. L'Anna va arrugar el nas i ell va arrencar a
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un número. —Tània..., sóc l'Anna-. La veu es va queixar: -Estàs
boja2 Són més de les dues. M'has despertatl- -Sí, perdona. És
que no he pogut trucar abans. Una tieta... ha tingut un atac
d'apoplexia aquest matí i la seva portera m'ha trucat. És una
tieta molt propera, saps2- La veu la va interrompre. —Demà...finestres-, va dir amb to ressentit. —I m'hi tancaven... Em feien
entrar i tancaven la porta-. L'Anna havia cregut entendre coses l'Anna va dubtar. —Demà no crec que vingui tampoc. És molt
molt positives dels seus pares fins llavors, imatges molt tendres. probable que...-. Havien penjat. Va fer una cara greu, va penjar
El va interrompre amb una pregunta: -Però hi podies dialogar... el telèfon i, introvertint-se, es va mirar al mirall de l'entrada, es
Vull dir que podies dir-los què no t'agradava, 0i2- Ell va prémer va sentir lletja, covarda i mentidera. Per un moment es va
la boca contra les dents. Va fer un crit: -Et creus tan llesta que espantar: una piga negra i grossa li havia aparegut al cantó del
pots entendre el funcionament d'una famílial-, i a l'instant
llavi. En un acte reflex es va tocar la cara per descobrir que la
després se'n va penedir. —Perdona-, deia, i ella —No passa res-,
taca no era seva sinó del mirall. Un ensurt tonto. Va girar-se i
i ell repetia —Perdona-, obligant-la a insistir —No passa res, no va mirar en Pierre com Si fos la primera vegada que el veiés a
passa res...- Ja era mitja tarda i, després d'això, en Pierre va
la vida. Fumava al sofà amb un pòmul morat i el nas totalment
caixes apinyades plenes de joguines i, fins i tot, un tobogan.
S'esforçava per definir cada racó minuciosament i, mentre
parlava de sensacions que al-ludien a la imaginació, va referirse als seus pares com a "sàdics". —Era una habitació sense

començar a tremolar. Primer les mans, després les cames, i quan

inflat. Va xisclar fluixet: -Tu t'has vist2 Estàs fatal, tiol... Hem

ya passar-se a torçar el llavi com si tingués tics, li tremolaven
d'anar a urgències-. Va desaparèixer i va aparèixer amb dos
alhora les mans i les cames. Van decidir fer souflé perquè quan cascos. —Corre, mou-te. Anirem a Perecamps, al Clínic sempre
ella el va veure tremolar d'aquella manera se li va ocórrer.
hi ha gent-. Va obrir la porta. Van baixar al carrer i, allí,
—Podríem cuinar- I ell, a l'acte, va dir —Souflél- La paraula va
acuradament, va posar el casc a en Pierre mirant de no fer-li
sonar a glòria. Ell dirigia el procés, ella li feia d'ajudant. Obria
mal. Va conduir la moto veloçment fins Laietana. En Pierre
els ous, separava les clares dels rovells, batia llevat i quallava
anava de paquet. Només va haver d'esquivar alguns taxis amb
una massa llefiscosa, sempre sota l'observació satisfeta d'en
la llum verda i un camió de la brigada de neteja. Era dilluns de
Pierre... L'Anna estava il-lusionada i la migranya li anava passant,matinada i les famílies dormien dins les finestres fosques. Algú,
en canvi ell seguia amb tremolors.
amb insomni, llegiria una revista o veuria la tele, però molt poca
gent anava en cotxe a aquelles hores. Un cop baixada Laietana
Van esperar dues hores davant del forn. Ella xerrava
va travessar el passeig de Colom, a tot gas fins a Perecamps.
animada, sense fre. Ell l'escoltava. Quan va estar llest, va sonar
Van entrar. L'Anna duia en Pierre del braç. A l'avantsala hi
el rellotge del forn. El van servir en dos plats i van parar taula.
havia un home assegut. No semblava malalt. A la sala només
L'Anna fins i tot va encendre una espelma entre els dos. —Ei,
et felicito, xavall Mira quin souflé més guapo. Ha quedat guapo, hi havia un jove àrab, bastant apallissat, i dos guàrdies urbans
que el custodiaven. Una infermera, des de la recepció, va anotar
eh2- I mastegava. Ell ni la mirava. Li era igual. Només volia
el nom de Pierre i la seva data de naixement a l'ordinador. Els
que ella xerrés, distreure's i deixar de tremolar. L'Anna es va
va demanar que s'asseguessin. Van seure a les cadires de plàstic,
emprenyar: -Ara no menges7 Què et passa2 Portem tot el dia
fent-nos això i ara no menges...- Es va fer un silenci. —Ho sento fixades a una llarga barra de ferro. El noi àrab parlava amb un
dels dos guàrdies, en espanyol defectuós. —Guardia urbana buena
Anna. Me'n vaig.- Ella es va quedar glaçada. —Què has dit -.
gente. Guardia urbana no es como la nacional-. El guàrdia més
Ell no va poder mirar-la als ulls. —Nosaltres som malalts. Fa
molt temps que estem malalts i no ens curarem ara, per art de proper va posar la seva cara davant la cara del noi. Li va trepitjar
un peu. —Como no te calles te corro a hostias-. El noi va callar.
màgia-. Ella va escopir el menjar al plat i va agafar amb força
Tindria, com a molt, setze anys, més no. L'Anna no podia evitar
el tovalló. —No t'he convidat a casa meva perquè diguis tonteriesi. Es va calmar una mica. —Intenta ser positiu, ser positius no ensde mirar-los. Sentia una estranya empatia amb els tres, amb la
farà mal- -Ho sento-, va repetir. Va caminar cap a la porta, per situació. Una metgessa la va interrogar. —Pierre Deschamps2
obrir-la, ella va tirar el plat a terra, el va seguir i el va empènyer Ha vingut amb vostè2-. Es va girar. La cadira estava buida. La
porta del lavabo estava oberta. El lavabo estava buit. Un buit a
amb força. —No te'n vasl-. El va picar tot contra la porta i van
caure al parquet, junts. Ell va deixar de tremolar. Es va tocar el l'estòmac la va paralitzar. Va agafar la mà de la metgessa. —Se
nas..., sagnava. —Mira..., m'has trencat el nas-. Ella va xiuxiuejar:n'ha anat-, va dir. La metgessa es va desfer de la mà i va tornar
-Ho sento..., perdona'm. De veritat que ho sento molt-. Van anar a l'ambulatori. Els guàrdies la van mirar, despectius, i van tornar
al seu noi. Ella es va aixecar, va sortir fins a uns testos amb
al sofà, van fumar cigarretes, una rere l'altra, el sofà tacat de
sang. Van perdre la noció del temps fumant cigarretes. De tant palmeres i una fila de motos aparcades de costat. Hi havia un
camp de bàsquet solitari i un semàfor canviant de color per a
en tant s'anaven passant el cendrer o l'encenedor, però no
ningú. —M'ha deixat-, va dir e
parlaven. A negra nit, l'Anna va agafar el telèfon i va marcar
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Aviat farà un any que s'han aplegat un grup de companys i companyes i periòdicament organitzen una excursió per algun indret
de Catalunya. Trien llocs d'interès i amb poca dificultat, perquè es
tracta de passar un dia agradable a l'aire lliure i alhora conèixer el
país. Algunes de les excursions fetes fins ara són: Matagalls
(Montseny): restes megalítiques de la Roca del Vallès, travessa de

història Personatges i fets. Josep Puig i Pla. Ed. La Comarcal. 2000

Collcerola i Via verda de la Terra Alta.

Les excursions són obertes a tothom. Si en voleu més
Recull d'articles sobre temes mataronins i de la seva rodalia.
Una valuosa contribució a la recuperació de la memoria col-lectiva

informació: tel. 93 342 55 85 (Rosa M. Puig-Serra) o

mpuig serraQcatalunya.ugt.org

dels mataronins, en camps tan diversos com el literari, el polític,

l'històric, l'artístic, la relació amb Amèrica, el linguístic o l'esportiu.
Tal i com ens diu en l'epíleg Miquel Reniu, els articles palesen
dues característiques d'estil: el periodístic i el didàctic. En el
pròleg, Ernest Lluch ens indica que el llibre ens aporta una visió
general de Mataró a partir d'un ram de visions concretes. En
definitiva, un graó més en la tasca d'historiador i de divulgador
del company Josep Puig i Pla.
Josep Puig i Pla (Mataró, 1950). Llicenciat en Filosofia i Lletres
i profesor de català. Compromès amb la societat i el país des
d'abans de la transició a la democràcia, ha participat en diferents
estudis històrics, com ara amb Manuel Cusachs en L'Assemblea

Democràtica de Mataró. 1973-1977 o en l'edició d'obres d'Esteve
Albert i de Josep Reniu.

Actes sobre Àfrica
En paral-lei a l'edició del monogràfic dedicat a l'Àfrica, es van organitzar les activitats segients:
Exposició Dictadures i dictadors a l'Àfrica negre, muntada per l'entitat ETANE (vvvyyv.pangea.org/etane/). Sala d'exposicions de la
UGT de Catalunya-Fundació Josep Comaposada (17-29 de gener de 2005).
Presentació de la campanya Una altra Àfrica és possible. Resolucions del II Fòrum Social Africà, a Lusalca (Zàmbia). Himne de la
campanya i cançons de l'artista Mastho Ribocho (Guinea). Intervencions d'Edmundo Sepa, president d'ETANE, i d'Ousmane Mballo,
membre d'AMIC-UGT de Catalunya. Sala d'Actes de la UGT de Catalunya, de Barcelona, el 21 de gener de 2005.

Col-loqui Àfrica: realitat, reptes i immigració. Perspectives de futur del continent africà, la immigració africana a Catalunya i presentació
del monogràfic Àfrica de la revista cultural Les Notícies de Llengua i Treball. Intervencions de: Edmundo Sepa (ETANE), Saola Ringolo
(Secretaria per a la Immigració): Josep Ribera (CIDOB): Joan Guàrdia (director Les Notícies de Llengua i Treball). Presenta i modera:

Rosa M. Puig-Serra (Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya). CIDOB, 1 de febrer de 2005.
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G El Periódico de Catalunya. Celebració col-lectiva per la decisió del govern central

Festa pel retorn dels papers de Catalunya
Després de més de 25 anys de reclamació, el proppassat 15 d'abril el govern
central va decidir la restitució "justa i legítima" de la documentació que el franquisme
va espoliar. La Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, les entitats (partits,

poesia In nuce. Antologialírica. Hèctor
B. Moret. Lo Trull. 2004
In nuce —expressió llatina que té en català

el significat de "manera concisa, en sintesi"sindicats, etc.) i els particulars recuperaran els seus "papers". Pel que fa a la documentació
dels ajuntaments, el govern en regularà la restitució en una altra llei. Pel que fa a les
reclamacions d'altres comunitats autònomes, el govern central establirà més endavant
el procediment a seguir. Des del País Valencià han expressat el seu malestar per quedar
fora de la decisió del govern central. La Fundació Josep Renau ja ha reclamat per via
administrativa la devolució dels cartells del pintor.
La Comissió de la Dignitat va convocar el mateix dia 15 d'abril una festa de
celebració que va tenir lloc a la Sala d'Actes de la UGT de Catalunya, a Barcelona. A
l'acte hi van assistir representants de CiU, PSC, ERC i IC, i la consellera de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, Caterina Mieras. En nom de la Comissió van parlar Josep
Cruanyes i Toni Strubell, els quals van dir que estaran amatents perquè es compleixi la
restitució als ajuntaments i a la resta d'afectats. El proppassat 15 de setembre, el Congrés
dels Diputats va aprovar la Llei de retorn.

aforismes En poques paraules Joan Tudela. Ed. L'esguard.

2004

Aforisme: proposició concisa, completa i sovint enginyosa. Així
parla el diccionari. Alguns exemples: "M'agraden els cementiris
i no sóc enterramorts", "Dante no era dantesc". Quatre-cents
vuitanta pensaments: jugar amb les paraules, treure'n tot el suc.
Amb intel-ligència i qualitat. La capacitat expressiva de les
paraules al servei de la raó, la paradoxa i l'experiència vital. Un
llibre encertat i creatiu bastit al voltant del número 4, important
a la vida de l'autor. El company Joan Tudela demostra un ampli
domini de la llengua, un bon bagatge cultural.
Joan Tudela (Barcelona, 1954), periodista i escriptor. Treballa a la
Fundació Josep Comaposada, d'on n'és el responsable de l'àrea de
llengua i comunicació. És autor de llibres periodístics i estudis
sociolinguístics, i de centenars d'articles. Ha rebut diferents premis.
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BEL i EI

és una selecció d'una cinquantena de
poemes en què l'autor intenta fer veure
que no només es mou pel paisatge, la
garbinada, la gent, les gleres, les cales i
els guareits del seu poble, o pels carrers,
l'atmosfera quotidiana i els bars de la seva
ciutat, sinó que, d'acord amb la discreta
divisa que encapçala el recull ("Em moc
divers, perquè diversa és la vida, no com
aquell que es mou pel vers, perquè troba
perversa la vida"), prova d'endinsar-se, de
la mà d'aquells que en saben més, en el
laberíntic joc de la vida per mirar d'esbrinar,
un cop més, el sentit del seu oneig. El
llibre inclou la versió aragonesa i castellana
de Francho Nagore. Lo Trull és una
col-lecció de textos literaris que vol donar
a conèixer l'obra d'escriptors d'expressió
catalana nascuts, o vinculats, a la comarca
del Matarranya. L'edició correspon a
l'Associació Cultural del Matarranya (associació Qmatarranya.com).

Hèctor B. Moret (Mequinensa, 1958). Poeta i

professor d'institut. Té publicats diferents
reculls poeties i també és autor de diversos
articles i monografies sobre llengua i literatura
de les comarques catalanòfones d'Aragó.
Resistència: Es cert que vull presentar/ destra
resistència/ però com més m'endinso/ per
viaranys fressats/ amb més claredat m'adono
del poc encert/ dels meus pensaments./ Si
molt convé/ escriuré els renecs/ a les parets

ada eL

Contra ar poetes

IS ITE CC IRTA

Inaducció 4 cuna d'Andaés GonzAlrz

MI.

L'esguard. 2003

Ferran Anell. Ed.

tAmb els budells, Anell escriu una poesia discur-

Fina R. Palau. Ed. La Busca. 2005
Poesia existencial, clara i directa. El valor expressiu i alliberador de
la paraula. Un homenatge a la natura —la vinya, els arbres, la terra-,
entesa també com una metàfora de la vida: el sentit de l'existència, això
és la desolació i l'esperança conviuen. "En l'origen érem aigua,/ després
flocs de neu contra/ la indiferència./ ...". La ductilitat dels records, de la
mare i dels sentiments, de la infantesa i del temps, consistents i
esmunyadissos. Al capdamunt una ètica de llibertat i de lluita. "Pedres,
foc, terra/ i microorganismes/ perduts en l'espera/ d'un no-res". Inclou
una versió en castellà.

siva ben clara i sincera. No sé si encabir-la en el
realisme brut o en la poesia de les experiències...".
"No em consta que Anell hagi tingut una vida tan dura
com el seu admirat Charles Buhovvshi, no em consta
que l'hagi atropellat la seva senyora, no em consta
que hagi estat ingressat a causa de l'excés d'alcohol,
no em consta que hagi passat per la presó... Però
suposo que hi ha un bon motiu per a tanta ràbia..."
Llegeixin Contra els poetes, és un poemari dels bons
escrit per un poeta dels bons" (Manel Zabala). Edició
bilingúe. Traducció al castellà d'Andrés Gonzàlez.

Miquel Jiménez. Ed. Cossetània. 2005
Contes emmirallats en la nostra actualitat que aconsegueixen fer-nos somriure. Pot semblar poca
cosa, però de fet té força valor. Amb ironia i humor tracta les contradiccions dels humans, de la societat,
dels individus. Sigui la vida esbojarrada dels Estats Units, Déu que se'n va de vacances o la felicitat
completa d'un gos. Els pollastres i les persones en poden gaudir. "La dimissió de Déu: ...Déu no parava
de renegar —cosa gens habitual en ell, de normal pacífic i bon jan- i els seus estirabots retronaven per
tota la Creació fent la mateixa cridòria que la de les trompetes del judici final".
Lo

Es Miquel Giménez

Miquel Jiménez (Barcelona, 1959). Guionista per a diversos programes de televisió, presentador de televisió,

director i presentador de programes radiofònics, i collaborador de premsa escrita.

El Cerro de los Versos

cessa El cerro de los Versos. José María Pinilla (i altres). Ed. Atenas
Encuentro de Poetas y Pintores de Rincón Literario en la Casa del Cerro de la Fuente.
Tenim al davant una antologia poètica de diferents autors, però ens fixem en les cinc
poesies del company José María Pinilla: composicions contundents i al-legòriques,
bastides damunt la capacitat expresiva de les paraules i usant sovint metàfores basades
en la força i la serenitat de la naturalesa per expresar les sensacions humanes.

Antología poética

Encuentro de Poetas y Pintores de Rincón Literario
en la Casa del Cerro de la Fuente

José Maria Pinilla (Barcelona). Poeta i editor. Autor de diferents poemaris, com ura En trànsito
i Renacer. Es representant del moviment aBrace 4 l'Estat espanyol i ha concorregut a nombroses
trobades internacionals. Dirigeix Ediciones Atengs.

Hay palabras como tarde, desnudez, ausencia,/ flor, tristeza, soledad, ternura que se
clavan en mis manos como alforjas/ y se atan al màstil de mis dientes/ para cortar la cuerda

del fracaso,/ -ese animal ansioso de pàrpado caído/ y frente muda-/ que traduce la vida

Manel Zabale

l'illot

Massa cafè. Manel Zabala. Ed. L'illot. 2002
En Manel Zabala ens presenta sis relats situats en la
quotidianeitat de la gent, amb una gran claredat i
precisió en l'ús de la llengua, i amb una ironia incisiva
però elegant. No pot sorprendre que la crítica hagi
acollit amb satisfacció la seva obra. De fet, després de
publicar l'any 2001 /eu sabi un conte..., va guanyar el
Premi Serra d'Or de Narració 2002. "Tots els del gremi
cridaren silenci i pujaren el volum del televisor per
escoltar la resposta del crític Seabre. Aquell crític
s'havia guanyat a pols una reputació de polèmic, havia
destrossat la carrera de molts autors".

FOTOSINTESI

Assumpció Forcada

Manel Zabala Barcelona, 1068) és occitanòfil i escric a les
revistes Oe i Rectams. Fundador de l'Associacion de Joves

Pserhuns en Lenga Qecitana. ES el responsable i presentador
de l'Infoc

informatiu en accita de Barcelona Televisió

Fotosintesi. Assumpció Forcada.

Ed. La Busca. 2004
ustons Revolució i responsabilitat. Javier Giménez. Ed. Pagès. 2004
FETE-UGT: un sindicat de classe a l'ensenyament
iles seves arrels a les Terres de Lleida. Recuperar
la memòria històrica, en aquest cas la del sindicat,
perquè el sindicalisme va tenir una importància cabdal
abans de la dictadura franquista. El llibre ens ofereix
un testimoni de la tasca pedagògica i social d'uns
docents fins a la fi de la II República. Inclou documentació gràfica. Una bona iniciativa dels companys
lleidatans. El company Javier Giménez coordina les

RENOLUCIÓ Í
RESPONSABILITAT

Aprofitem el pròleg de Carles Duarte: "L'obra
poètica d'Assumpció Forcada, que és d'una
coherencia exemplar, constitueix un exercici
de diàleg entre la mirada literària i la
científica". Sí, la naturalesa resulta omnipresent, per a parlar dels humans, de l'essència
de les persones, dels seus somnis i avatars.

Javier Giménez cors

aportacions de Victor Torres, Jaume Barrul, Josepa
Reimundi, Teresa Pàmies, Fernando Jiménez, Joaquim

Prats, Sergi López, Marta Mata, Francisco de Luís

Martín i Josep M. Àlvarez.

En Javier Giménez és mestre i secretari venerat de la FETE-

UGT de les Terres de Lleida
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L'escalf del sol/ dilsta el temps./ crema la
cera/ dels bons records, en l'estació/ dels
NOSTTES SOMIAIS

Infocultura: publicacions de la UGT de Catalunya
Presentem un recull de les publicacions periòdiques i dels llibres editats pel sindicat. Bona part dels
llibres s'edita des de la Fundació Josep Comaposada. infocultura és un butlletí electrònic d'informació
cultural: per rebre'l habitualment només cal que ens ho feu saber (jguardiaQcatalunya.ugtorg). També
hi podeu accedir a través de la vveb: vvvvugtcatalunya.org (serveis a l'afiliat: cultura).

i de la UGT de Catalunya
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És la publicació general del sindicat. Exposa

Té un caràcter tècnic i s'adreça als quadres
de l'organització per tal de fornir-los d'infordels diferents temes d'actualitat sindical i
mació sindical i laboral de cara a la seva tasca
de representació. Es bimensual i té un tiratge
laboral. És bimensual, té un tiratge de 120.000
de 18.000 exemplars.
exemplars i arriba al domicili de cada afiliat.
Director: Jaume Collboni.
Responsable: Frederic Monell.
la vida del sindicat i la seva posició davant
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Té un caràcter divulgatiu per explicar la
història del sindicat en paral-lel als grans
esdeveniments de la vida col-lectiva dels
catalans. Amb text de Josep Lluís Martín
Ramos i il'lustracions de Pilarín Bayés, fou
editada l'any 1995 i actualitzada l'any 2003,
en el marc de la col-lecció divulgativa de
l'Editorial Mediterrània.

Guia de

Cooperació Sindical

Sud

COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

Estudi elaborat per dones del sindicat CDT
del Marroc. Analitza la situació de la dona en
els àmbits polític, social, familiar, laboral i
sindical. Inclou una enquesta i dades estadístiques socioeconòmiques del Marroc. El
llibre cal situar-lo en el marc de la cooperació

sindical amb la CDT del Marroc desenvolupada per la Fundació Josep Comaposada i
la Secretaria de Relacions Internacionals.
Coordina: Pepe López. 2004.

Editada l'any 2004, ens presenta la cooperació sindical al desenvolupament i les actuacio-

ns que es poden dur a terme des de les unions
territorials o les empreses, amb l'objectiu de

globalitzar els drets laborals.

Coordina: Emma lzaola (Fundació Josep Co-

maposada)..

Monogràfic: responsabilitat social corporativa
(RSC). A més de la lògica de guanyar diners,
en els darrers anys es reflexiona en com
l'empresa pot augmentar la seva responsabilitat amb la societat, el territori i la ciutadania:
serveis socials, educació, salut, millor ocupació

o cooperació internacional. Aquest procés
d'humanització de l'empresa global resulta
molt interessant. La revista Sud té un tiratge
de 1.000 exemplars i és semestral.
Director: Nicolàs Cortés.
Dauid Sallastar

SIS aamaS

David Ballester

Nicolàs Cortés i Jaume Vidal

Una visión social del còmic. El superheroi
del segle XX forma part de la mitologia que
crea tota societat per expressar la seva cos-

movisió. Alhora, els còmics tenen una dimensió d'entreteniment però també contenen una
gran càrrega ideològica. Amb tot un seguit

d'il-lustracions, el llibre s'endinsa en l'anàlisi
del món del còmic.
Pròleg d'Agustí Puig.
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Abans, ara i sempre. Parlar del company
Angel Jiménez —ho expressa molt bé el company Josep M. Àlvarez en el pròleg- és parlar
d'honestedat i de coherència. Una trajectòria
sindical que administra la radicalitat dels principis amb la moderació de les formes. Recull

d'articles de persones que l'han tractat, de
fotografies i d'articles de premsa que va es-

criure. A reveure, Àngel.

L'exili i la clandestinitat de la UGT de Catalunya (1939-1976). Tercer llibre sobre la
història del sindicat, una eina imprescindible

per conèixer l'evolució de l'organització. En
el pròxim número de la revista publicarem un
ampli article sobre aquests tres llibres. Viena
Edicions i Fundació Josep Comaposada.

L
3

È

3
Es

È
:

La senyora Antònia. Pensionista.

En Manel. Escombriaire.

fem un bon equip
1 g uan ya rem en ne t e j a

Espais verds, bibliotegues, neteja de
carrers, programes d'integració...
El teu ajuntament treballa per garantir
benestar i qualitat de vida per a
tothom. I per aconseguir-ho, la teva
col-laboració és molt important.

Diputació
Barcelona

xarxa de municipis

COL-LABORA AMB EL TEU AJUNTAMENT

Als deu anys,
canvi d' oir: Joe
Joan Guàrdia i Grau, director

La tardor de 1996, apareix Llengua i Treball com un butlletí del
Servei de Normalització Lingúística de la UGT de Catalunya. La
portada del primer número és una declaració d'intencions, reforçada
a l'editorial: "Una aportació al procés de normalització lingúística,
en particular en l'àmbit socioeconòmic", "Afavorir el dret de tots els
treballadors i treballadores a una participació plena en la llengua i la
cultura catalanes" i "L'encert del nostre projecte sindical ha de ser
la contribució de la UGT de Catalunya al procés de reconstrucció
nacional, això és al d'un projecte democràtic de societat catalana
cohesionada socialment, amb més justicia social, solidària i innovadora,
amb prestigi i projecció intern i extern, fidel a la pròpia identitat com
a garantia i eix de la diversitat".
1

i la capçalera passa a ser Les Notícies de Llengua i Treball, tot
mantenint sempre el seu caràcter divulgatiu i gràfic. Més endavant
s'hi incorporen la UGT de les Illes Balears —any 2000- i la CFDT de
la Catalunya Nord —any 2003.

Llengua, cultura, societat, persones de referència, temes
actuals, memòria històrica, política de país, àrea lingúística o Paisos
Catalans, la globalització: una finestra de diàleg entre el sindicat i la
societat. Entenem que hem cobert una etapa, la revista i el país, però
també sindicalment. Com a societat sempre ens toca defensar l'obvietat
—som com som, i ho volem seguir sent, ha dit més d'una vegada el
company Josep M. Àlvarez-, però col-lectivament hem de ser capaços
de mirar endavant, d'encarar els nous reptes que ens planteja tant la
societat com la globalització. La cultura com a instrument de reflexió
A partir del número 4 s'introdueixen progressivament
i de proposta, d'innovació i de compromís, al servei i a l'abast dels
millores formals (color, nombre de pàgines, tiratge i distribució),
treballadors, dels ciutadans i del nostre país.
millores de contingut (diversificació temàtica, col-laboracions externes)
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Dia Entrevista: Josep M. Àlvarez. El català al sindicat

Als deu anys,

i al país. Plataforma per la llengua. El Consorci per
a la Normalització Lingúística. Josep Pallach. Joan
Coromines.

Termes. lll Jornada
Entrevista Josep
a, treball i societat. Neix l'Avalot. El
ara a l'empresa (Lluís Jou). Antoni Sesé.

3

et.

Francesc Layri

dalt TREBALL Entrevista Antoni Ral

/

hd Tony Blair (Montserrat Guib,
Sindicat i catajani
d tant au).
Abelló).
El sindicat
i
lan

català. Joan Fuster, dd

4
Entrevista Lluís Jou. El sindicat
i el català a l'hosteleria. La UGT,
sindicat nacional de Catalunya.
Parla valencià. Voluntariat lingúístic. Miquel Ferrer.

dell Les atícies "
LLENGUA I ris

DE ar Dr Te Dra ea Te rea
Diria to ret

Entreyfita a
EL lUu Tap sorern
rector de la UOC

a Antoni Dalmau. ETT: català
Entrevist
ció a l'escola (Marprohibit. La immigra
s: les caixes catalata Mata). Article fets del 6 d'octubre,
nes: Tunísia, els
u, i el Congrés de
sistema educati
eballadors.
Cultura Catalana 1 els tr

Carme Serrallonga.
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Entrevista Gabriel Ferraté. Actualitat
Paisos Catalans. Llengua catalana i
treballadors (Josep-Lluís Carod-Rovira)
Articles de Francesc Ferreri Gironès,
Anthony Giddens i Àn
gel Duarte. i
Mercè Marçal.
maria

7

Entrevista Pep Riera. Els
aa Pel català
Uultoaprenentatge. S
Centre
Realitat i reptes del sindicalisme
Da una crisi eterna (Llibert Ferri) El
ICat i l'aranès Pompeu F
F
abra

Entrevista Víctor Torres. 1 de Maig: festa

i cultura. 25 d'abril a València. Marc català
de relacions laborals. Llengua i negociació
col-lectiva. El preu de la pau a Eushadi.

Salvador Puig Antich. Francesc Layret.

Les Notícies — 4er El
LL 9

Entrevista Pilar Costa. Encartament Lluís

Companys (Marc Aureli Vila). Acord a

ISTUC d'Escòcia. Articles de Josep M. A
Antoni Mir, Hèctor Moret i Víctor Alba. Fa

LT)
Formentera

10

LL
Les Notícies
ELS

rel

:
.
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Entrevista Odón Elorza. Antiglobali-

Y3

a Barcelona2 Ptàfics Beer milita
-

I gr és

has latícies —— ti £

tzació a Praga. A la mort d'Ernest

Lluch. Homenatge a Lluís Companys.
1975: reforma o ruptura. 11è Congrés
de Convergència. Quebec-Catalunya.
Tonga Samoa. Narcís Roca i Farreras.

13

Entrevista Antoni Deig. La Bre
sola. Les Terres de l'Ebre es des
Perten. L'ecotaxa. Cursos llengua
i Comunicació. Avalot: memòri
gràfica. 23è Congrés d'ERC. Hj L
tòria del moviment obrer als Paisos
Catalans (setmanari E/ Temps) ò
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Als deu anys,

14. coc

o Ge mes

ae mada llengua, treball i societat,
gells plurals. El triomf de les Societats

JORNADA LLENGUA,

SEO ET. I SOCIETAT
ve de 2004

16 20002)

Entrevista Jordi Pujol. El català al

món del treball (Josep M. Àlvarez).
Política linguística del nou Govern
balear. Els editors d'internet. Lula, una
nova via política. Encartament: cartells
de la Guerra Civil. Per una nova etapa
cultural.

140003

Monogràfic Catalunya Nord. Entrevista: Joan Jaume Prost. Articles: Pere
Verdaguer, Alà Baylac-Ferrer, Pere Manzanares, Joan Becat, Jean-Paul Escudero, Joana Agudo, Pere Pomerols, Joaquim Llimona, Magda Gascon, Joan
Peytaví, Miquela Valls, Jaume Fàbrega,
Esteve Betrià, Ramon Gual, Daniel Codina, Gabriel Ensenyat i Salvador Clop.
Reportatge fotogràfic de Joan Lluís Valls.

19
0004)
Monogràfic Àfrica. Entrevista: Edmundo Sepa. Globalització, història, immigra
ció a Catalunya, religió i identitat, còmic,
Sud-àfrica, dona, fotografia, sacpener

cuina, cultura i literatura, llibres, VVole
Soyinxa i VVangari Maathai, art contemporani i art tradicional.
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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 ...

a Diputació de Girona

