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Vides compromeses

El canvi d'etapa anunciat ja és una realitat. Amb tres
seccions: cultura, societat i llengua, i amb l'àrea lingiística
com a àmbit de referència (Catalunya, Illes Balears,
Catalunya Nord, País Valencià i la Franja). La cultura
forma part de la nostra naturalesa humana. La societat és
allà on vivim. La llengua continua sent un element central
de la nostra identitat nacional. Fer-nos ressò de l'actualitat,

Compromís nacional i activisme cultural i cívic és allò que comparteixen Josep Galan i Josep Gual. El proppassat mes d'octubre,
amb poques hores de diferència, ens diuen adéu per sempre. Josep

reflexionar sobre temes de fons, com ara l'apartat de
memòria històrica dins de la secció de societat, entrevistar

Galan, mestre, i estudiós i dinamitzador de la llengua i la cultura

a persones de referència, difondre l'actuació d'entitats
cíviques i culturals i presentar ressenyes de llibres i publicacions.

Ambdós, agitadors culturals, de caràcter amable i obert, d'esperit

En definitiva, la revista com una finestra, com un balcó

catalanes a la Franja (Fraga, 1948) i Josep Gual, viatjant de comerç,
poeta i militant del catalanisme popular d'esquerres (Badalona, 1920).
positiu, de treball i de protagonisme cívic i cultural. D'un viure
quotidià entre la seva gent i al seu país.

des del qual s'estableix un diàleg entre el sindicalisme i
la societat, com un instrument de construcció social, com

un aparador de les nostres organitzacions.
Josep Galan és un dels fundadors de l'Institut d'Estudis del Baix
Cinca, sent-ne president durant vint-i-tres anys, ànima i motor de
tota mena de projectes culturals a la comarca del Baix Cinca en
particular i a la Franja en general. Conseller del Departament de
Lletres de l'Institut d'Estudi Ilerdencs, amb una participació activa
en l'elaboració de l'avantprojecte de Llei de llengies a Aragó i en
la creació de la revista Temps de Franja.
Josep Gual, de la "lleva del biberó", els joves que amb disset anys
van a la guerra i després pateixen represàlies. Aquesta experiència
terrible és un dels temes fonamentals de la seva poesia, així com la
crònica poètica de la realitat popular i de la repressió franquista.
Alumne de l'Escola Catalana a la República, durant la dictadura
impulsa tota mena d'activitats culturals (música, nova cançó, narració,

Connexions: connectant continguts diversos és com els
humans forgem la nostra manera de veure les coses. Les
Notícies: mantenim un lligam amb la capçalera de referència
del sindicat. Cultura i societat: àmbits ben productius,
individualment i col-lectivament.

teatre, etc.), en particular a la seva Badalona, on presideix l'Orfeó

Pinzellades d'actualitat

Personatges perifèrics amb projecció comarcal2 Potser sí, però, 1
què2 Així és com es construeix un país. Alhora, quina és la relació
entre vida privada i vida pública2 Es tracta d'un equilibri molt
personal en què el compromís és percebut com una faceta de la
pròpia vida, més que no pas com un sacrifici.

L'Estatut valencià fa referència al "idioma valencià".
Diverses conveniències a Madrid i a València han prevalgut sobre els interessos de la llengua, sobretot perquè
els defensors del secessionisme lingiúístic mai han mostrat
interès pel progrés social del valencià, del català del País
Valencià.

Badaloní. Proa acaba de publicar la seva Poesia completa.

L'aprovació del projecte d'Estatut català pel Parlament
de Catalunya, el 30 de setembre del 2005, va provocar
una satisfacció col-lectiva inèdita des de la transició. Els
tràmits de negociació a Madrid han comportat una situació
ben diferent.
Ja s'ha iniciat el procés de petició de dominis .cat. Amb
alegria cal dir que el nombre de peticions d'empreses,
institucions i entitats resulta espectacular. Convé tornar-

ho a dir: modèstia, feina ben feta i oferir perspectives
col-lectives per a les persones, per a la llengua i la cultura
i per al país. No n'hi ha prou amb proclamar "Som una
nació", cal reflexionar, treballar i espabilar-nos.
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ere TR Agusti

16)

La llengua i la cultura catalanes a primera disió internacional,

disseny gràfic i maquetació J. A. G.

per Joan Francesc Gras

codscsió mils de Santa tries, 18.

Cap a la plenitud idiomàtica de la nostra llengua comuna, :

08002 Barcelona

Anna Lliuró i joan Tudele

tel 93 342 55 85
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ale: culturaQcatalunya.ugt.org
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UGT de Catalunya
dipòsit legal B-15.113-97
amb la col-laboració de:

UGT de les llles Balears
CFDT de la Catalunya Nord
UGT del País Valencià

rebre periòdicament la revista al teu domicili o lloc de treball
Generalitat de Catalunya

Departament de la Presidència
Secretaria de Coordinació
Interdepartamental

Generalitat de Catalunya
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VISA d'Or Nevvs 2005
Philip Blentinsop pel seu treball sobre el tsunami, per a l'agència Vu
Copyright Philip Blentinsop / Vu

Cada any, Perpinyà acull el prestigiós festival de fotoperiodisme Visa pour
l'image, amb una clara projecció internacional. Agraim la col-laboració de la
Delegació de la Vila de Perpinyà a Barcelona per a la realització d'aquest

reportatge
04 connexions
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VISA d'Or Magazine 2005
James Hill pel seu reportatge sobre Beslan, per al Nevv Yorh Times
Copyright James Hill / Nevv Yort Times

Perpinyà esdevé anualment un punt de trobada internacional del fotoperiodisme. El festival de fotoperiodisme Visa pour l'image potser és
l'esdeveniment cultural de més entitat de la Catalunya Nord. La darrera
setmana d'agost i la primera de setembre van aplegar a Perpinyà 3.000
professionals i 280 agències de 50 paisos, a més de milers de visitants
que han recorregut tots els escenaris d'exposició, escampats arreu de
la ciutat. El festival reivindica la vigència del fotoperiodisme, la fotografia
com a document de l'actualitat, dels conflictes d'arreu del món i dels
fets que dia rere dia omplen les pàgines dels diaris o de les revistes. El
festival és una ocasió única per a la trobada entre professionals i agències,
per a la compra i la venda de reportatges, per als contactes, per a la
reflexió i el diàleg al voltant del fotoperiodisme. El públic visitant pot
O5 connexions
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VISA d'Or de la premsa diària 2005

Jan Grarup pel seu reportatge "Crisi a Darfur", per al diari danès Polititen
Copyright Jan Grarup / Polititen

contemplar els treballs més destacats de l'any i, alhora, participar en
les reflexions públiques que es plantegen. Visa pour l'image cs fa ressò
del fotoperiodisme: la gosadia i la professionalitat dels fotògrafs,
l'evolució tecnológica que fa que els compostos argentífers es vegin
substituits per la digitalització, i la constatació que el treball i la mirada
personals de cada autor esdevenen imprescindibles per captar imatges
de la realitat del món. Encara, Perpinyà aprofita la celebració del festival
per organitzar el Festival Off, la presentació de fotografíes de diferents
autors arreu de la ciutat, a les entitats, les botigues o els bars. Presentem

les fotografíes guanyadores dels Visa d'Or 2005.
Podeu accedir a tota la informació del festival a través de la seva vveb:
http:/ uvanu.visapourlimage.com/catalan/annee 2005.php3
06 connexions

Fotos de Sophie Martinez

Des de l'inici de l'any 2003, la regió de Darfur (Sudan) viu una greu crisi humanitària arran dels conflictes interns.
Mousah Adris Joumar ha estat fet presoner i espera ser atès per la Creu Roja

Adam Nadel. EEUU, Polaris images
1r premi Retrats — reportatges

El Visa pour l'image ha acollit també l'exposició de VVorid Press Photo, una plataforma
independent per a la fotografia de premsa i el lliure intercanvi de la informació.
Presentem una selecció de les fotografíes d'aquesta exposició. VVorid Press Photo
és una organització independent sense afany de lucre que va néixer als Paisos
Baixos l'any 1955. Té com a objectius l'estímul i la promoció arreu del món del
O7 connexions
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Dos joves senegalesos corren enmmig d'un eixam de llagostes a Dalar. Durant la tardor de l'any 2004, bona part de

l'Àfrica occidental va patir una plaga de llagostes que va arrasar un terç de les collites.
Pierre Holtz. França, Reuters
2n premi Natura - fotos aillades
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El creixement econòmic de la Xina requereix nova mà d'obra per a la indústria urbana. Vuit persones comparteixen un
habitacle de 10 m' en aquest bloc de la fàbrica de Nam Tai, a Guandong

Michael V/olf. Alemanya, Laif Photos 8 Reportagen per a Stern Magazine
1r premi Subjectes contemporanis — reportatges

10 connexions

La fauna de molts paisos asiàtics es veu sotmesa a una intensa persecució i captura a mans de traficants, sigui per a
l'exportació o la decoració, la medicina i la màgia. Aquest elefant és utilitzat pels agents forestals militars del Nepal
per a les rondes de vigilància
Patriclc Brovun. Austràlia, Panos Pictures/OnAsia Images
2n premi Natura — reportatges
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Antoni Marí, com a comissari de l'exposició
i autor del pròleg del catàleg, ha sabut concebre
un discurs entenedor i rigorós. Ens diu:
Igual com el narrador de la Recherche, que entra al
ball i troba els coneguts que fa tant temps que no veu
i es queda dolorosament sorprès en constatar com han
envellit i com el temps els ha demolit el cos, irrecognoscible, i "són una revelació del temps, que ha fet
visible el pas invisible del temps", així, el qui contempla
una ruina també sent que és el temps el que ha devastat
allò que l'home ha construit i el que ha reduit a no-res
la supèrbia de la civilització. La ruina és la presència
tràgica, o grotesca, d'una esplendor perduda que resta
inalterable en un nou ordre en el qual res no és recognoscible. En la ruina, el temps, el passat i la història
es mostren amb la seva irrevocable devastació, i el qui
la contempla sent, com ho sent el narrador de la Recherche, que, com la ruina, ell també està sotmès al
pas del temps, a la decrepitud, a la vellesa i a la mort.
La ruina humana que descriu Proust és d'una naturalesa semblant a la ruina d'una civilització que ha
sucumbit amb tots els seus símbols al pas del temps i
a les forces de la natura, que han envait els vells
dominis, reduits, ara, a emblema del seu crepuscle.
Potser és per això que les ruines i la seva representació
desvetllen rares i llunyanes nostàlgies d'un temps
anterior al temps del seu record. El que sentim davant

de la ruina és una tristesa i una tristor, no sols del temps
que ha passat per sobre nostre, sinó també d'un temps
potser anterior a la memòria que transcendeix l'espai
i el temps que ens ha tocat viure. A l'assaig Observations
sur la sculpture et sur Bouchardon (1763), Denis
Diderot exposa una estètica de les ruines que conté els
trets específics de la poètica "ruinista":

Eaiiietl
Pierre Patel, dit El Vell. Paisatge amb Crist i centurió. 1652
Oli sobre tela - 76,5 x 113,5 cm. Museu Estatal de l'Ermitage. Sant Petersburg

els agraim les facilitats que ens han donat per a la
com l'art i els humans ens hem relacionat amb la ruina
de civilitzacions passades. La ruina exerceix un gran
per les restes de les cultures que ens han precedit.

Crec que les grans ruines han d'afectar més
que no ho fan els monuments sencers i conservats (.../: la mà del temps ha sembrat,
entre la molsa que les cobreix, una multitud
de grans idees i de sentiments melancòlics
(.../. L'efecte que fan és deixar-nos en una
dolça melangia. Fixem les nostres mirades
sobre les restes d'un arc de triomf, d'un
pòrtic, d'una piràmide, d'un temple, d'un
palau, i retornem sobre nosaltres mateixos.
Ens anticipem als estralls del temps i, a
l'instant, la solitud i el silenci regnen al
voltant nostre. Quedem sols enmig de tota
una generació que ja no hi és, ve't aquí la
primera línia de la poètica de les ruines.
(Denis Diderot)

e

Tremp sob
Sant Petersburg

El continguticonogràfic incorpora els elements tradicionals de caràcter simbòlic
inherents a la Nativitat. La sinagoga (l'Antiga Llei), simbolitzada per l'edifici de
l'estable rònec amb els arcs trencats i les pedres caigudes, cedia davant l'impuls
de l'església naixent.

CULTURAI c

François de Nome, dit Monsu Desiderio. Paisatge
arquitectònic amb ruines. c. 1620
Oli sobre tela -77 x 102,5 cm. Museu Estatal de
l'Ermitage. Sant Petersburg

L'autor desenvolupà una obra "fantàstica" caracteritzada per la representació d'escenes bíbliques o
mitològiques que s'emmarcaven en desbordants
perspectives de ruines i evocacions arqueològiques,
al costat d'arquitectures irreals.

Hubert Robert. El Colosseu. c. 1762-1770
Oli sobre tela - 98 x 135 cm. Museu Estatal de
l'Ermitage. Sant Petersburg
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Alessandro Magnasco, Dit Hi Lissandrino. Descans dels bandolers. c. 1710-1720
Oli sobre tela - 112 x 162 cm. Museu Estatal de l'Ermitage. Sant Petersburg

Durant els segles XVIIi XVIII, les ruines sovint serviren d'aixopluc per als destacaments militars i per als seus acompanyants: les esposes amb criatures, els músics, els mags i els xarlatans, a través d'aquests personatges Magnasco transmet
la seva visió fantàstica i crítica de la humanitat.

Giovanni Battista Piranesi. "Vistes de Roma". Veduta dell'Arco
di Constantino e dell'Anfiteatro Flavio detto il Colosseo (Vista de

l'arc de Constantí i de l'amfiteatre Flavi, conegut com el Colosseu).
Aiguafort. Marca de la planxa - 385 x 540 mm. Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Carles. Museu de Belles Arts de València

Filippo Morghen - Gravador / Antonio Joli - Dibuixant. Veduta
interiore del tempio esastilo ipetro dalla parte di levante. Vista interior

del temple hexàstil hipetre des de llevant. 1765

Aiguafort, Marca de la planxa - 280 x 387 mm, en full de 390 x 620 mm.
Biblioteca Nacional d'Espanya. Madrid

En el mateix Segle de les Llums que havia vist néixer una

veritable "poètica de les ruines", sorgeix també l'arqueologia com
una altra manera d'acostar-se als vestigis d'èpoques passades.
Així, la ruina no és solament un recordatori de la perfecció perduda
que incita a pensar sobre el pas del temps, sinó també, i per primera
vegada, un cas d'estudi, una via d'aproximació a la història.
16 connexions
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Òmnium és una entitat de 16.000 socis que treballa per la promoció i la
normalització de la llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de
Catalunya

Òmnium Cultural

es presenta

Jordi Porta, president d'Òmnium Cultural

ÒMNIUM

LLENGUA CULTURA PAÍS

Qualsevol societat, per primerenc o complex que sigui el sistema polític que la regula,
necessita de la participació de la seva ciutadania, no només per a l'elecció dels seus

representants polítics al Parlament sinó per
a l'impuls d'una societat civil dinàmica i
complementària. En ple règim franquista
bona part de la societat civil catalana es va
unir per tirar endavant projectes per al restabliment democràtic i la superació dels notables dèficits polítics, culturals i socials que
la dictadura implicava. Entre aquestes múltiples mancances de l'època es trobava la
defensa i promoció de la llengua i la cultura
catalanes, menystingudes per les autoritats
del règim i apartades dels circuits culturals
ordinaris. Amb la finalitat de potenciar aquesta defensa i promoció va néixer, l'any 1961,
Òmnium Cultural. Durant la dictadura Òmnium va intentar suplir parcialment les tasques
que actualment realitza la Generalitat de
Catalunya, substituint les aleshores inexistents
institucions públiques catalanes, sobretot pel
que fa a la promoció cultural. Davant

d'aquesta manca, Òmnium Cultural va treballar per la resistència nacional durant la dictadura. Amb el restabliment dels drets polítics
i el retorn, ja esmentat, de les institucions

llengua pròpia del país reconeguda a l'Estat
espanyol i a Europa. En aquest sentit, el de
la plena normalització cultural i política del
poble català, Òmnium Cultural continua sent

polítiques catalanes, es reconvertirà el paper
d'Òmnium dins de la societat civil participativa i l'encararà a fer front, com ja hem dit
complementàriament, als nous reptes de la
Catalunya del segle XXI. L'entitat deixarà,
per tant, de treballar per substituir la tasca de

necessària, i segueix sent necessària la seva
coordinació amb la resta d'entitats i col-lectius
que treballen per fer avançar el país amb
força cap a la unitat nacional. La normalitat
cultural i lingúística del català no és la més
òptima, els estudis de sociòlegs i lingúistes

les institucions públiques i passarà a vetllar
per assolir, des del món associatiu i voluntari,
la plena normalitat i el reconeixement de
Catalunya com a nació i del català com a

dèficits jurídics i polítics que pateix el català,
la societat civil a emprendre les accions
necessàries perquè la llengua i la cultura

avalen aquestes tesis i encoratgen, davant els
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LLENGUA CULTURA PAÍS

La nova revista d'Òmnium és trimestral. Tiratge:

maces

20.000 exemplars. La revista Escola Catalana

CATALANA

és mensual. Tiratge: 5.000 exemplars.
Vetllada
cultural i literària de la Nit de Santa Llúcia 2005 (Seu
d'Urgell).
Celebració del 23 d'abril-Sant Jordi

I

catalanes adquireixin l'estatus de normalitat
que gaudeixen altres llengúes del món. Per

Història de

això Òmnium treballa per fer de Catalunya i

l'horror ,

o idea :
LA LE

de la cultura catalana una cultura nacional
normal, com qualsevol altra, que sigui capaç
de projectar-se cap al futur pel bé dels ciutadans
i per poder establir un diàleg realment enriquidor amb les altres cultures del món.

d

I

Òmnium s'estructura, així, a través
de tres eixos fonamentals amb els quals es
canalitzen els objectius fundacionals de

l'entitat: Llengua, Cultura, País. Òmnium

treballa per al ple reconeixement internacional
del català i que aquest esdevingui la llengua
habitual compartida per les ciutadanes i ciutadans del país, sense tenir en compte el seu
origen geogràfic o social. En aquest sentit
treballa per a la plena integració de les persones
nouvingudes, per exemple, amb el programa
de Voluntariat Lingúístic amb el qual catalans
d'orígens molt diversos poden aprendre el
català, afavorint, així, la seva integració, també
laboral, a la societat. Aquest programa, que es
coordina amb diverses entitats de tot el país,
ha servit i serveix perquè milers d'immigrants
puguin aprendre la llengua catalana, fet que
els ha obert moltes portes a la integració i la
convivència. Aquesta iniciativa, duta a terme
per desenes de col-lectius de la societat civil
catalana, substitueix la manca de recursos
jurídics per a la implantació del català entre
els immigrants, que actualment no es veuen
obligats a aprendre la llengua catalana. Així
mateix, Òmnium compta amb el Gabinet Jurídic que ofereix un servei d'assessorament a
tothom que hagi patit una discriminació lingúística en qualsevol situació. En el camp de
l'educació, la revista Escola Catalana continua
treballant per la plena normalització del català
a les escoles. Enguany, aquesta revista ha estat
premiada amb el Premi Extraordinari Catalunya
d'Educació 2005.
Pel que fa a la Cultura, Òmnium

aposta per una cultura d'arrels mil-lenàries
que sigui capaç de projectar-se cap al futur a
través de la seva creativitat i innovació. Per
tal d'assolir aquests objectius, promou premis
literaris, com el Premi d'Honor de les Lletres

Catalanes o la vetllada cultural i literària de la
Nit de Santa Llúcia. El Premi d'Honor és, des
de fa més de trenta anys, el reconeixement
més important en l'àmbit de les Lletres a
Catalunya, atorgat a aquelles persones que,
per la seva feina i obra literària o científica o
per la seva excepcional tasca intel:-lectual,
hagin treballat notablement en la vida cultural
dels territoris de parla catalana. La Nit de Santa
Llúcia, per la seva banda, és la festa més
important de les lletres catalanes des que
18connexions
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Celebració de l'11 de Setembre a l'Arc de Triomf
de Barcelona.
Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes 2005: Feliu Formosa: dramaturg, poeta,
assagista, actor, director escènic i traductor d'un
centenar de títols de l'alemany.
Campanya per
a un bon Estatut

s'instaurés l'any 1951, en plena dictadura. En
aquesta Nit s'atorguen, actualment, 10 premis,

entre els quals destaquen els premis Sant Jordi
de novel-la, el Mercè Rodoreda de contes i
narracions i el Carles Riba de poesia, alguns
dels més prestigiosos guardons de literatura
en català. D'aquesta manera, Òmnium treballa
perquè la cultura catalana d'avui gaudeixi del
prestigi que mereix i tingui capacitat de projecció a nivell internacional, com la resta de
llengúes i cultures del món.
D'altra banda, també treballa perquè
la cultura assoleixi la plena normalitat que
mereix, a través de cursos i cicles de conferències a les seves diferents seus o amb la potenciació de la música feta i escrita en català amb
la col-laboració d'altres entitats.
Finalment, pel que fa al concepte de
País, Òmnium treballa per a la plena normalització del poble català i per al seu reconeixement, entenent que la cultura i la política són
dos aspectes indestriables de la societat. Ho
fa posicionant-se davant les questions
d'actualitat que tenen transcendència o afecten
la societat catalana, organitzant campanyes de
sensibilització, reivindicació o resposta que
refermen la realitat cultural i nacional del poble
català, com és el cas de les campanyes en favor
de l'Estatut, el domini.cat o les seleccions

esportives catalanes. Cal deixar clar que Òmnium és una organització independent de qualsevol força política, sigui quina sigui, i que
actua amb plena independència i absoluta
llibertat, d'altra manera no tindria sentit la
seva existència. Òmnium treballa des de la
solidesa que dóna no formar part de cap partit
polític i es defineix com a una entitat transversal
i independent respecte les formacions parlamentàries, la qual cosa garanteix la màxima
llibertat d'actuació. La coincidència de posicions amb alguns moviments polítics no pot
ser interpretada com una aliança estratègica o
de dependència política sinó com el que és:
una confluència conjuntural d'interessos i la
conseqiiència, en definitiva, de la feina de
conscienciació social que l'entitat fa arreu del
país, amb forces polítiques i socials de característiques molt variades. Òmnium és una
entitat independent però no neutral davant de
les circumstàncies que afecten la nostra
col-lectivitat. Amb aquests objectius i aquestes
activitats, Òmnium Cultural esdevé una de les
entitats de referència de la societat civil catalana. La tasca d'Òmnium té l'horitzó de veure
com la cultura i la identitat catalana són capaces
de projectar-se al futur amb solvència i garanties i estan capacitades per resistir les complexitats que els nous temps poden suposar.
Amb aquest anhel i desig continuarà treballant
per molts anys més.
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Exposició Done: s 2005. Foto Pere Duran. Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet de la Diputació de Girona
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nric Vilert i Butchnosa, vicepresident de la Diputació de Girona i president de la Comissió de Cultura

L'Àrea de Cultura de la Diputació de Girona està al darrere i al
costat de moltes d'aquestes activitats que tenen lloc als nostres
pobles. D'una banda, dóna suport directe als ajuntaments en
l'organització de les seves activitats culturals, amb una especial
atenció als ajuntaments més petits i, per tant, amb menys recursos
als seus pressupostos. Però no volem que la nostra sigui una
col-laboració estrictament econòmica. La Diputació ajuda a completar
les agendes culturals dels ajuntaments amb un catàleg d'activitats,
actuacions i propostes que es posen a la seva disposició. Aquestes
activitats poden anar des d'actuacions teatrals, activitats infantils
diverses o propostes musicals de tot tipus. Això no només és útil a
les institucions municipals, sinó que és també un aparador per als
grups teatrals, musicals, etc. de les nostres comarques, que així no

només tenen una elevada difusió de les seves creacions, sinó també
un grapat d'actuacions garantides. Actualment hi ha a disposició
dels municipis prop de 400 propostes diferents. Igualment moltes
associacions i organitzacions, sempre sense ànim de lucre, reben el
suport de la Diputació de Girona per a les seves activitats, moltes
de les quals, tot i ser molt interessants i atractives, necessiten el
suport de les institucions per a la seva realització. Una institució
com la nostra ha d'estar necessàriament al costat del Festival
Internacional de Músiques de Torroella de Montgrí, del Festival de

Cinema de Girona, de les activitats de promoció musical de la Casa
de la Música Popular de Salt o del Concurs Internacional de Gravat
d'Olot, per posar alguns exemples d'activitats amb una repercussió
internacional.
21 connexions

Mosaic romà d'Empúries. Foto A. Campafià i J. Puig-Ferran. Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet de la Diputació de Girona

de teatre amateur i professional posen a disposició dels ajuntaments
i programadors públics un ampli ventall d'obres i grups. Igualment
la campanya del Visionat ha dinamitzat àmpliament el món teatral
amateur gironí. En el món del teatre professional cal destacar, sens
dubte, el festival Temporada Alta, del qual la Diputació n'és coorganitzador, que acosta les més punteres produccions teatrals internacionals (a banda de nacionals i estatals) als espectadors catalans.

Elmón delteatre, en especial el teatre amateur, té una gran importància per a la Diputació de Girona. El Festival Internacional de Tcatre Amateur de Girona (FITAG), que dirigeix l'actor Martí Peraferrer
i que organitza directament la nostra Àrea de Cultura, és ja una cita
obligada en el panorama teatral internacional. En la darrere edició
celebrada el setembre passat va rebre grups de pràcticament tots els
continents, amb un nivell de qualitat extraordinari. Les campanyes

Monuments 1 equipaments cl
El Pla de Monuments de la Diputació de Girona està dotat amb
més d'l milió d'euros. L'immens patrimoni monumental de les
nostres comarques requereix un esforç de rehabilitació, consolidació
i manteniment que, moltes vegades, recau en l'administració municipal, però que també afecta a immobles de titularitat particular, ja
siguin persones individuals o bé els mateixos bisbats eclesiàstics.
Des del Servei de Monuments no només es col-labora econòmicament
en les obres, sinó que en tots els casos se supervisen els treballs de
rehabilitació i en molts se'n redacta el projecte i es fa un seguiment
de principi a fi. En els casos d'edificis de titularitat privada és
condició indispensable per a la intervenció de la Diputació com a
administració pública que l'immoble tingui algun tipus d'utilitat
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pública, acordada prèviament entres els propietaris i els ajuntaments.
Pel que fa als equipaments culturals, el suport de la Diputació va
dirigit a aquells ajuntaments de menys de 10.000 habitants que
vulguin fer obres d'adequació d'espais amb una finalitat cultural.
Els ajuntaments petits no van sobrats precisament d'equipaments
per a les seves activitats culturals i moltes vegades són equipaments
únics, on s'hi fan diverses activitats, des de representacions teatrals

fins a exposicions o concerts. Aquests municipis petits queden fora
dels plans de teatres o equipaments que preveuen d'altres administracions superiors i moltes vegades han de fer un sobreesforç en
solitari per poder tenir un mínim espai per a les seves activitats
culturals.

Exposició Joves fotògrafs 2005, Pere de Prada. Foto Pere Duran. Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet de la Diputació de Girona

Exposicions
Les comarques gironines són terres de creadors i de ben segur
que al cap ens vénen un bon grapat d'artistes. Però moltes vegades
els joves creadors troben algunes dificultats per exposar les seves
obres i contribuir a superar aquestes dificultats és una de les voluntats
de la nostra Diputació. Ajudes a la creació i suport a la difusió d'artistes
plàstics i joves fotògrafs ocupen una part de les campanyes de difusió.
Les Exposicions Viatgeres, dedicades a joves artistes gironins o amb
residència a les nostres contrades, s'inauguren al claustre de la
Diputació de Girona i es posen a disposició dels ajuntaments de
Girona, que disposen així d'unes exposicions de primer nivell per
completar les seves agendes culturals. Igual succeeix amb les exposicions centrades en els Joves Fotògrafs de les Comarques Gironines
que organitza l'Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet de la
Diputació. Un arxiu ha de ser un organisme viu i dinàmic i no només
(que també) un centre a on es recullin i es conservin imatges de tota
la història de la fotografia (actualment el fons és de més d'1 milió
d'imatges), sinó que cal donar oportunitats a les noves generacions
de fotògrafs per crear i trobar els canals adequats de difusió de les
seves obres. Aquest pot ser un repàs breu i necessàriament concís de
què fa la Diputació de Girona en matèria cultural. No resultaria gaire
allunyat de la realitat afirmar que una bona part de les activitats
culturals que es fan a les comarques gironines tenen o han tingut algun
tipus de suport per part de la Diputació. Això també ens dóna una
idea del grau d'implicació i proximitat de la nostra institució amb els
teixits associatiu i institucional gironí. Som una institució de suport,

però també som una institució de dinamització cultural, que exercim,
en bona part, a la Casa de Cultura, autèntic motor creatiu i d'activitats
diverses de les nostres contrades: música clàssica, tradicional i
contemporània, exposicions, conferències i cursos diversos: exposicions
de gran format, recitals i festivals de poesia: exposicions, cursos i
tallers artístics, amb una Biennal d'Art per als propers mesos: exhibicions de cinema i vídeo de creació, cicles i conferències de primera
línia internacional... Cada dia de l'any, hi ha alguna o altra activitat
a la Casa de Cultura. Però la Diputació de Girona és una institució
(supramunicipal) que forma part del teixit institucional català. En tant
que institució que treballa decididament per la normalització social
i nacional del nostre país creiem que la nostra tasca no només ha
d'anar destinada (tot i que sí de manera gairebé exclusiva) als municipis
gironins, sinó que també treballem per a la projecció exterior de la
nostra cultura. En aquest sentit, la Diputació de Girona manté relacions
amb diferents casals de Catalunya al món, amb una especial incidència
amb els de l'Estat espanyol i Sud-amèrica, a on molts gironins i
catalans hagueren d'emigrar per questions polítiques de tots coneguts.
També mantenim relacions institucionals i culturals amb la Catalunya
Nord, l'Alguer, les Illes i el País Valencià. No només ho fem amb
una voluntat de difondre al màxim la cultura gironina, sinó que creiem
que és la nostra obligació en tant que institució catalana. Tanmateix
la Diputació de Girona ha deixat sempre clara la seva vinculació al
país, amb el nostre suport actiu al projecte de nou Estatut i en defensa
de les llibertats individuals i col-lectives.
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A partir de la qualitat de les fotografies presentades al
encetem una sèrie de reportatges dedicats a diferents fotògrafs que hi participen. Els
companys de la Unió Intercomarcal de l'Anoia-Alt Penedès-Garraf n'assumeixen la selecció

Isidre Berneti Casas. Vilanova i la Geltrú(1973). Fotògraf des
de fa molts anys malgrat la seva joventut i afiliat a la UGT de
Catalunya. Soci del Col-lectiu Fotogràfic de l'AV de Sant Joan de
Vilanova i la Geltrú, de la Federació Catalana de Fotografia (FCF)
i de la Federació Internacional de Fotografia (FIAP). Membre
fundador del grup de fotògrafs Vilanovins f2.8.

Ha guanyat diferents premis nacionals i ha exposat la
seva obra a diverses exposicions col-lectives. Actualment s'ha
introduit dins de la fotografia de publicitat on es pot dir que destaca
la seva obra per la frescor tècnica i conceptual.
Inquiet i sensible pel que l'envolta. Observador eficaç
amb l'objectiu de la seva càmera. Cercant a voltes l'harmonia dels
colors o bé el contrast més innovador. Sempre anant més enllà,
experimentant amb la llum i l'ombra.
Aquest és l'Isidre.
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La UGT del País Valencià i la Unió Comarcal de l'Alacantí recordaren la figura humana
i artística d'Ovidi Montllor. L'acte va tenir lloc el proppassat 17 de novembre, a la seu
dAlacant

Homenatge a
l'Ovidi Montllor

Elena Pineda, secretària de Cultura de la UGT del País Valencià

L'homenatge fou un acte públic de retrobament on amics i companys li podíem donar una
part de l'immens reconeixement que es mereix.
L'obertura institucional estigué a càrrec d'Elena
Maria Pineda, secretària de Cultura de la UGT
del País Valencià, Òscar Llopis, secretari general de la Unió Comarcal de la UGT-

Cadenas, Eliseu Climent, Antoni Miró, Alfred
Lucchetti, Rubén Fernàndez Arizmendi, Juli
Mira, Jordi Gil, Osvald Bordera i Vidal, Alexan-

dre Soler, David Mira, Miquel Pujadó, IsabelClara Simó i Rafa Xambó. Es van adherir a
l'acte Jana Montllor, Núria Montllor, Carmen

Montllor, Neus Solsona, Raimon, Joan Manuel
Serrat, Maria del Mar Bonet, Feliu Ventura,
de la UGT del País Valencià, i Miguel Valor,
Xavier Sarrià, Casal Jaume I Centre Cultural
vicepresident i diputat de Cultura de la DipuOvidi Motllor, i Carles Alberola i Pedro Pérez
tació d'Alacant. Assistiren a l'acte diversos
Rosado, membres del consell de cultura de la
familiars de l'Ovidi: Jana Montllor, filla: Xavier
UGT-PV. La portada i les imatges del llibre
Montllor Mengual, germà, Núria Montllor, filla
estan cedides per Antoni Miró, i el logotip de
del seu germà Hèctor, Carmen Montllor, cosina. l'homenatge és d'Enric Solbes. També es van
També un grapat de delegats i afiliats, així con
presentar dues biografies de l'Ovidi, la de
alumnes i professors i professores de secundària l'Enrique Cerdàn Tato, editada fa vint-i-cinc
i batxillerat que també volgueren sumar-se a
anys, i la més recent de Núria Cadenas, la seva
l'acte i públic en general. Cal destacar la presèn- discografia completa i els cd que han produit
cia d'Enrique Cerdàn Tato, Arcadi Blasco,
alguns músics i companys seus, com és el cas
Josep Díaz Azorín, Vicent Torrent, Toti Soler,
de Toti Soler, Lluís Miquel i Paco Munoz, així
Antoni Miró, Alfred Lucchetti, Juli Mira, Jordi
com el catàleg d'Antoni Miró, amb l'obra
Gil i Osvald Bordera i Vidal. Tot seguit, el
gràfica digital dedicada a l'Ovidi i reunida en
pintor Josep Díaz Azorín presentà el llibre
una exposició inaugurada durant l'acte. A concommemoratiu Ovidi i el seu temps que recull
tinuació es va projectar un audiovisual de temes
les paraules dels seus amics, dels seus companysde l'Ovidi Montllor de l'espectacle Cançons
i de les persones que li tenim estimació i resde la Cançó, de Paco Mufioz i Lluís Miquel,
pecte pel seu treball com a artista i admiració
i tot seguit tingué lloc la taula rodona "Ovidi
per la seua faceta humana i personal. Les peri el seu temps, compromís amb la seua cultura
sones que han col-laborat en aquest llibre són:
i el seu país", amb la participació d'Enrique
Càrrecs institucionals i sindicals: Rafael ReCerdàn Tato, premi de les Lletres Valencianes
cuenco, Elena Pineda, Òscar Llopis i Miguel
de la Generalitat Valenciana, Vicent Torrent,
Valor. Membres del Consell de Cultura de la
músic i membre d'Al Tall, i Alfred Lucchetti,
UGT del País Valencià: Jesús Huguet, Enrique actor de teatre i moderador de la taula. Com a
L'Alacantí, Rafael Recuenco, secretari general

Cerdàn Tato, Enric Solbes, Montse Ferrer,

Arcadi Blasco, Josep Díaz Azorín, Josep Franco, Vicent Torrent i Matilde Salvador. El germà
d'Ovidi, Xavier Montllor Mengual, i amics i
companys de professió d'Ovidi: Toti Soler,
Remigi Palmero, Julio Bustamante, Pep Laguarda, Òscar Briz, Carles Pérez Ferrer, Lluís
Miquel, Francesc Pi de la Serra, Paco Mufioz,
Andreu Alfaro, Enric Lluch Girbés, Núria
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cloenda, gaudirem de l'actuació de Toti Soler
i Jordi i Llúcia Vives, amb una selecció de
cançons d'Ovidi Montllor del seu disc Deu
catalans i un rus, i de la lectura d'alguns dels

poemes de l'Ovidi, a càrrec de l'actor Juli Mira.
L'acte va estar patrocinat per la Fundació
Pasqual Tomàs i va comptar amb la
col-laboració de la Diputació d'Alacant i la
Caja de Ahorros del Mediterràneo.
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Aquestacte forma part del projecte continuat de retre homenatge a les

valencianes i els valencians que formen part de la nostra història com a
poble, i que al llarg de les seues vides reivindicaren i lluitaren per la

recuperació dels drets dels treballadors i de les treballadores, la defensa
i el compromís amb la identitat del País Valencià, i el retrobament de la
nostra consciència col'lectiva i del nostre patrimoni cultural i lingúístic:
en definitiva a totes aquelles persones que vinculades directament o
indirectament al nostre sindicat han treballat i han defensat allò que
nosaltres seguim defenent i pel que seguim treballant.

CULTURA I

Antoni Miró, un artista valuós i modern, i compromès amb el país, ha fet el seu propi homenatge al seu
amic Ovidi. Presentem una selecció de la seva obra, recollida en un catàleg amb textos d'Elena Pineda i
Miquel Pujadó. L'obra d'Antoni Miró ens acosta al gest de l'Ovidi, a allò que era capaç d'invocar dalt d'un
escenari.
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La Diputació de Girona, al servei
del progrés científic i tecnològic
de les nostres comarques
El Parc Científic i Tecnològic de Girona va ser creat per afavorir la transferència de
coneixement entre el món universitari i els sectors productius del seu entorn territorial,
així com per actuar com a dinamitzador dels grups de recerca de la Universitat i com a
complement de la formació i integració laboral dels estudiants.

La Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona es va

I
ú

constituir l'any 2001 per a la gestió del Parc, i té per objectiu la planificació i proposta
de noves inversions de grups vinculats a la Universitat i d'iniciatives empresarials, així

com la promoció de projectes.

La Diputació de Girona és membre fundador i part important del Patronat de la
Fundació. L'aposta d'ubicar-hi el nostre organisme de gestió tributària, la Xarxa Local
de Tributs (Xaloc), n'és un bon exemple. Es tracta de la implantació de l'organisme
més innovador, amb els mitjans tècnics més avançats i que ha de beure de les fonts de
tot el projecte: transferència de coneixement i serveis als ajuntaments.

Ò Diputació de Girona
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0: O Rialles ha presentat a Perpinyà i Sabadell uns quants espectacles adreçats a la
mainada de O a 5 anys. Un públic molt especial, i la voluntat de portar aquesta
experiència a d'altres indrets del nostre país

El més
petit de tots

Eulàlia Ribera, responsable del projecte "El més petit de
tots". Rialles, espectacles infantils i juvenils

Quan començal'interès dels infants per les arts visuals
I per les arts escèniques2 Hi ha una edat mínima que els
permeti gaudir-ne2 Davant del dubte vam optar per fer la
prova. Per què no presentar espectacles per a mainada de
0 a 5 anys2 De fet, tindríem molts avantatges: no cal tenir
cafeteria, no cal separar-los entre fumadors i no fumadors,
i a més cada espectador n'arrossega com a mínim un altre
—pare o mare-, si no dos. Tot són avantatges, sobretot per
als més petits: no només anar al teatre, sinó anar-hi a veure

espectacles pensats per a ells.
Au amics, passeu, passeu..., sense por: especialment els nadons, siau benvinguts, sense vergonya, Sí, sí, de
mesos a 5 anys. Ho heu llegit bé: de mesos. Que no2 No
us imagineu pas com reacciona el vostre nadó davant un
espectacle de dansal Ni molt menys davant d'una titella
que és a prop, molt a prop: és que sou dins de l'escenaril
El teatre ens explica la vida, amb un altre llenguatge,
històries barreja de fantasia i realitat. La vida que els
infants, també els nadons, comencen a viure. Mitjançant
l'espectacle pares i fills comparteixen sensacions, emocions
i descobriments, generant-se un diàleg entre ells. El teatre
esdevé una eina més de diàleg i relació familiar. El teatre
permet, ara també als nadons, descobrir noves maneres de

jugar, educar i imaginar, en definitiva noves eines per
esdevenir persones més felices. La màgia del teatre consisteix
en el diàleg que es crea entre l'espectador i el creador, tot
descobrint un nou fil conductor de complicitats i respecte.
Tanmateix, tenim espectacles pensats per a ells2 La bona
voluntat i l'empenta dels grups Toc de Retruc, Samfaina
de colors, Date Danza, La Baracca i Marduix omplen el
cistell amb cinc obres de música, dansa i teatre. Són obres
per a aquestes edats, de durada reduida, que estimulen els
sentits, pensades per a la proximitat i la interrelació entre
artista i públic, que permeten provocar una activitat de la
qual en gaudeixen pares i menuts.
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Carrer de la Fusteria, 1. Perpinyà

Dos dies d'Espectacles

a PelPiNyà

de
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L'obra de teatre Icoloridell'acqua de la companyia italiana
La Baracca (Bolonya) ens explica que l'aigua ha arribat amb
la pluja, i el jardí amagat ha cobrat vida: els estanys i les fonts
s'han omplert. Els fruits, les fulles, els arbres i les plantes
mostren els seus colors i, en el centre del jardí, ha aparegut
l'arc de Sant Martí.
L'obra de titelles Federic, i tu què fas2 de la companyia
Marduix Teatre té com a objectiu despertar la sensibilitat i
la creativitat a través del contacte amb els diversos llenguatges
que ofereix un espectacle: paraula, música, moviment, silenci,
imatge, llum...
La cançó Ralet ralet de la companyia Samfaina de Colors
introdueix l'aparició de diversos objectes i personatges que
ens condueix a altres cançons. De dins d'un cistell van sortint
diversos elements que ens fan entrar en diferents històries.
Nas de barraca de la companyia Toc de Retruc ens dóna
una càlida i musical benvinguda i ens presenta el conill
tafaner. Anirem trucant a totes les portes per veure qui hi ha.
A cada façana apareix algun personatge que introdueix alguna
cançó que parla dels hàbits més comuns a casa: menjar,
rentar-se, anar a dormir, fer un pipí...
Mua Mua de la companyia de dansa Date Danza (Granada)
ens permet comunicar-nos amb aquest públic tan especial.
Juguen amb diferents elements, senzills, però molt familiars
per als nens. El fet de donar vida a aquests elements té com
a objectiu principal que els nens es diverteixin fent servir la
imaginació, creant ells mateixos tot un món imaginari amb
objectes ben quotidians.

Aquestes obres es van programar en el cicle "El més petit de tots",
celebrat a Sabadell i Perpinyà els dies 17 i 18 de desembre, i vam poder
constatar que no estàvem equivocats. La resposta del públic va ser
fantàstica, i més tenint en compte que aquests espectacles es fan amb
molt poc públic (màxim 60 persones). Tots els espectacles són de petit
format, adreçats a infants de 0-5 anys, de característiques tècniques que
impliquen un ambient d'intimitat i que requereixen espais tranquils on
els nadons i el$ nens i nenes se sentin confortables. Després d'aquesta
experiència, Rialles vol continuar treballant per a aquest públic tan
especial, amb la voluntat de portar aquesta experiència també a altres
ciutats del nostre país.
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Neix a Vilanova i la Geltrú l'any 1958. Periocista de ràdio i premsa. Ara fa mo
its anys que tre en aa 8
televisió. ES vé a caporer a TV3 al cap de pocs mesos de l'inici d'emissions i v
30 minuts. Despr sel el respor able de

bisbe Casaldàliga, C Com pertit t amb
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e Descalç sobre la terra vermella. Vida del

eda, un Premi Nacional de Perio disme, i acaba de

publicar el llbre Gempte enrere. La història de Salvador Puig Antich.

E'rancesc
Escribano

director de TV3
Fotografia joan Francesc Gras

Mantenim una conversa ben cordial anh en Francesc
Escribuno dl seu despaix de TV3, a Sant Joan Despí.
Lli participem els companys Magda Gascon, Hèctor
Moret i Joan Guàrdia.

TV3 és la televisió de referència a Catalunya.
Què vol dir això i quina responsabilitat comporta2 Vol dir que qualsevol cosa que passi a Catalunya
ha de passar a TV3. Si no passa a TV3 sembla que no
passi i això comporta una gran responsabilitat. Hem
de reflectir la realitat del país, i ser conscients que
tothom hi vol aparèixer, perquè TV3 apareix com a
punt de trobada dels diferents sectors. La televisió té
un gran poder, en particular pel fet de ser generalista,
cada dia passen per TV3 tres milions tres-centes mil
persones. Pràcticament tot Catalunya passa per TV3
al cap del mes, excepte un 579 que no entén el català.
Ens adonem que som escoltats i que allò que diem té
un gran ressò.
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Darrerament TV3 ha questionat el sistema de
medició d'audiències, perquè no es té en compte
la llengua familiar. Estem molt satisfets de la nostra
audiència. Els catalans consumim una mitjana de tres
hores i mitja de televisió al dia. Hi ha una empresa que
mesura exactament quina cadena es mira en cada
moment. Això permet saber quanta gent ha vist un
anunci concret i en funció d'això es cobra més o menys
per un anunci. Es busca una mostra representativa de
440 llars (1.200 persones). És una feina molt professional que té en compte una sèrie de valors (classe
social, edat, hàbitat, etc.), per a què la mostra sigui
representativa. Aquest any a TV3 estem molt satisfets
de l'oferta que fem, en particular amb la ficció pròpia,
amb sèries com El cor de la ciutat o Ventdelplà, però
també programes que estan molt al carrer com La nit

al dia, El Club o Els matins a TV3. És a dir, una oferta
molt potent, però vam constatar que alguns programes
havien baixat molt d'audiència, sobretot els partits del
Barça i el cinema. Vam pensar que potser el problema
no era dels caps de setmana, sinó que potser era la
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l'oriental constatava el desastre. La ficció,
sigui el Cor de la ciutat o Ventdelplà, funciona
si respon a la realitat, si tu t'hi identifiques,
t'hi projectes. També importa utilitzar bé les
tècniques narratives. La matriu a partir de les
quals expliquem les notícies són els contes.
Enles biografies que has escrit de Salvador Puig Antich i del bisbe Casaldàliga, a partir de la realitat, utilitzes les
tècniques de la ficció per narrar. Només
puc arribar a la teva memòria si arribo al teu
cor. Per apel-lar a la raó, necessito passar per
l'emoció. Quan he fet un llibre o un reportatge,
parteixo de la realitat, però per arribar a la
gent necessito arribar al seu cor. L'èxit d'un
conte és quan passa de generació en generació,
i l'èxit d'una noticia és quan l'endemà la gent
la comenta al bar. La clau de l'èxit és quan
aconsegueixes ser repetit, quan la gent diu
"vas veure tal notícia al TN vespre2". Aconseguir implicar l'espectador en la història que
expliques. Emociones quan apel:les a la sensibilitat o a la intel-ligència. El com expliques
una història resulta clau. En particular en
televisió, la forma és molt important.

Necessitem que ens expliquin històries. L'ésser humà és

un animal que busca sentit a la vida, i la vida real no en té de
sentit. Els contes fan queles coses encaixin
llengua i per això vam analitzar la mostra de
440 llars triades per l'empresa Sofres. Vam
adonar-nos que el factor llengua no estava
contemplat i que en la mostra el català està
infrarepresentat, en particular enguany. Per
això hem demanat que la mostra també sigui
representativa pel que fa a la llengua familiar,
però les televisions que emeten en castellà
no ho han acceptat, perquè la seva quota
baixaria i guanyarien menys diners pels anuncis. Les dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya indiquen que en un 4429
de llars la llengua familiar és el català i en un
altre 4474 ho és el castellà. Ara mateix la
mostra de Sofres recull un 5124 de llars en
castellà i un 389 en català.

Quèidentifica a TV32 Potser lainforma-

ció, la ficció pròpia i un entreteniment
de qualitat2 Com a televisió pública donem
prioritat al públic, a tractar a la gent com a
ciutadans, mentre que les privades donen
prioritat a guanyar diners. Per a nosaltres el
compromís és amb l'audiència, l'espectador,

els ciutadans, amb la societat i amb el país,
i no tant fer negoci com les privades. Per
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exemple, nosaltres donem les notícies que
creiem que hem de donar, més enllà del que
es pensi que el públic vol que li donem, perquè
per a nosaltres la informació és una responsabilitat. Fem una aposta molt forta per la
informació, i nosaltres a més som una televisió
nacional. Com a televisió hem de presentar
la realitat, representar la realitat. Hem de tenir
capacitat de fabulació, de fer somniar. Sense

això perdríem capacitat de connexió, de ser
o intentar ser televisió nacional. Més enllà
del concepte polític, hi ha el concepte cultural
de nació. Hem de ser capaços de fer somniar
en català i amb uns referents catalans. Hi ha
un imaginari a través del qual ens projectem.
Com es fa somniar més, amb la informació o amb la ficció2 Com a persones necessitem que ens expliquin històries. L'ésser
humà és un animal que busca sentit a la vida,
i la vida real no en té de sentit. Moltes de les
coses que ens passen no tenen lògica. Els
contes fan que les coses encaixin. Quan hi va
haver el tsunami, vam poder veure un contrast

entre les mentalitats occidental i oriental. La
mentalitat occidental necessitava explicacions,

Com a responsable durant molts anys
del departament de nous formats, sempre has mostratinterès per acostar-te
alarealitat social. Els meus pares van arribar de la Manxa, sóc d'una família castellanoparlant i el meu era un barri immigrant de
Vilanova i la Geltrú. Si véns d'aquesta extracció, no pots sinó voler que la televisió reflexi
la realitat i els problemes d'aquesta gent, de
la teva gent. Va haver-hi un moment important
a la televisió britànica quan van crear la sèrie
Gent del barri, perquè va representar la presència de les classes populars a la televisió i això
va transformar la televisió.
Em va provocar un gran impacte el primer
contacte amb el tercer món, arran d'un reportatge sobre el bisbe Casaldàliga. Està clar que
som una minoria privilegiada que viu enmig
d'una majoria que viu en unes condicions que
clamen al cel. Com a periodista necessito
explicar històries i que arribin a la gent. Per
emocionar a la gent, la història que expliques
primer t'ha d'emocionar a tu. Ara, com a
director de TV3 no puc dedicar-me a explicar
històries, perquè la feina és una altra cosa.

Contribueix TV3 a la dinamització de la
indústria audiovisual2 Quin ha de ser
l'equilibri entre la producció pròpia i

l'externalització2 Som el motor de la indústria audiovisual i hem d'estar al costat,
per exemple, de les iniciatives cinematogràfiques. Ens interessa que la indústria sigui forta.
Quan vam néixer la indústria era petita. Vam
néixer amb la tecnologia del vídeo que no
necessita tanta gent com la del cinema, ara
som una empresa gran, amb molta producció
i ben dimensionada. Allò ideal és mantenir
un pacte amb la indústria com el que ara
tenim. La gent que treballa a TV3 està molt
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motivada i ens en sentim orgullosos. Tenim
uns bons ingressos de publicitat i una aportació pública que en l'àmbit europeu se situa
en la franja mitjana-mitjana baixa.
Què significa la implantació de la televisió digital terrestre i quins nous canals

té previstos TV32 La tecnologia digital és

una revolució com la viscuda en els mòbils.
És com quan es va passar dels vídeos en VHS
al DVD. Comporta més qualitat de la imatge
i del so, més continguts i una oferta diferent
perquè hi puc interactuar i amb el comandament a distància podrem fer moltes més coses.
El sistema actual permet vint televisions i
ara passarem a quatre vegades més. Molts
paisos aprofiten la implantació de la tecnologia digital per superar l'escletxa tecnològica,
és a dir aprofitar perquè tota la societat se
situi al segle XXI. Augmenta les possibilitats
de comunicar-se amb la televisió amb
l'exterior (relacions amb l'administració i
d'altres). Més oferta no vol dir més qualitat
o més varietat, tal i com malauradament ens
demostra la història de la televisió. En el
nostre cas pot voler dir disposar d'un canal
formatiu i informatiu adreçat als nens i als
joves. Ara mateix tenim previst fer un canal
de sèries i de pel-lícules, amb una gran seguretat a la graella. Més endavant una diferenciació entre el R3 (infantil) i el Canal 33
(cultural), i després un canal d'esports que
requereix una gran inversió
Els teus estudis d'antropologia com

t'han condicionat a l'hora d'acostar-te

a la realitat2 No vaig acabar els estudis,
però tinc vocació d'antropòleg. Tant
l'antropologia com un determinat tipus de
periodisme et porta a interrogar-te de forma
permanent sobre la condició humana, per què
fem el que fem, . A nosaltres ens condiciona
molt la reacció de la gent, saber què en pensa
dels diferents programes '

Quin model lingúístic té TV32 Des del

punt de vista de presentació i de representació
de la realitat tenim una situació delicada,
perquè la realitat és bilingie però nosaltres
som una televisió monolingiie, una televisió
en català i catalana. Alhora hem de mostrar
la realitat del país i per això apareix amb tota
naturalitat gent que s'expressa en castellà.
Pel que fa a les entrevistes, es fa un esforç
per mantenir el català si l'entrevistat parla
en castellà, sobretot si l'entén. La questió
també es planteja en la ficció. Enguany la
sèrie El cor de la ciutat ha fet un canvi
d'escenari, volgudament hem passat de Sant
Andreu a Hostafrancs, amb unes classes
socials més baixes. En algun cas pot no resultar creible que parlin en català i de fet hi
ha alguns protagonistes que parlen en castellà,

Els meus pares van arribar de la Manxa, sóc d'una família
castellanoparlant i el meu era un barriimmigrant de Vilanova
ila Geltrú
sionals de la llengua i per això hem de tenir
en compte la llengua que es parla al carrer i
alhora pujar una mica el nivell. Per tant hem
d'utilitzar un català popular però de qualitat.

A vegades sembla que quan s'usa un
català amb l'accent d'algun territori
sempre es presenta com a graciós. Seria el cas de Lo Cartanyà amb elseuaccent nord-occidental i que a l'àmbit
lleidatà en general no ha agradat. Els accents són una riquesa de la llengua, tot i que
és cert que en general els mitjans audiovisuals tenen la tendència a fer desaparèixer
els accents i anar cap a una llengua estàndard.
En el nostre llibre d'estil ens plantegem
potenciar els accents i que si algú el té el
mantingui, sigui lleidatà, valencià o d'on
sigui. Pel que fa a Lo Cartanyà, se'ns va
presentar una proposta molt agosarada, fer
tota una sèrie en català nord-occidental, en
però si reflexéssim la realitat del carrer potser
català de Lleida. En canvi, quan vam fer
la meitat parlaria en castellà. Pel que fa a la
Secrets de família, els protagonistes parlaven
qualitat de la llengua, tant a la ràdio com a
català estàndard i no pas amb l'accent de
la televisió hem de tenir clar que som profesGirona. Lo Cartanyà és una sèrie estripada i

d'humor i estem satisfets amb l'ús exclusiu
del català de Lleida La polèmica no deixa de
ser un indicador de la potència de la programació, sigui per la llengua a Lo Cartanyà que
té mot d'èxit o l'impacte que va tenir el tema
dels purins o dels camps de golf a Ventdelplà.
D'alguna manera això passa perquè ens sentim identificats amb allò que passa en aquestes
sèries.

Quina incidència té TV3 al conjunt de

Fàrealingúística2 La incidència és elevada,
però no disposem de dades, perquè les mostres
d'audiència no ens compten. TV3 hi arriba
gràcies a l'empenta de diferents grups de
persones que s'han preocupat per instal-lar
repetidors. Nosaltres els estem molt agraits
per l'oportunitat d'aportar continguts en català
a aquests territoris. Per a nosaltres és important, perquè significa que hi ha gent que et
vol veure i escoltar. TV3 va néixer com un
instrument molt associat a la llengua i per
tant donem un gran valor que hi hagi gent al
País Valencià, a les Illes Balears, a la Catalunya Nord i a la Franja que ens vol seguir.
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Com a televisió pública donem prioritat al públic,
a tractar a la gent com a ciutadans, mentre que les
privades donen prioritat a guanyar diners
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Farem un canal de sèries i pel-lícules, una diferenciació
entre el IC3 (infantil) i el Canal 33 (cultural) i, més endavant,
un canal d'esports
A la Franja, en concret a Mequinensa,
Fragaialtres poblacions, TV3 també és
la televisió de referència, però no només per la llengua, sinó també per lainformació quotidiana o la referida al
temps, a l'oratge. TV3 és una televisió pública i catalana i per tant ha de donar la
informació de tots els territoris, també la
meteorològica. Com a pública el nostre compromís és amb el públic, amb la gent, i això
ens diferencia de les privades. Com a catalana
hem de ser una televisió de proximitat que
no vol dir local, la nostra força és que estem
a prop, i per això ningú pot parlar com nosaltres del temps que farà a tota l'àrea geogràfica
catalana i, alhora, l'espai del temps mostra
fotografies d'arreu.
Quina funció correspon al Consell de

l'Audiovisual de Catalunya (CAC) com a

organisme regulador, en particular en
el marc de la resolució crítica que ha
adoptat respecte de la cadena de ràdio
Cope7 El consum de televisió és important
i és un exercici lliure, i per tant tenim una
gran responsabilitat, perquè som el gran mitjà
d'informació i de formació de la gent. La
responsabilitat comporta que hi ha coses que
es poden fer i d'altres que no, hi ha límits
que no es poden traspassar. Sent conscients

d'aquesta responsabilitat, hem de fer un exercici permanent d'autoregulació. A la majoria

de paisos europeus hi ha organismes reguladors com el CAC que vetllen perquè no es
traspassin determinats límits. El CAC fins
ara ha exercit bé la seva funció com a organisme regulador, encara que en algun cas ens
pugui perjudicar: per exemple, ens obliga a
assenyalar les pel-lícules per a majors de 18
anys. Això no ho fan ni Antena 3, ni Telecinco, ni TVE. Això a nosaltres ens penalitza,
però des del punt de vista del ciutadà és bo
que es faci així. El CAC vetlla pels interessos
dels ciutadans davant de l'actuació de les
cadenes. Resulta convenient que existeixi un
organisme similar d'abast estatal. Pel que fa
a la Cope, no em correspon jutjar la resolució
crítica del CAC. Està clar que tothom defensa
els seus interessos, però no es pot sembrar

l'odi i propiciar enfrontaments. Ambdues
coses són fàcils de fer des dels mitjans de
comunicació. TV3 com a mitjà de comunicació no hem volgut entrar en aquesta dinà-
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Es parla de crear un CAC d'abast estatal
Resulta convenient que existeixi un organisme
similar d'abast estatal, perquè l'existència
d'un organisme regulador és una garantia per
als espectadors, per als ciutadans. No hi ha
cap país europeu avançat que no disposi d'un
organisme regulador de la televisió. En el
marc del mercat televisiu espanyol, les dues
televisions privades són un dels negocis més
rendibles que hi ha en aquest moment. Això
passa perquè quan es va autoritzar la creació
de televisions privades i se'ls va permetre
Vaccés al fabulós mercat publicitari les condicions que els van posar van ser zero. Condicions com ara contribuir amb part dels
beneficis de la publicitat al finançament de
la televisió pública o a la creació del projecte
Channel Four a la Gran Bretanya.
La nova immigració és un fet quotidià i
consolidat. TV3 ha estat capdavantera
enincorporar aquesta realitat. Heu fet
algun debat sobre com accedir a aquest
nou públic2 Sí, ho tenim en compte. Per
exemple, tenim previst retransmetre des d'una

mesquita la festa del sacrifici. També tenim
previst un nou programa que oferirà entrevistes a les persones que han arribat a Catalunya
mica de sembrar odi i de provocar diferències,
durant els darrers anys, perquè també explihem fet un gran esforç per no contribuir a la
quin amb humor i ironia què en pensen de
crispació. No només TV3 sinó també tots els
nosaltres. Així entre tots hem de construir
mitjans de comunicació catalans han actuat
un nosaltres diferent. Tenir en compte la nova
aquests darrers mesos amb una gran responimmigració és una aposta estratègica de TV3,
sabilitat. Haver propiciat una actitud anticope
i volem tenir en compte en particular els nens.
hauria proporcionat molta audiència. Quan
El Club Super3 és una gran via d'entrada i
hi ha conflictes d'aquest tipus, el paper dels
ja hi ha molts fills d'immigrants que se n'han
mitjans de comunicació és fonamental: o
fet socis.
sembrar odi o tendir ponts de diàleg.
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SI sis ai SIÓ
Joan Jaume Prost, secretari adjunt de l'SGEN-CFDT del Llenguadoc i de la Catalunya Nord

SOCIETAT lec

La manifestació del passat 8 d'octubre contra el canvi de nom de la regió va ser un gran
èxit de la societat civil nord-catalana. Presentem alguns dels adhesius preparats per les
diferents entitats i una selecció de fotomuntages elaborats a partir d'una crida de la
Federació d'Associacions per la Llengua i la Cultura Catalanes

Quan els electors de la Regió Llen-

guadoc-Rosselló van votar majoritàriament a favor d'una llista d'esquerra a les
eleccions del Consell Regional d'abril de
2004, va ser sobre la base d'un programa
que reflexava preocupacions socials i de
realització d'infraestructures a benefici
de tothom. El cap de llista, Georges Fréche, batlle de Montpeller, era ja conegut
per la vulgaritat de moltes de les seves
intervencions i de la seva megalomania,
visibles en algunes de les seves realitzacions a la ciutat de Montpeller. Molts van
pensar que l'home es fondria dins l'equip.
Un cop elegit president de la regió, les
caretes van caure. El seu menyspreu pels
catalans es va notar sense embuts. Va
carregar contra les llengúes occitana i
catalana, declarant que el català era un
'patois", mot que existeix només en
llengua francesa i que s'utilitza per designar pejorativament una llengua o un
parlar, en el sentit de vulgar i menyspreable. Després d'intentar matisar explicant que era un "patois" del llatí, ja a
Catalunya Nord moltes veus van alertar l'opinió pública amb comunicats exigint que es disculpés. A partir de la tardor del 2004 i fins
a l'inici de la tardor del 2005, el nou equip de la Regió va promoure
un nou logo -'set sols " per substituir el precedent on figurava la
creu occitana i la senyera catalana- i una nova apel:lació per a la
Regió: "Septimanie" en lloc de "Languedoc-Roussillon". Els mitjans
econòmics per a la promoció van ser trobats fàcilment amb una
pujada del 8O249 dels impostos regionalsi
Una activa campanya oficial va envair els espais publicitaris
de la Regió. Nous logos i propaganda presents dins la premsa durant
mesos. Les primeres reaccions van venir només de la Catalunya Nord,
un dels cinc territoris que comprèn la Regió. Es van crear comitès en
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contra de la decisió del "President Fréche" que volia imposar el nom
de "Septimanie" com ho faria qualsevol director de parc d'atraccions
anomenant un terreny d'aventures... Van circular peticions que van
recollir més de 48.000 signatures. Més la mobilització era visible,
més el "President" es tancava dins les seves posicions i recorria a
l'insult com "Els catalans són gents incults" o "Són una colla
d'estúpids". Quinze dies abans de la manifestació va declarar que
renunciava a canviar el nom per tal de desmobilitzar els nord-catalans.
Sense èxit. Ara vol reservar el nom de "Septimanie" per als productes
de la Regió, el nom serà conegut del món sencer, i el món sencer
podrà comprar els nostres productes..., com si el president de la
Generalitat volia canviar el mot Catalunya per "Tarraconense".
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El 8 d'octubre de 2005, el dia de la dignitat per a la Catalunya
Nord. El 8 d'octubre milers i milers de gents -8.000 segons la prefectura- es van mobilitzar a Perpinyà per reivindicar la identitat i fer
pinya. Va ser per a tots el dia de la dignitat: 346 anys després del
Tractat dels Pirineus, a Catalunya Nord, el poble surt al carrer per
demanar que es respecti la identitat. Aquesta prova d'afirmació va
ser un raig d'esperança. L'afirmació d'una voluntat que els anys i
el menyspreu no han pogut esborrar. Un gust de victòria, en els cors,
consolidada per les primeres 48.000 signatures, presentades a la
premsa al Castellet de Perpinyà. A les banderoles es podia llegir "No
Septimanie", "Salanca Catalana", "Port Vendres endavant", "No toquis

ada

Marcel, 71 anys, vingut de Tuir, es declara d'esquerra des de sempre
i diu: "Avui, fa goig de trobar-nos per defensar el que és un atac al
nostre patrimoni. Frèche m'ha decebut, però no fa vacil-lar les meves
conviccions. És una malaptesa, vull creure que això és degut a la seva
malaltia".
Jean, 73 anys, es declara català de soca-rel que ha tornat al país per
jubilar-se. Militant d'esquerra i sindicalista de la CFDT, no té pèls a
la llengua: "No vull que em tracti de poca-solta aquest a qui vaig
votar a les eleccions i que és una mena de rei Ubú que presideix el
destí de la Regió".

al meu Rosselló", "Septimània no existeix", "Pollestres contra la

Septimanie"...
En els anònims del diari "Midi Libre" de l'endemà, hi
trobem alguns testimonis:
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Marc, 39 anys, executiu, català abans de tot, afirma: "Defensem la
nostra pertinença. Com tot jacobí, en Fréche ha volgut esborrar la
nostra identitat".

( L Benvinguts a Catalunya

la Région
Languedoc
Roussilion

j NO SEPTIMANIE l

Ara, iniciat el 2006, el canvi de nom de la regió no és

d'actualitat, però tampoc donem el tema per tancat. De
fet, el proppassat 18 de gener de 2006, les associacions
i les entitats van tornar a reunir-se per fer front a la decisió
de Georges Fréche de canviar el nom dels instituts
d'ensenyament i imposar noms de persones conegudes
del món sencer, artistes o homes polítics, esborrant així

del patrimoni els referents culturals del país. Un malson
de més per als catalans del Nord.

Defensem la nostra pertinença. Com tot jacobí, en Fréche ha volgut
esborrar la nostra identitat
atconnexions
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Mantenim la voluntat d'informar periòdicament de la tasca de la Comissió

de la Memòria Històrica de la UGT de Catalunya. Presentem una entrevista
amb en Lluís Fuertes, el primer secretari general després del franquisme,
i una primera tanda de perfils biogràfics de companys que van treballar
durant la dictadura i la transició en la represa sindical. Podeu trobar tots els
perfils elaborats fins ara a la vveb vnvvi.ugtcatalunya.org (serveis a
l'afiliat: cultura)

Recuperació del

patrimoni històric ugetista català
Rosa M. Puig-Serra, responsable de l'Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya

L'opinió de Lluís Fuertes
Què representa per a la UGT de Catalunya la creació d'una
Comissió de la Memòria Històrica2 Qualsevol organització que
com la nostra té tanta història ha de connectar tota la seva trajectòria.
És fonamental per conèixer les nostres arrels, els encerts i els errors,
és una manera d'aprendre. Per saber on hem d'anar és imprescindible

és a dir, fer la correcció de les estructures imprescindible per donar
un aire democràtic sense perdre el poder, i la ruptura, on hi eren els

històrica de lluita per la conquesta de les llibertats sindicals i de les
reivindicacions dels treballadors que la va portar a no fer mai pactes
amb instàncies del franquisme i a mantenir-s'hi en una posició
d'oposició frontal dins i fora de la península.

lelresultat, ha estat satisfactori2 Viure en una democràcia formal
no significa no tenir objectius per continuar lluitant. Segons com es
podria dir que, en la transició, van triomfar les tesis reformismes: no
hi ha hagut petició de responsabilitats per les atrocitats de la dictadura
i han conservat el poder en llocs privilegiats de l'economia o de les
administracions. Però alhora es pot afirmar que han triomfat les tesis
rupturistes: s'han recuperat les llibertats polítiques, s'han incorporat
els drets de les persones i el reconeixement dels drets històrics de les
nacionalitats, i s'ha establert la independència dels poders, tot normalitzant la vida política homologant-nos amb les democràcies europees.
Fins i tot, en algun cas, hem anat per davant en matèria de drets
humans. La ruptura ha estat molt significativa en el camp sindical.

que volíem una democràcia real, es va resoldre amb una mixtura entre

les dues. Cap de les dues bandes tenia suficient força per poder imposar
les seves tesis a l'altra.

saber d'on venim. La UGT de Catalunya representa una coherència

Quins podrien ser els valors permanents del sindicat2
L'autonomia al servei exclusiu dels interessos dels treballadors per
poder fer pressió i influir davant tant dels empresaris com de les
administracions públiques. La solidaritat. La creació del poder obrer
es basa en el suport mutu de tota l'organització. La llibertat. Cadascun
dels afiliats del sindicat pot actuar i opinar des de la seva autonomia
i dignitat personals. Aquesta és la base de la llibertat col-lectiva. La
democràcia implica que la presa de decisions descansi en la capacitat
interna, com una proposta també de societat on el poder ha d'estar en
mans de la majoria de la població i no en mans de grups reduits.
Aquests valors són imprescindibles per aconseguir més justícia social,
un repartiment equitatiu de la riquesa: la humanització de les relacions
personals i laborals, que la raó prevalgui sobre els privilegis i els
interessos individuals. En definitiva, posar fre a l'explotació de
l'home per l'home.
Tu eres secretari general de la UGT de Catalunya l'any 1975.
Comointerpretes la transició política a Catalunya2 La disjuntiva
entre la reforma que volien els evolucionistes dels règim franquista,
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Hi ha hagut el reconeixement que es mereixen els qui van
lluitat perles llibertats2 Ho van fet lliurament, d'acord amb el seu
compromís. No els calen reconeixements personals. A més hi ha
molta gent molt lluitadora que no és coneguda. El que importa és
que les organitzacions, com a col-lectius, han de tenir present quines
han estat les dificultats, les reaccions i els comportaments de l'adversari,
per acumular coneixements i saviesa i ser capaços de transmetre-ho.
Les noves generacions han de saber defensar-se i desenvolupar-se,
estar preparats per detectar actituds autoritàries contra valors com la
llibertat o els drets humans. Aquest és el reconeixement que demano,
sobretot el de les noves generacions.

SOCIETAT l'iverèra

Ramon Fernàndez Jurado

Un militant obrer
Neix a Almeria l'any 1914 i mor el 1984. Als 4 anys arriba a
Barcelona. Ebenista de professió, als 15 anys s'afilia a la CNT,
però molt aviat opta per la UGT, a la qual va pertànyer fins a
la seva mort. Va tenir una participació destacada en els fets del
6 d'octubre de 1934 i en la subsegúent acció clandestina. L'any
1935, quan feia el servei militar, va entrar a la Unió Militar
Republicana Antifeixista (UMRA), motiu pel qual va ser empresonat. Fundador del POUM (Partit Obrer d'Unificació Marxista)
l'any 1935, participa en els combats de Barcelona del 19 de juliol
del 1936. Immediatament després marxa al front, assolint el
Càrrec de comandant. Va caure ferit el maig de 1938. Empresonat,
el van condemnar a 30 anys de presó. L'any 1942 reprèn la seva
activitat clandestina. Membre del comitè executiu del POUM,
duu a terme una intensa acció política a través del maneig d'una
impremta, donant suport a la guerrilla urbana i facilitant el pas
clandestí de fronteres. La pressió policial l'obliga a exiliar-se
l'any 1948. Va viure a Xile 15 anys, tot mantenint el contacte

amb els seus companys poumistes i ugetistes. Al seu retorn,
reprèn l'activitat antifranquista. Actiu membre de l'Assemblea
de Catalunya, s'integra juntament amb molts altres militants
poumistes en el PSC-Congrés i n'és elegit membre del Consell
Nacional. L'any 1977 i ja jubilat, va rebre el títol de professor de
català. Quan era jove els treballadors s'havien de formar en els
ateneus i centres obrers, autèntiques universitats del poble que
maldaven per estendre la cultura entre la classe obrera a desgrat
de la persecució a què estaven sotmeses. Andalús de naixement,
va donar classes de català a molts dels seus companys de
militància política i sindical. El mateix afany cultural l'havia fet
interessar-se tant per l'esperanto com pel naturisme. Va tenir
una intensa activitat de divulgació col-laborant en diversos mitjans
de comunicació. L'any 1983 és elegit regidor de l'Ajuntament de
Castelldefels i, l'any seguent, diputat socialista al Parlament de
Catalunya. Greument malat, va sortir de l'hospital en cadira de
rodes per prendre possessió del càrrec. Poc després va morir.

Paco Parras Collado

Hispano-Olivetti

Paco Parras neix el 1939 a Alcalà la Real (Jaén). El 1958 arriba
a Santa Coloma de Gramenet. Venia amb el batxillerat superior
i un curs preuniversitari. El 1959 entra com a administratiu a la
Hispano-Olivetti. La tensió social va aparèixer el 1961, pel
bloqueig salarial establert en el Pla d'Estabilització, però va ser
el 1962 quan la gent reacciona i s'intensifiquen les grans vagues
per causa de les negociacions de convenis: Hispano-Olivetti,
SEAT, Làmpares Z, Maquinista, miners de Berga, Súria, Figols...
"Jo formava part d'aquests moviments d'obrers organitzats
militant a la UGT. S'estava trencant amb el llast d'anys de
censura, repressió i silenci, anys que seguien a la guerra". En
aquest context, un grup de joves que s'havia incorporat a la
FSC-PSOE i a la UGT "recollint la torxa i reemplaçant els antics
quadres i direccions emprenem la reactivació socialista sempre
en connexió amb l'exili". L'estratègia que decideixen es desmarca
del PSUC: "res amb el franquisme, res de formar part del sindicat
vertical. Això debilitava la nostra implantació però ens vam
imposar i vam poder parlar de ruptura sindical formant comitès

paral-lels i assemblees protagonistes, en contraposició als
enllaços i jurats del sindicat vertical". Hi havia una obsessió per
la formació de quadres. "Seguíem els principis fonamentals de
la filosofia de Politzer: el mètode d'anàlisi i raonament havien
de desvincular-se de dogmes. La teoria i la pràctica s'havien de
trobar sabent que res no és fix". Eren internacionalistes i, en
perspectiva històrica, es pot dir que van saber recuperar el paper
i la continuitat de la UGT, el seu prestigi i la memòria històrica.
"Ara és un sindicat important però llavors érem només gent
xiuxiuejant que volia fer alguna cosa, que simpatitzava amb la
UGT. D'això en vam crear un sindicat". Paco també va ser
cofundador, amb el seu company Valentín Antón i en representació de la UGT i la FSC-PSOE, de l'Assemblea de
Catalunya: "La primera hòstia i el primer insult que vaig rebre
de la policia va ser en una ofrena floral al lloc on hi havia hagut
el monument a Rafael Casanova. Em van demanar la
documentació i, al pensar ells que jo no era català, em van
recriminar per traidor".
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Juan Alamillo

Un lluitador inquiet

Còrdova, 1944. Amb vint anys arriba a Catalunya. Entra a
treballar a l'AEG i participa en l'impuls de les Joventuts Obreres
Catòliques (JOC) al Vallès. Recorda com "a Andalusia els
capellans eren privilegiats fàcils de desemmascarar, però a
Catalunya em va sobtar trobar gent de l'església implicada amb
el socialisme, curas rojos." Participa també en la creació de les
comissions obreres clandestines, però, veient el control del

PSUC, abans d'esgotar-se discutint amb "maoistes-leninistesceaceusquistes-llibreroigistes" impulsa la creació de l'Associació
Sindical de Treballadors (AST) i participa com a responsable de
Catalunya en el congrés fundacional de l'Organització Revolucionària dels Treballadors (ORT), celebrat a Alcalà d'Henares.
El 1969, cansat del control policial, es desplaça a Barcelona.
Allà impulsa l'ORT i entra a treballar a Làmpares Z fins que, el
1972, es acomiadat com a represàlia per la seva activitat sindical.
Coopera en el grup de "plataformes d'empreses", oposat al
control del PSUC sobre les CC.OO. Amb la majoria d'afiliats de
Catalunya abandona l'ORT per les consignes maoistes que

arriben des de Madrid i creen la revista Topo Obrero que mira
de ser amena i popular, lluny del pamflet. "No es pot lluitar tot
el dia de mal rotllo, los ricos se reian i nosaltres a plorar2 Siguem
serios, home". El tornen a acomiadar i entra a les llistes negres
de la patronal. Col-labora en la creació del sindicalisme clandestí
i del PSC-Congrés al Baix Llobregat, des del Moviment per
l'Autogestió i el Socialisme. Mentre treballa de professor de
formació professional, recorre tot Catalunya. "Crec que el
catalanisme jove i connectat amb la societat era el dels xarnegos.
A totes les mogudes que es feien per recobrar la dignitat del
poble arribaven de totes bandes, cridant visques amb accent
andalús, murcià, extremeny... Es va tenir visió del país real. La
unitat era l'única manera d'avançar. Hi havia massa gent que
es conformava amb petites dosis de poder -Pujol, PSUC... en
tenien prou amb una Mancomunitat tipus Prat de la Riba- i això
era una de tantes amenaces: la pròpia tebiesa de molts sectors
polititzats. El que ha fet el PSC per cohesionar aquest país ho
dirà la història".

Joan Josep Lleixà

La Maquinista

Terol, 1950. Als quatre anys ve a Barcelona amb els pares. Amb
quinze entra a La Maquinista, a l'escola d'aprenents, una empresa
amb tradició en el moviment obrer europeu i plena de represaliats
pel franquisme. Allà es polititza, esdevé delineant i aprèn català.
A l'empresa funciona una comissió obrera formada per gent del
Front Obrer de Catalunya, del PSUC i cristians. Durant una vaga
de dos mesos, l'any 1969, actua com a responsable de la caixa
de resistència per obtenir recursos. La vaga va comportar
l'acomiadament de la majoria de companys de la comissió obrera
i ell va haver de parlar amb un directiu que tenia la pistola al
damunt de la taula. Recorda com van arribar autocars d'Astúries
i Cadis, amb aprenents entre els quals hi havia en Josep M.
Àlvarez, i que alguns ja arribaven polititzats i com, sobretot els
asturians, van formar la UGT de La Maquinista. En Juanjo Lleixà
estava a l'esquerra del PSUC i participava a la comissió obrera
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del metall d'Espanya. L'any 1977 hi ha una ruptura a les comissions obreres, arran del control total que imposa el PC. Ell estava
al Partit del Treball i va participar en la fundació de la CSUT
(Confederació Sindical Unitària de Treballadors), però lamenta
que durant la clandestinitat apareixien partits com bolets. Considera que dels Pactes de la Moncloa (1977) els treballadors en
van sortir malparats i que, un cop assolida l'amnistia per als
polític, els obrers van haver de lluitar per aconseguir l'amnistia
laboral. La CSUT de La Maquinista, l'any 1982, va acordar
dissoldre's, "però ens van cargolar amb els crèdits i això va
provocar que m'embarguessin el sou i, escarmentat, em vaig
apartar de la lluita sindical". Tanmateix, la malaltia d'un company
el va portar a tornar-se a moure i davant del suport obtingut de
la UGT va decidir afiliar-s'hi. Després va ser delegat sindicat i
va ser elegit per al comitè d'empresa.
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Joan

IS S III

Treballador del Vidre i militant de la Confederació Nacional
del Treball

En Joan Peiró va néixer el 1887 en una família treballadora a Barcelona. Als nou anys es posà a treballa
en el sector del vidre, un ofici que ja no abandonaria mai més. Com molts altres treballadors de l'època
no va poder anar a estudi, però als quinze anys es feu el propòsit d'aprendre a llegir i escriure després
que un company de feina li passés un full imprès del Sindicat del Vidre que parlava de la jornada de vuit
OSOR ii coc A

Jordi Verdaguer Lozano

Començà la militància sindical a la Federació del Vidre. Posteriorment va participar
activament en l'impuls de la Confederació
Nacional del Treball (CNT), que es va convertir en la principal força sindical que Catalunya ha tingut mai. En aquesta organització
va ser un dels màxims representants i un
SS Ut ci UA DI ea relia ti ruc ia
RS IU i tea US ES RA res reus
rebutjar l'oferiment del règim franquista de
SLU La SIS AU Sa ut ig Lali)
organitzar el sindicat vertical. La importància
de Peiró, però, no és només pel fet que fos
una persona rellevant en tot el moviment
obrer de la primera meitat del segle XX.

ES EE CU CU IU Tui rei

DES g LU i Sa EES LG SU IES I ur atSI)
LS SL SS US SU SS eu oa t El
DT a ella tel teler Di lesa ED o gestio tes
de la pròpia vida i del que l'envoltava. El
que passava al barri, el que passava a la
fàbrica, el que li passava a l'amic o l'amiga
IC RA Clascar ESTA

Per això van rebutjar sempre l'estalinisme i,
a partir de 1936, el PSUC. No entenien el
DL UCI I US ras enlla ea
sinó per generar nous amos. En Peiró era,
com totes aquelles persones a qui representa,
favorable als conceptes de democràcia i desTES Ll Patata US Mies Pa Teu it
s'expressava en la CNT i també en l'àmbit

Aquesta concepció de la qual n'era represenLEITO MS CUA CS LAIA Lira atre Tea Mite iii a polític de les relacions de Catalunya amb
Espanya. La catalanitat d'en Peiró, com la
IU a ELL EA cel tir NS ei NIC le pala nat E aa estil
En Peiró i molts d'altres varen fer l'esforç
de molts treballadors de l'època, era viscuda

ET i i Tela ET Pel Pa eN asei de NE ell da NS Der Peli Tot de
DT CAT dera ele l PD gel la EST ii dra Reed dei D ip Del tira D
obrer de la primera meitat del segle XX. RepresenAd ee Ti Tele p at Dues Tales pPe Pers i East i Tela tip i TS

DU Tea Eu SI on retre teta aura Su
profundament convençudes que el sindicat
era l'eina que tenien els treballadors per fer
la revolució social. Una revolució social
P Uss aa Tesis LL ESO Data Eren Dereiture)
DEU ESC DLIS ta NS gira Or Er IE varia
PU TAS OLI EU ES DITA Te I Ter TD Dol Da Tio LES
Tala EO ES SS ves
d'un estat català, com tampoc ho era de
l'existència de l'estat espanyol. No oblidem
cla li UN TS UES METRES LED ei LS CIE
donar a conèixer una visió diferent de la
una moral obrera, basada en el treball. Amb
ICL EBA OI MU ISI TU tl re ERO tira Der Siga eraILLES TU EA CU Del See SGA
CS EE SILS SS ES SIC DE
l'orgull del treball ben fet i de "guanyar-se
lladors. En Peiró era una persona d'uns prinPSI Se EU RSU AS SU uni
TOT SS EA Die Tel ETS El atra rer tuTt
IEC UES RSS IN tec oc LU ES Dret une ei
mitjans de comunicació de masses. Malgrat
LLA UTC ea TES are EET EI Sl aire urea a
rebutjada, tant la dels que eren "companys"
que molts dels que pertanyen al món de la
de feina, com la dels que pel seu estatus social ts, sovint, són decisius. La ideologia és imcultura l'usin per dominar. Malgrat els que
ILLA ELL ES MS CU SN tea Si Ei El SS A
DUES a TES UE TS IC Cr ES
de participació, que sovint no volen
ISO CAD ea Da ia e ue al d l'oli tea ele i TaSrere parlen
in)
SILS SR Dar ia tg Us it a a ies il
que ningú talli el seu pastís. Malgrat que
aquest treballador del vidre eren completaben fet, creien que no els calien els amos.
LS MIREU ES US MEC IS EN ia arey Ei ia Tel tes'estimuli
ETT Ts perversament un esperit solidari
Ells podien fer funcionar les empreses millor
DUR SAS RSS Ui Iu RES EE ten
els objectius sense vulnerar uns principis
que els capitalistes, sense l'ànim d'enriquirDalt iaia den
ètics que són la base de la pròpia ideologia.
se (considerat com a mesquí), però si de
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Joan Peiró i el trentisme durant la República

Joan Peiró va ser un dels militants més importants de l'anarcosindicalisme català i espanyol. Fou un

lluitador incansable, un organitzador sindical actiu i també un dels pensadors i escriptors més prolífers
que va tenir la classe treballadora del nostre país

Peiró va ser molt present durant la reorganització de la Confederació Nacional del
Treball (CNT) després de la proclamació de
la I República, l'abril del 1931.
Els sindicats havien estat clausurats amb la Dictadura de Primo
de Rivera i ell mateix, conjuntament amb altres dirigents cenetistes, havia conspirat amb els
polítics republicans per tal
d'acabar amb aquella situació i
accelerar el canvi de règim cap
a una república democràtica. La
República va representar un
moment extraordinari de llibertats
polítiques i sindicals imprescindibles per a portar a terme
l'estratègia anarcosindicalista
moderada que impulsaven els
dirigents de la Confederació. Des
de la direcció de Solidaridad

dels anarquistes maximalistes. Fou en aquests
moments que Peiró i altres destacats dirigents
de la CNT van escriure un manifest signat

dora. Les crítiques i enfrontaments entre les
dues tendències van portar a Peiró a dimitir
del seu càrrec de director del diari confederal
i també van comportar el progressiu desplaçament dels trentistes dels comitès locals, regionals
i nacional. Posteriorment es va
obrir un procés escissionista amb
l'expulsió dels sindicats que van
defensar les seves posicions. Van
ser creats aleshores els Sindicats

Volien una revolució feta per la
majoria de la població, agrupada en
els sindicats, i no la realitzada per un
grup petit dirigent, una avantguarda
revolucionària

insurreccionalistes, promoguts

pels radicals faistes, i l'amenaça
creixent del feixisme a partir del
1933, van portar la revisió

d'ambdues posicions que van unirse de nou en el Congrés de la CNT
de Saragossa el maig del 1936, a
les portes de la Guerra Civil. En
la nova conjuntura les dues tendències, conjuntament amb la
UGT, van portar a terme la revolució. Peiró va continuar defensant els seus ideals anarcosindicalistes fins al moment de la
seva mort, quan fou afusellat per
les tropes franquistes. La història
de la classe treballadora catalana
ha de reconèixer en la vida de
Joan Peiró la d'un dirigent coherent i clarivident, una ferma
personalitat sindical i humana.

Obrera, l'òrgan de la Confede-

ració Regional del Treball (CRT)
de Catalunya, Joan Peiró difonia
les seves idees, que passaven per
fer dels sindicats una eina eficaç
de lluita contra la patronal i anar
capacitant els treballadors, pa-

ral-lelament, de cara a la futura
revolució. No es volia un enfrontament amb el nou règim,
sinó aprofitar-se del moment
polític favorable per tal d'engrandir i preparar els sindicats
confederals finalment legalitzats.
Tanmateix, dins de la CNT hi
havia altres tendències més radicals, com eren els faistes i els
comunistes, que des de punts de
vista diferents impulsaven projectes revolucionaris, que preveien realitzar la revolució d'una
manera immediata i l'enfron-tament sistemàtic
amb les institucions burgeses. L'objectiu
prioritari d'aquesta estratègia no era la preparació sinó la realització del fet revolucionari.
Era difícil que poguessin subsistir aquestes
dues estratègies — l'anar-cosindicalista moderada i la revolucionària- en l'organització
confederal, per ser contraposades. Una de les
dues havia de dominar les accions de la CNT
i la seva trajectòria. En els primers mesos de
la República, fou la línia sindicalista la que
va dominar la Confederació, tanmateix, aviat

van ser desplaçats per la tendència radical, la

d'Oposició a la CNT el 1933, amb

els militants i els sindicats trentistes, que va tenir bases importants a Catalunya i al País Valencià. El fracàs dels moviments

Tria i introducció de Pere Gabriel.
Edicions 62 (1875). Les fotografies del
reportatge procedeixen d'aquest llibre

per trenta militants, sent per aquest motiu
anomenats "trentistes", els defensors

d'aquestes posicions, en què criticaven
l'insurreccionalisme que els faistes defensaven
aleshores. El manifest, publicat el mes d'agost
de 1931, proposava una altra via per aconseguir la revolució. Volien una revolució feta
per la majoria de la població, agrupada en els
sindicats, i no la realitzada per un grup petit
dirigent, una avantguarda revolucionària. Per
a Peiró fer una revolució de manera immediata i sense preparació, endarreria la veritable
revolució encapçalada per la classe treballa4'7connexions

REL OeniSton ia cien ES US o Dues
que el va condemnar a mort
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Joan Peiró,
Josep Puig i Pla. Historiador. Membre de la Comissió Joan Peiró

Joan Peiró Belis (Sants, 1887- Paterna, Pais Valencià,
1942) és un exemple de com des de baix de tot (a nivell
social, econòmic i cultural) es pot ascendir i millorar. O
temancipar-se", que és aquella paraula que el moviment
obrer antic utilitzava per referir-se a la lluita en favor dels
drets socials i l'assoliment d'aquests. Joan Peiró de petit
treballà en un forn de vidre i als vint anys, casat i analfabet,

es traslladà a Badalona. Allí començà la seva activitat
sindical, que seguint Salvador Seguí el va portar a
l'anarcosindicalisme, i també periodística, com han explicat
Joan Zambrana i Jordi Albadalejo. Patí atemptats, detencions
i presó en moltes ocasions: allí aprengué a llegir i escriure.
El 1922 va a treballar a les Cristalleries de Mataró, d'on
serà director, un model cooperatiu i de producció. Peiró es
convertirà en referent del sindicalisme català i espanyol,
serà secretari del Comitè Nacional de la CNT, director de

la publicació Solidaridad Obrera i combatiu articulista de
premsa. Escindit amb els moderats /rentistes, el 1936 es
reintegra a la CNT. Durant la Guerra Civil s'enfronta als
excessos de la FAI i dels incontrolats, que l'amenacen de
mort, amb articles que són molt divulgats -recollits al llibre
Perill a la reraguarda, amb un pròleg de Julià Gual- i
protegint persones amenaçades. Contra la seva voluntat és
nomenat ministre d'Indústria a finals de 1936 en el govern
de Largo Caballero —ho accepta per mandat orgànic- i
després comissari general d'Electricitat. Peiró va ser un
líder sindical, un home d'acció, però a la vegada —i el fet és
poc corrent- un articulista i escriptor destacat. No podem
dir el mateix d'homes com Seguí (el Noi del Sucre), amb
grans dots organitzatius i brillant orador, ni d'altres publicistes
que no eren persones d'acció. Exiliat a França, serà detingut
i lliurat a la Gestapo, que el farà a mans de la policia
espanyola a primers de 1941, en un cas semblant al del
president Lluís Companys. Peiró resistirà les pressions per
a integrar-se al nou règim. Fins al cap d'un any i mig no
serà jutjat a València pel procediment sumaríssim. El
programa de TV3 "Joan Peiró o la justícia de Franco", emès
el març de 2003, ens ho recordà. Testificaren a favor seu

empresaris, religiosos i persones de dretes: ningú, en contra.
Josep Benet ha estudiat amb el detall que el caracteritza
aquesta darrera època de Peiró i espera publicar enguany el
llibre "Joan Peiró afusellat". Els familiars de Peiró han
demanat, amb l'impuls de la Comissió Joan Peiró, la revisió
del procés que el va condemnar, a partir de l'acord del
Parlament de Catalunya i amb el suport de la Generalitat.
La projectada llei estatal de la memòria històrica podria
comportar l'anul-lació dels processos a Companys i altres
presos polítics i socials, fins a casos més propers com Puig
Antich. La Comissió amb motiu del 60è aniversari de
l'afusellament de Peiró impulsà una sèrie d'actes a l'Ateneu
Barcelonès, al Museu d'Història de Catalunya i a Mataró.
El passat octubre morí a la capital francesa el seu fill Josep,
que havia estat secretari de la Federació de la CNT de París
i membre de l'Aliança per la República, i l'I de febrer la
seva filla Guillermina va rebre la Medalla President Macià
de mans del president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual
Maragall.
49connexions
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L'històric militant del sindicat UGT i del PSOE, Gabriel Juan Mas, al qual el ministre de
Treball i Assumptes Socials, Jesús Caldera, va imposar el dia 3 de gener de 2006 a
Palma la medalla d'Or al Mèrit del Treball, acaba de complir 95 anys. Va néixer a Alaró
(Mallorca) el dia 21 de desembre de 1910. El seu pare era membre del col-lectiu més
progressista de l'època, els sabaters artesans, els quals aquell any havien fundat la
societat obrera socialista, adherida a la UGT, denominada "La Recompensa del Obrero

de Alaró".

Medalla d'or

peraun — io militant
Joan Huguet Amengual, secretari d'Acció Institucional UGT-Balears. Palma de Mallorca, gener de 2006

Als 6 anys, va ingressar a l'escola primària, exercir al llarg de vuit anys i aprofità per llegir
però tot just hi va tenir temps d'aprendre a
llegir i escriure, perquè, essent el major de deu
germans, en una època francament dura, de
fam canina, molta pobresa, innumerables dificultats i amb tantes boques per alimentar, el
posaren a treballar, en les diferents labors del
camp, tot just haver complert els deu anys.
Tanmateix, l'afició per la lectura que havia
heretat del seu pare, subscrit a El Obrero
Balear, li reportaria un important bagatge
cultural i una excel-lent formació. Als 14 anys
començà a treballar en una fàbrica de sabates
d'Alaró. Al mateix temps s'afilià a la UGT i,
d'immediat, va iniciar una militància sindical
que encara perdura. Ben aviat els seus escrits,
a mode de manifests i proclames, es feren
populars entre els companys de feina i als 18
anys ja col-laborava, assíduament, amb el
periòdic El Obrero Balear i amb la revista
satírica política Foch y Fum, en la qual firmava
amb el pseudònim d'Es Forner de Ses Rotes.
L'any 1929 ja era el secretari de la societat
obrera "La Aurora" d'Alaró, càrrec que va
BOconnexions

interessants obres de la seva llibreria. També
hi va impartir classes, els vespres, en els primers
anys de la República, com a ajudant del que
fou el seu professor, i va formar part d'un
orfeó i d'un grup de teatre de la mateixa societat. Aquell mateix any feia el seu primer míting,
durant la celebració del Primer de Maig, a Sa
Font de Ses Artigues. El 14 d'abril de 1931,
amb la proclamació de la Segona República,
ell fou l'encarregat d'enarborar la bandera
socialista, perquè a Alaró no n'hi havia cap
de republicana, i, precedint el batlle Pere Rosselló, es va dirigir a la multitud, animant-la,
amb la seva veu potent i clar discurs que va
començar així:

tJóvenes de Alaró, quiero animaros desde aquí para que
luchéis en la defensa y mantenimiento de la República. No
permitàis jamàs que ésta os sea arrebatada, porque si
dejàis que esto suceda, el caos se apoderarà de Esparia y
volveràn los tiempos de la represión, de la dictadura y de
las injusticias sociales" ...

Acte religiós a la Presó Provin
Gabriel Juan en el ce

cial de Palma (1938)

fet, passaria un any, el 1935, amb grans

dificultats i enormes penúries. Però, Gabriel
Juan, trobaria aleshores un espai per a la
felicitat, l'amor i l'esperança. Feia uns anys
que una al-lota jove, encantadora i de gran
bellesa, Antònia, nascuda a Alaró el dia 12
de gener de 1912, l'havia captivat. Es pot dir
que el mitològic cupido havia ferit el cor
d'ambdós i l'amor havia sorgit amb tota la
seva tendresa i la fermesa amb què es perpetua. Una història d'amor tan sincer i ple de
romanticisme havia d'acabar-se unint a l'altar
de l'església dels Hermanos Carmelitas de
Palma el dia 9 de febrer de 1936. Pocs dies
després, aquell mateix mes de febrer, es va

produir el triomf de la candidatura del Front
Popular en les eleccions generals espanyoles
i, això, va permetre a Gabriel Juan ocupà, de
bell nou, la plaça de saig en l'Ajuntament
d'Alaró. Però, malauradament, seria tan sols
una espècie d'oasis en el desert, ja que la pau
i la felicitat es tornarien a rompre, ara amb
major contundència i crueltat, en el mes de
juliol segient, per mor de la Guerra Civil.
La gent d'Alaró, assabentada del

cop d'estat del general Franco, vivia
tranquil:la i pacíficament, però, amb un cert

temor, enmig d'una calma tensa que regalimava relliscosa, com les gotes de suor humides i llardoses que s'escampen per la pell els
dies de xafogor. Les primeres notícies dels
combats entre els republicans i els rebels, a
la península, presidiren els esdeveniments
d'aquell estiu i, encara que aquestes arribaven
de manera esporàdica i confusa, es convertiren
en el principal tema de conversa. Tanmateix,
la falsa tranquil-litat es va rompre, l'horabaixa
del 26 de juliol, quan arribaren de Palma
diversos camions carregats de falangistes i
0an Huguet, Jesús Caidera i Llorenç Bravo (d'esquerra a dreta)
requetès armats fins les celles amb fusells i
abriel Juan l'any 2002
corretjams. En un obrir i tancar d'ulls
abriel Juan l'any 2006
GOS
s'apoderaren de l'Ajuntament i de la Casa
del Poble, maltractant i humiliant, fins a la
denigració, les persones que allà hi trobaren
que
desembocaren
en
la
vaga
general
del
mes
Fou acomiadat l'endemà del treball (la fàbrica
d'octubre de 1934. Uns dies abans de la vaga, i, a toc de "mando i ordeno ", les feren formar,
de sabates "Can Pampó" de Consell) per
a punta de canó, enmig de la plaça. Al dia
Gabriel Juan, a Alaró, escrivia el manifest
pronunciar aquell míting i va fundar, poc
seguent:
segúent, els falangistes començaren els esdesprés, a Alaró, les Joventuts Socialistes.
L'octubre de 1931 es va incorporar a files
per complir el servei militar a la ciutat d'Inca
on treballava de tallador de patrons de sabates.
Una vegada llicenciat va seguir treballant a
Inca en la seva professió, però seria acomiadat
de bell nou en el mes de novembre de 1933
arran de la vaga que es desenvolupà en totes
les fàbriques de sabates de Mallorca acusat
d'instigador i capitost. Aquell mateix mes,
fundava a Inca la "Sociedad de Cortadores
del Calzado ", adherida a la UGT. Als 23
anys presidia el Congrés de les Joventuts
Socialistes de Balears que es va celebrar a
Palma l'any 1934 i es convertia en un dels
seus principals dirigents. En el mes d'agost
d'aquell mateix any li concediren la plaça de
saig de l'Ajuntament d'Alaró, la qual va
desenvolupar fins al mes d'octubre segiient.
Eren els mesos del turbulent període de
l'Espanya regida pels diferents governs radical-cedistes del president Alejandro Lerroux
B2connexions

Por haberse entregado traidoramente el poder alos
monarquizantes y fascistas de Gil Robles, se ha declarado
en Esparia la huelga general. Os suplicamos secundéis
valerosamente dicha huelga, con miras ala victoria contra
estos elementos que quieren aniquilar y aplastar al
proletario. i Trabajadores a la luchal. iViva la revolución
social"

En els dies segients a la vaga general, la qual
fou reprimida amb duresa, Gabriel Juan va
sofrir una persecució ferotge. Acusat d'haver
escrit el manifest, fou empresonat juntament
amb el seu company de treball Pere Antoni
Rotger, durant un mes i mig, a la Presó Provincial de Palma. Ambdós foren processats
i, finalment, exonerats i posats en llibertat.

Acomiadat de bell nou del treball, per aquest

corcolls per detenir els principals dirigents
socialistes. Alguns d'ells, s'escaparen refugiant-se en els llocs més recòndits de la
muntanya o s'amagaren a indrets insospitats,
mentre altres aconseguiren fugir d'Alaró. La
venjança dels falangistes fou immediata. Els
familiars dels perseguits sofriren els interrogatoris més cruels i les pallisses més brutals
fins que no era detinguda la persona en quies-

SOCIETAT I cai

tió. D'una manera o de l'altra, la majoria va
caure a mans dels feixistes rebent diferents
tractes i destins, a quin més cruel, però els
més desafortunats foren els disset companys
de Gabriel Juan que foren assassinats.

la presidència de Rafel Rigo. Escoltaven
Radio Espafia Internacional i Radio Pirenaica.
La II Guerra Mundial pareixia acabar-se
definitivament i s'abrigava l'esperança que
les forces aliades acabarien amb la dictadura
del general Franco. Però la frustració final
s'apoderà del seu ànim i l'esperança s'apagà:
definitivament en els primers dies de l'any
1950. L'any 1975, Fèlix Pons i Emilio Alonso
dirigien la reconstitució del Partit Socialista
a les llles Balears i patrocinaren i donaren
suport a la reconstitució de la UGT. Per

Gabriel Juan fou dels que fugiren
cap a Palma refugiant-se a casa de la seva
cunyada, la qual exercia la professió de comare en el dispensari de la Creu Roja de la
barriada de Santa Catalina. En aquells dies
de juliol, Gabriel Juan sentia en el seu interior
una angúnia, amb dents de geneta, que li
mastegava l'ànima i veia com els dies passaven sense acabar d'acostumar-se a la nova
situació. Superat el calorós mes d'agost, va
arribar un setembre més temperat i sense
incidents que li donaren un major i millor
ànim i li feren augmentar les esperances.
Però, el seu destí havia de seguir sent impla-

escometre aquesta labor, entre altres homes,

cercaren la col-laboració de Gabriel Juan, el
qual hi accedí desinteressadament i s'hi implicà de tal manera que, en les eleccions de
1977, fou inclòs en les llistes electorals juntament amb els companys ja citats i foren
elegits diputats i Manuel Mora fou elegit
senador. Després, en els anys vuitanta, Ga-

cable i el dia 21 d'aquell mes de setembre,
a les 5 de l'horabaixa, Gabriel Juan seria

detingut per dos falangistes d'Alaró que el
conduiren al Cuartel del Cuerpo de Infantería
de Palma. Quan Gabriel Juan entrava a les
dependències, un caporal el reconegué i, amb
to jocós, etzibà: "este es un rojo de Alaró al
que pegaremos cuatro tiros ". Afortunadament, no fou així, però restà pres en el quarter
fins al 12 d'abril de 1937 en què fou traslladat

Aquell mes de maig de 1941, a Gabriel Juan
li revisaren la causa i la condemna li fou
rebaixada a 7 anys de presó. Gràcies a això,
li concediren la llibertat condicional amb
l'obligació de firmar cada mes els dos anys

briel Juan ocuparia diferents càrrecs en la
Federació de Jubilats i Pensionistes de la
UGT de Balears i, des de 1990, quan aquesta
federació es convertí en la Unió de Jubilats
i Pensionistes, n'ocupà el càrrec de President
d'Honor.

Gabriel Juan conta les seves vivències sense magnificar-les, els dóna poca imsegilents i, Gabriel Juan, tornava a casa seva
portància i, sovint, ens pregunta si el creiem
a la Presó Provincial de Palma. Allà, va tenir
el dia 21 de juny d'aquell mateix any. Passemereixedor d'honors tan elevats. Així és com
de company de presó el catedràtic Lluís Ferbal jant-se per Palma, poc després d'haver quedat la seva humanitat i senzillesa queden ben
en llibertat, Gabriel Juan es va trobar amb el
i aprofità l'avinentesa per estudiar francès i
paleses. Tot i a pesar de sofrir, al llarg de la
matemàtiques, sense deixar de banda el cos- seu amic Antoni Gil, el que fou secretari
seva vida, innumerables penúries i dificultats,
general de les Joventuts Socialistes de Balears, contínuament transmet el missatge de la
tum de llegir tots els llibres que podia. Durant
i es plantejaren ressuscitar el Partit Socialista
el procés del Consell de Guerra a què fou
felicitat i l'alegria i manté la flama ben encesa
ila UGT. Ben aviat convertiren la possibilitat
sotmès, acusat de desertor, fou condemnat a
dels seus ideals polítics. Sap que ha fet tot el
en un fet i, en poc temps, a Mallorca, comptala pena de mort, però, finalment, aquesta li
que havia de fer i se li nota que té la consren en les seves files amb una cinquantena
fou commutada per la de reclusió perpètua.
ciència tranquil:la. Ell sempre serà, per a
de companys de Palma, Binissalem, Artà,
El Nadal de 1940 li donaren la notícia del
nosaltres, l'exemple a imitar, el nord i guia
seu desterrament al camp de concentració de Alaró, Sa Pobla, Inca, Capdepera i Felanitx.
a seguir, P'estrella que ens il-lumina i el raig
Gabriel Juan va ésser designat secretari gel'illa de Formentera. El trasllat es va fer a
d'esperança que ens conforta i dóna seguretat.
bord del vaixell J.J. Sister. Durant la travessia neral del Partit Socialista i Antoni Gil n'era
Per tot això, moltes gràcies Gabriel Juan i
elegit president, mentre la UGT restava sota
feia un temps espantós, plovia, la mar estava
molts d'anys.
embravida i les ones batien la coberta. Entre
la tripulació regnava el desconcert i un dels
mariners digué a Gabriel Juan que, d'haverse decidit, els presoners podrien haver segrestat el vaixell i dirigir-lo cap a Alger. Per a
refugiar-se, a Formentera, els aproximada-

ment dos-cents presos que l'acompanyaven,
hagueren de fabricar-se les seves pròpies
barraques de fusta i sofriren un fred espantós.
La fam atroç i les malalties acabaren amb la
vida dels més dèbils. Molt pitjor fou el tractament que reberen els presoners desterrats
que arribaren d'Extremadura, els quals, a

més del poc menjar que rebien i sense el
suport de la família, sovint es veien obligats
a alimentar-se del que rescataven dels fems
i morien d'inanició. Amb freqiència, Gabriel
Juan, mentre sofria el desterrament a l'illa

de Formentera, recordava la seva esposa i
l'enyorava. En aquest estat de contemplació
es trobava, precisament, el Primer de Maig
de 1941, quan per a expressar-li el seu amor
i els seus sentiments li va dedicar el segient
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Acte del Correllengua al Camp Nou. 22 d'octubre 2005. Mapa dels Paisos

Catalans amb la intervenció d'en Joel Joan. Foto: Oriol Clavera

El Correllengua torna a
(ec Re ec ade cia de IIa eSi cia cieió
Acte Correllengua al Bruc. Mainada sala gran estemda
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Correllengua 2005 en xifres
El Correllengua ha passat per unes 400 poblacions, amb uns 600
actes en total, un centenar més que l'any passat. A més, cal destacar-

ne els 122 fets al País Valencià.

També, han estat 55 nous ajuntaments i 5 consells comarcals els que
han aprovat la moció del Correllengua d'enguany.
Acte central a Barcelona, per segon any consecutiu amb una assistència de més de 2.000 persones.

Hem aconseguit reactivar la ciutat de Girona amb una participació,
malgrat la pluja, d'unes 800 persones en el conjunt d'actes.

16.000 correus de suport al FC Barcelona arran de la polèmica suscitada després de l'acte del Correllengua al Camp Nou i 151 correus
més rebuts a la CAL, dels quals 6 han estat d'insults i amenaces.

Acte de cloenda a Perpinyà: unes 5.000 persones
328 participants al llarg de les tres setmanes de durada de la primera
edició del concurs radiofònic Coneixem els Paisos Catalans2
Una participació de mig milió de persones en el conjunt d'actes del
Correllengua 2005.

3 de setembre 2005. Acte d' inici del Correllengua.

Per novè any consecutiu, la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) ha impulsat i coordinat la campanya
del Correllengua al Principat, a Andorra, a
Menorca, a Eivissa, a la Franja de Ponent i
a Catalunya Nord, amb el suport de les entitats
d'aquests diferents territoris, mentre que al
País Valencià se n'ha encarregat Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Així doncs,
un cop més, la flama, com a element simbòlic
i cohesionador de tota aquesta iniciativa, ha
romàs encesa en el seu pas per les diferents
poblacions del país.
La CAL és una entitat que va
néixer la primavera de 1996 amb la voluntat

de fer un treball de xarxa entre associacions
i persones a títol individual d'arreu del país,
tot implicant-se en un projecte basat en tres
grans objectius: garantir un futur digne per
a la nostra llengua, tot assegurant polítiques
actives per promocionar el seu ús social,
acabar amb la menysvaloració de la nostra
cultura i, per tant, presentar-la arreu del món
com el que és: una cultura innovadora, integradora i desacomplexada: i reclamar la unitat
lingúística del nostre país, de Salses a Guar-

damar i de Fraga a Maó. Tot això amb la
convicció que si no avancem junts, ens serà
molt dificil assolir la plena normalització del
català.

El Correllengua

El nostre valencià,
elcatalà de tots

El Correllengua és una de les campanyes
fixes anuals que organitza la CAL. Neix l'any
93 a l'illa de Mallorca per tal de demostrar
la vitalitat de la llengua catalana, dos anys
després, es comença a fer al País Valencià i,
a partir de 1997, la CAL agafa el compromís
de portar-la a la resta dels territoris de parla
catalana.

També, el Correllengua s'estructura en
quatre columnes que porten el nom d'alguna
persona que s'ha significat pel seu treball i
la seva fidelitat amb la nostra llengua i cultura.
Cada columna agrupa un conjunt de comarques del país i al voltant de cada un d'aquests
personatges hi ha material de difusió per
donar-los a conèixer en els pobles on transcorri la columna. Enguany, els noms de les

D'aquesta manera, el Correllengua
ha esdevingut la campanya més multitudinària
de reivindicació de la llengua catalana. Una
proposta per a la defensa i la promoció de la
llengua catalana, d'una manera transversal,
oberta, participativa i popular. Per tant, des
de cada poble on s'organitza el Correllengua,
es realitzen activitats de tota mena, de caire
lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu, com
ara xerrades, taules rodones, programes de

ràdio i televisió, música i balls populars,
actes gastronòmics, cercaviles, teatre al carrer,
concerts, etc.. A més, organitzar el Correllen-

gua en una població no necessàriament requereix un gran nombre de persones. Hi ha
pobles on la iniciativa s'ha dut a termes amb
tres persones al capdavant. Ara bé, per fer el
Correllengua a un poble, els voluntaris s'han
de posar en contacte amb la CAL Nacional
ja que si una cosa ha de quedar clara és que
el Correllengua és una campanya a nivell
nacional. Per tant, amb el Correllengua es
pretén fomentar l'ús social de la llengua -en
tots els àmbits i entre totes les persones que,
nouvingudes o no, encara no la coneixend'una manera festiva i oberta de celebrar la
catalanitat, al carrer, de manera desacom-

plexada i en positiu.

quatre columnes ha estat: Jesús Moncada,

Ovidi Montllor, Guillem d'Efax i Avel-lí
Artís Gener "Tísner". Enguany, la CAL ha
volgut posar èmfasi al Correllengua tot reclamant el desig de viure plenament en català,
tal i com ho fa qualsevol altre país del món
amb el seu idioma propi. Amb un ús social
normalitzat, amb l'oficialitat que li pertoca
S5connexions

Festival per la llengua. Rellampt
Acte de cloenda a Perpinyà. Actuació de la Fera Ferotge en homenatge a Ovidi Montllor.

i sense els atacs secessionistes a què es troba
sotmesa. Amb el lema d'aquest any, "El nostre
valencià, el català de tots", cita de l'escriptor
Enric Valor, la CAL ha posat de manifest,
d'una banda, que no tots els valencians defensen el secessionisme lingiístic com volen fer
creure des d'alguns sectors, i, de l'altra, desvincular el terme "valencià" d'aquesta polèmica fent-ne un ús normal com a denominació
de la manera de parlar català a València, com
passa amb el gironí a Girona o amb el mallorquí a Mallorca.

en xarxa
La implicació de cada vegada més gent
d'arreu dels Paisos Catalans, de centenars
d'associacions, d'ajuntaments (amb
l'aprovació de la moció de suport al Correllengua, per part de gairebé 200 ajuntaments),
de consells comarcals, d'entitats cíviques i
culturals i de persones provinents de diversos
àmbits (lúdics, culturals, esportius, musicals,
festius, juvenils, pedagògics, gastronòmics....), han fet possible els 600 actes celebrats durant els dos mesos del Correllengua.
Sens dubte, totes aquestes persones són les
màximes avaladores d'aquest projecte en
BG6connexions

creixement constant. D'altra banda, organitzar un Correllengua no és una feina fàcil.
Muntar la campanya requereix una feina
prèvia des de mesos abans, basada en reunions informatives amb tots els nuclis de la
CAL i les persones interessades en organitzar
el Correllengua en el seu poble, concretar
els diferents actes que es volen realitzar a
cada poble, la distribució del material necessari per muntar-los, permisos..... En definitiva, una feina que comença mesos abans
de l'inici de la campanya, enguany el 3 de
setembre, i que necessita molta coordinació
i organització entre els nuclis locals i la CAL
Nacional fins al seu final, el 5 de novembre.

inovetats

centrals

L'inici del Correllengua es fa cada any des
d'un punt de la Catalunya Nord, i també
s'acaba al nord del país. D'aquesta manera,
el 3 de setembre va tenir lloc l'encesa de la
flama a Rià (Conflent), el 17 de setembre va
passar per Fraga: el 9 d'octubre (enguany,
però, ha estat el 8) a València, coincidint

amb la commemoració de la Diada del País

Valencià: el 22 d'octubre la flama va entrar
per primer any al Camp Nou, el 29 d'octubre
va tenir lloc el gran acte de Barcelona, a la
Vila de Gràcia: i finalment, el $ de novembre
i com cada any, la flama va tornar al nord
del país, a Perpinyà. Potser caldria destacar
especialment l'acte del Correllengua al Camp
Nou -en el marc del partit Barça-Osasunapel seu gran ressò mediàtic que ha estat el
mirall de la magnitud de les reaccions provinents de la gran majoria de mitjans de comunicació de l'estat, suscitades arran de l'acte.
Crítiques de tots colors i mides que no només
han beneficiat la CAL, sinó que han despertat
consciències nacionals i lingúístiques de
molts ciutadans i ciutadanes dels Paisos
Catalans, fent un pas més endavant cap a la
normalització d'aquest país. Com a novetat
d'aquest any, destacar també la primera
edició del concurs radiofònic del Correllengua, Coneixem els Paisos Catalans2, amb

la col-laboració de Catalunya Cultura, Vilavveb i Ràdio Arrels. El concurs va començar
divendres 7 d'octubre i va acabar el 5 de
novembre, coincidint amb l'acte de cloenda
del Correllengua a Perpinyà, on va tenir lloc
la Gran Final emesa pel programa En directe
de Catalunya Cultura des de la Plaça Catalunya de Perpinyà. A més a més, de manera

especial, Catalunya Ràdio també va ser-hi
present el dia abans, amb una tertúlia en
directe des de la Casa de la Generalitat de
Perpinyà a través del programa Si més no, de
Rita Marzoa. Per acabar, l'acte de cloenda a
Perpinyà va ser també un dels grans èxits de
la campanya. En total, han estat unes 5.000
persones -gran part de les quals són de la
Catalunya Nord- les que han participat a la
jornada de final de campanya. Tot i l'èxit
dels grans actes centrals, no podem passar
per alt els actes celebrats a les diferents viles
i comarques d'arreu del país, així com l'esforç
fet per tantíssimes persones per tirar endavant,
un any més, el Correllengua. Sens dubte,
sense la voluntat i l'energia de cada una
d'aquestes persones, ara no podríem parlar
d'aquest grau d'èxit.

L'Escletxa és editada trimestralment per
la Fundació Reeixida i és l'eina comunicativa de la Coordinadora d'Associacions
per la Llengua Catalana. És a la vegada
una revista formativa i informativa que
tracta temes relacionats amb la nostra
llengua i el nostre país, tenint en compte
que l'àmbit de referència és el territori de
parla catalana. Així, L'Escletxa vol ser un
punt de referència dels moviments per a
la llengua catalana a tot el país i a la vegada,
un punt de debat i reflexió al voltant de
l'actualitat sociolingúística a partir de casos
d'arreu del món. Només per 15€ anuals,
us enviem l'Escletxa a casa.

SEM CATALANS

la ES Tit

IAE

Seu: Carrer Santa Perpètu 9, DaixoSs

Telèfon / Fax: 93 415 90 02 / 93 415 87
VVeb / Adreça electrònica: vvvvvv.cal-llengu:
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LLENGUA I:

"La Queta"

De la Norma ala Queta

Maite Moreno, directora del Centre de Formació de Persones Adultes Maria Rúbies — UGT de Catalunya

Hi ha persones que encara recordem la primera campanya en favor del català. El personatge es deia Norma. Era una noia simpàtica,
eixerida i popular, que parlava en català i
animava a utilitzar la llengua, és a dir, posava
l'accent en una actitud activa davant la llengua.
Després han existit altres campanyes Depèn de
tu, Tu ets mestre,... i finalment ha arribat la

Queta, bé, potser entremig m'he oblidat
d'alguna campanya. Entre la Norma i la Queta
han passat força anys, ha plogut molt, últimament no gaire, però les diferències són significatives, la Norma era una noia simpàtica, de
dimensions humanes, i compartia el privilegi
de ser presentada en societat de la mà de la
societat civil que es mobilitzava en favor del
català, ja sé que eren altres temps. Temps plens
d'optimisme, d'eufòria, potser un xic massa,
però... La Queta és esquifida, exòtica, elitista
o sectària, no ho tinc molt clar, i molt glamurosa
-amb això sí que coincideix amb els temps-, i
només surt a la televisió, bé, sort de la televisió,
perquè si no diríem i la Queta qui és2 Fins aquí
les diferències. Ara veiem les similituds. Tant
la Norma com la resta de campanyes han com-

partit la manca de planificació. Les campanyes
són criatures polítiques d'un moment determinat
en un lloc concret, però durant aquest temps
hem après que, perquè una campanya sigui
eficaç ha de contenir clarament alguns apartats
gairebé sempre oblidats pels dissenyadors: una
anàlisi inicial de necessitats, uns objectius, uns
destinataris i per últim una avaluació. Eficàcia
i eficiència són dos mots que acompanyen les
campanyes, és a dir, l'equilibri entre els resultats
i els costos, en aquest cas els costos són elevadíssims —m'han dit a cau d'orella que la campanya costa una mica més de 3 milions d'euros,

sí, Sí, el que acabeu de llegir. Ja sé que ara esteu
fent números i veieu totes les possibilitats de
fer accions més oportunes. No us preocupeu,
vosaltres, nosaltres i tothom som conscient
que malgrat els anys transcorreguts els e
es comparteixen. En definitiva, la Quet
acompanyarà no sé quant de temps. D'ag
temps, uns anys, s'endegarà una altra camp
i algú tornarà a dir que les coses no va
aquí, i aleshores haurem fet realitat el mis
de la Queta: i si t'equivoques, torna, to
començar. Són cars els missatges, 07
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La IX conferència anual sobre política lingúística, organitzada per la Fundació Comaposada,
va reafirmar públicament un any més el compromís social de la UGT de Catalunya a favor
de la normalització del català. A propòsit d'aquest acte, és bo de fer algunes reflexions
ingúístiques des de l'ugetisme

nostra llengua comuna
Anna Lliuró, Servei Lingúistic i de Promoció de la Llengua Catalana de la UGT de Catalunya
Joan Tudela, Àrea de Llengua i Comunicació de la Fundació Comaposada

la defensa dels interessos de la gent treballadora. Però, a més
a més, des de la UGT de Catalunya també treballem socialment
per totes les altres causes justes. I cal dir que, ara i aquí, la
normalització del català forma part de l'inventari actual de
positivament pel fet que una gran majoria de la nova immigració
1.La llengua catalana és oberta: dóna la benvinguda a
tots els que s'hi volen incorporar. Això sempre ha estat així.
Ia la UGT de Catalunya volem que sigui així i hi contribuim

és gent assalariada i un sindicat és una organització de persones causes justes, juntament amb l'ecologisme, la igualtat de la
dona i la cooperació al desenvolupament.
assalariades.

8. Ja sabem que les empreses socialment responsables són aquelles que sumen a la lògica econòmica la lògica
2. El compromís ugetista a favor de l'extensió del català
social i, per tant, actuen a favor de totes les causes justes. Per
a la nova immigració és tan clar que fins i tot mantenim viva
exemple, la preservació del medi ambient o la cooperació al
una campanya amb eslògan propi: la campanya "Busques

desenvolupament. És ben clar que els sindicalistes volem que
les empreses, totes i no només algunes, siguin socialment
responsables. Dones bé. Cal dir que les empreses, precisament
per responsabilitat social, han de ser plenament actives a favor
de la normalització del català, cosa que complementarà el

parella2", que és l'expressió ugetista del voluntariat lingúístic.
3. A més a més, a la UGT animem els companys i companyes procedents de la nova immigració a aprendre més
català adreçant-se a la nostra Escola d'Adults Maria Rúbies,

treball que ja fem des del món sindical per fer avançar la
a Barcelona, o als centres del Consorci per a la Normalització
normalització lingúística.
Lingúística, a la resta del territori.
9. Ala UGT de Catalunya ens agrada més sumar que

4. Rixíitot,no ens oblidem dels companys i companyes,
en molts casos sindicalistes destacats, que no van tenir

restar. L'eslògan del nostre 1 lè congrés nacional era, preci-

sament, "Junts sumarem". Aquesta idea també és aplicable a
l'oportunitat d'aprendre bé el català a l'edat en què es va a l'extensió del català. Efectivament, el català suma i no resta.
l'escola i a l'institut, però que ara, amb el mateix esperit que
El català suma i no divideix. L'aprenentatge i l'ús habitual del
fan formació sindical i professional en altres matèries, volen
millorar el seu coneixement i ús del català. En aquest sentit,

català reforça la nostra cohesió social. I, individualment, és
ben clar que aprendre català no comporta desaprendre cap

els cursos de llengua i comunicació per a sindicalistes de laaltra llengua. I també és ben clar que incorporar-se al català
Fundació Comaposada ja fa anys que atenen aquesta demanda. no comporta en cap cas renunciar a altres arrels lingiístiques.

5. Unaltre front de normalització lingiística
tenim obert amb èxit des de fa anys són els cursos de català

Fer servir el català és sumar-nos a la llengua que volem que
siguitambé
la llengua comuna de la gent del nostre país, de la gent
que
de Catalunya.

que fa la Secretaria de Formació de la FSP de la UGT de
Catalunya per als afiliats que treballen al sector públic.
6. De l'ús col-loquial del català, això que els professionals

10. Quin és l'horitzó que volem2 Aquesta és una cosa
que tots plegats tenim el dret i l'obligació de preguntar-nos i
de respondre. És clar que, com a sindicalistes, en el terreny

importantíssim de l'ocupació, el futur que volem és la plena
de la llengua en diem usos lingúístics interpersonals, la veritat
és que la situació a la UGT de Catalunya és si fa no fa la

ocupació, que és un concepte tan definit que fins i tot ha estat
quantificat: que hi hagi una desocupació menor del $ Yo de la

mateixa que a la resta de la societat catalana. És a dir, podríem
població activa. Doncs amb la llengua també hem de tenir un
i hauríem de fer servir més el català.
horitzó, que haurem de definir tots plegats més del que ho
hem fet fins ara, però que, segurament, podria inspirar-se en

la idea
de la plena ocupació. Volem la plenitud idiomàtica del
'Z. Rlgúes podriapreguntar per què alaUGT de
Catalunya
fem actes com la conferència lingiística anual, és a dir, per
què des del sindicalisme ens interessem per la normalització
lingúística. És una bona pregunta. És veritat que la raó de ser
i, per tant, l'activitat principal d'un sindicat és específicament
GOconnexions

català a la societat catalana del segle XXI. Això vol dir que
tot el que es pugui fer en català ho hem de fer, efectivament,
en català, perquè és la manera de garantir-ne la vitalitat present
i futura.

LLENGUA I connexions

Farners Llinàs
El 24 de novembre, en el marc de la nostra
conferència lingúística anual, va tenir lloc un
homenatge-sorpresa a la Farners Llinàs, que
aviat es jubilarà. Amb la sala d'actes del Palau
Marc plena de gom a gom d'un públic en part
ugetista i en part del gremi de la llengua, la
Farners Llinàs va rebre l'aplaudiment general i
el reconeixement per la seva llarga i fecunda
trajectòria al servei de la normalització lingúística. Des de la Secretaria de Política Lingúística,

la Farners Llinàs ha destacat pel tracte intens i
positiu que ha nfantingut sempre amb les organitzacions de l'àmbit civil i particularment amb
el sindicalisme. L'homenatge, oficiat pel director
de la Fundació Comaposada, Paco Neira, va

culminar amb el lliurament d'una carpeta de
litografies numerades sobre el món del treball,
obra del pintor Josep Fossas.

a re
Gtconnexions
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El proppassat 16 de setembre la ICANN (internet Corporation For Assigned Names and
Numbers) va aprovar definitivament el domini .cat per a la comunitat lingúística i cultural
catalana (CLICO). És a dir, un domini destinat a representar a internet els usuaris que s'expre
en català o que estan en relació directa amb la promoció de la llengua o la cultura catalanes,
fins i tot expressant-se en d'altres llengues. El domini servirà per ressaltar a nivell global
l'existència de la nostra llengua i culture, del nostre barri d'internet. De fet, aquest domini és

el primer que representa un grup lingúístic i cultural, i que no pertany al món anglosaxó

La llengua i la cultura catalanes
a primera divisió internacional
Joan Francesc Gras, president interí de la Fundació puntCAT

Molta gent es pregunta què és un domini
(nom de domini, exactament), doncs bé, és
allò que ens serveix per a identificar-nos a
Internet, ja que a la xarxa, les localitzacions
de les màquines es fan amb números mitjançant les anomenades IP. Cada màquina té

La Fasel es reserva a institucions directament relacionades amb la promoció

de la llengua i la cultura catalanes, des d'escoles a ràdios, des d'editorials a
clubs esportius, des d'entitats culturals a administracions públiques amb competències
un número assignat i, per aquest motiu, es va
sobre territoris on el català és llengua pròpia
establir un sistema d'equivalència entre noms
i números, aquest nom d'equivalència és el
EL ERC ci CA Ai RAC cc ga ele ele IE cials)
DNS o sistema de número de dominis. Un
presència en català a internet (vvebs, blocs, llistes de correu, etc.)
domini és l'assignació d'un número a una
adreça numèrica que ve a ser el mateix que
fem amb l'agenda del mòbil. Posem un nom
que representa un número de telèfon. Un
domini està format per dues sequències de
lletres separades per un punt. La paraula de
la dreta, després del punt, es diu terminació.
La característica més important d'un domini
és que és únic. N'hi ha de tres tipus: Els
genèrics (TLD) que tenen un mínim de tres
lletres i son els més coneguts: el .com (de
comercial) o el .org (organitzacions). Els
anomenats territorials o de país (country code,
CCTLD) que tenen dues lletres i es basen en
la normativa ISO 3166 de l'ONU i majori-

A LI ES NENA SAU IC Ruc ele)

es van adherir a la campanya de suport a la candidatura del .cat

El 30 de gener es comencen a enregistrar els
dominis .cat. El procés de registre tindrà dos
períodes: el primer de llançament i després l'obert
a tothom. Veure: vvvvvv.fundacio.cat

tàriament solen representar estats encara que
El 21 d'abril, començarà el procés obert en
hi ha algunes excepcions. Alguns exemples
són: .es espanya: .ad andorra, .fr frança. I
finalment hi han els més nous: els patrocinats
o sponsored (STLD) que també tenen un
mínim de tres lletres i representen a un grup
determinat: .aero, per a la indústria aeronàutica: .museum, per als museus, i ara el .cat
per a la nostra comunitat lingúística i cultural.
El dia 30 de gener es començaran a enregistrar
els dominis .cat. El procés tindrà dues etapes
seqiencials i ben diferenciades: primer el
període de llançament i després el procés de
registre obert a tothom. El període de llançament és una fase prèvia a l'obertura general
al públic per la qual passen tots els nous
dominis per tal d'evitar els col-lapses i minimitzar els casos de ciberocupació. En el nostre
cas, durarà aproximadament uns tres mesos,

i tindrà tres fases, cadascuna reservada a
diferents col-lectius:
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el qual tothom que compleixi els requisits
podrà registrar un domini .cat. És un domini
genèric com el .com o el .org, però amb accés
restringit. De la mateixa manera que un particular no pot registrar un .edu (destinat a
institucions d'ensenyament superior) o cal
ser un museu per sol-licitar un .museum, per
obtenir un .cat caldrà demostrar alguna relació
amb la nostra comunitat lingúística i cultural.
Qui vulgui satisfer la seva curiositat, pot anar
a la vveb vvvvvv.fundació.cat i allà a les Preguntes Més Fregients trobareu detallades
moltes de les respostes sobre tot plegat. El
domini .cat està gestionat per la Fundació
puntCAT, una entitat sense afany de lucre,
oberta a la participació de totes les persones
i entitats interessades. Aquesta fundació és
la successora de l'associació puntCAT que
va ser l'encarregada d'aconseguir el domini.
Des de la Fundació puntCAT sabem que

només som administradors d'un domini que
representa un bé comú i que és de tots nosaltres. Els dominis s'han de contractar a través
dels registradors autoritzats per la pròpia
ICANN. Tothom que pertanyi a la comunitat
lingúística i cultural catalana (CliCC) a inter-

net pot tenir un domini .cat.

I la Fundació puntCAT té l'obligació, per contracte amb ICANN, de vetllar
perquè tots els dominis .cat tinguin alguna
vinculació amb aquesta comunitat. Per tant,
podrà fer servir el .cat tothom que pugui
demostrar la seva relació amb la comunitat
cultural i lingiística catalana a internet: qui
es comuniqui en línia en català, qui tingui
una vveb en català, qui pertanyi a entitats que
ja tenen dominis .cat..., però també empreses,

grups o particulars no establerts a l'àrea lingiística catalana que vulguin adreçar els seus
serveis a la nostra comunitat i en la nostra
llengua.

LLENGUA I core exons

Punt
De l'Associació .Cat
a la Fundació puntCat
El proppassat 23 de novembre, quatre
anys després de la seva constitució i un cop
acomplert l'objectiu de la seva fundació, va
deixar d'existir. Durant aquests quatre anys
les 98 entitats que hem format l'Associació
.Cat, ens hem aplegat al voltant del Capítol
Català d'Internet Society, de l'Institut
d'Estudis Catalans i de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió. Hem comptat amb la
complicitat dels governs que ens han donat
suport, dels partits polítics i els periodistes,
i de les més de 68.000 persones i empreses
que ens van empènyer endavant, quan encara
no vèiem la llum al final del camí i pensàvem
que "no diguis .cat fins que no sigui al sac i
ben lligat".
Cal reiterar que el domini .cat és el primer
domini que representa una llengua i una
cultura a internet. l això, creiem nosaltres, és

molt important perquè, com a domini de
primer nivell que és, el .cat ens situa a primer
nivell en el món global que representa internet, un nivell que sovint ens és negat en altres
àmbits. També és molt important perquè a
més el .cat és un nou signe d'identitat, però
aquesta vegada un signe global, tant global
com la llengua que representa. Tant la llengua
com internet són eines per a la comunicació
i en el .cat ambdós serveixen per projectar la
nostra identitat: A internet ja no necessitarem

El domini .cat és el primer del món que representa
una llengua i una cultura. Ens situa a primer nivell
en el món global d'internet. El domini cat esta
gestionat per la Fundació puntCAT
un "passaport" que ens donen per identificarnos sinó que n'hi haurà prou amb un "diccionari" que, per cert, podem tenir on-line. I
aquesta és una identitat oberta, no excloent,

contra ningú i a favor de tothom. Una identitat
que ens permeti com a catalans ser ciutadans
del món, un món el d'internet en què no calen
estats ni exèrcits, com a l'ONU, sinó creati-

vitat i ganes de comunicar-nos com els catalans hem sabut fer en els millors moments
de la nostra història: Comunicar-nos en la
nostra llengua, ser globals sent locals. El .cat,
el barri català a la xarxa, no té les limitacions
físiques que imposa la geografia. És un barri
global, igual per als que viuen a Gandesa o
a Bétera, a l'Alguer o a Perpinyà, a Andorra
o a Calaceit, a Ciutadella o a Tarragona .
Però també a Vancouver o Melbourne. El
nou patronat de la Fundació estarà format
per 21 membres d'entre les 98 entitats associades que hi ha en aquest moment. Aquests

membres són nodrits per diferents grups:
patrons vitalicis, entitats del sector acadèmic,

entitats del sector de la indústria de continguts
en llengua catalana, entitats d'internet i les
tic, etc. També hi haurà dos representants
dels titulars de nom de domini (usuaris). Ara,
un cop obtingut el domini .cat, cal assegurar
que sigui un èxit. Un èxit com a domini, i
un èxit en la promoció del català a internet.
La consolidació i explotació del domini .cat
serà una feina com a mínim tant llarga i
complexa com la seva consecució i plena de
dificultats. La Fundació puntCAT ha estat
creada per dur a terme aquesta tasca i la
durada del contracte entre la Fundació puntCAT i la ICANN és de 10 anys. Hem de fer
que el .cat sigui el nostre signe d'identitat a
la xarxa, fent que siguin milers i milers els
noms.cat que ens projectin a internet. Ara ja
podem dir que som i serem a internet, i si
som a internet tenim el futur assegurat.
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L'ensenyament a la Vall d'Aran, per Frederic Vergés
Reproducció parcial d'un article publicat a Aula i Debat, publicació editada
per la FETE-UGT de Catalunya

Era Val d'Aran" és una comarca de
vessant atlàntic que ocupa la capçalera del
riu Garona, el qual recorre dins el territori

aranès uns 45 Rm. Aquesta característica
geogràfica ha permès a la vall una sortida
natural al llarg de tot l'any cap a les planes
occitanes de l'estat francès, mentre que la

comunicació amb les terres catalanes del
sud ha estat impossible, fins fa uns cinquanta anys en què es va obrir el túnel de Vielha,
degut als alts cims i ports: Bonaigua (Pallars
Sobirà), Pòrt de Vielha , de Hòro (Alta
Aumenatge a un afiliat dera
Ribagorça), etc., que l'encerclen i que
Val d'Aran dedicat ara docencia
romanen nevats i tancats gairebé set mesos
a l'any. Aquests factors han estat cabdals
per donar a l'Aran una especificitat pròpia,
Eth afiliat ara FETE-UGT Frederic Vergés
recebec ager un aumenatge deth sindicat pera la qual es reflecteix, amb tota puixança,
sua antiquitat ena organizacion, qu'artenh dejà en la seva cultura i llengua: l'aranès, occità

parlat a l'Aran. Actualment hi ha vuit es25 ans, atau coma peth sòn subergessent trabalh
en mon dera docéncia e en estudi e coneishe- coles públiques que imparteixen els nivells
d'educació infantil i primària. Aquestes
escoles són: El CEIP Garona de Vielha,
amb uns 515 alumnes, la ZER Val d'Aran,
coma lingiista e sindicalista. Ena sua trajectòria formada per les escoles d'Es Bòrdes,
a format part deth Movement de Renovacion Aubèrt, Arties, Gessa i Salardú, amb uns
90 alumnes, i les escoles de Les i Bossòst,
dera Val d'Aran, e s'afilièc ara UGT a coamb uns 135 alumnes. L'ensenyament oblimençaments des ans 80. Era secretària
gatori de secundària es concentra a l'IES
d'organizacion dera UGT, Ròsa Palau, remerd'Aran de Vielha. A partir del curs escolar
quèc que Vergés a estat "un referent ena luta
1996-97 únicament es mantindrà ja una
peth progrès e er assolidament dera lengua
línia d'ensenyament, en llengua base occiaranesa". En aguest sentit, er aumenatjat a
tana, fins a la fi del 2n de Cicle Infantil.
publicat eth diccionari Aranés-CatalanEls alumnes reben també dues hores setCastelhan-Francés. Actuaument ei membre
manals de llengua catalana, dues de llengua
dera comission des normes ortografiques €
president dera seccion lingúistica der Institut castellana i dues de la primera llengua
estrangera que, en el cas de la major part
d'Estudis Aranesi e trabalhe en Centre de
dels alumnes de la Val d'Aran, escolaritzats
Recorsi Pedagogices dera Val d'Aran.
ment dera lengua aranesa. Vergés, coneishut
coma Fico enter es sòns companbs, a trabalhat
coma mèstre ena Val d'Aran e a subergessut

al CEIP Garona de Vielha, es el francès.
A partir del Cicle Mitjà, els alumnes reben
D'ensenyament de les tres llengues oficials
i de la primera llengua estrangera i una
matèria en cada una d'aquestes i
s'introdueix la segona llengua estrangera.
La llengua occitana, com a llengua base

d'aprenentatge i de comunicació, és la
llengua emprada en totes les activitats de
la comunitat escolar i satisfà totes les necessitats lingúístiques de la mateixa. Entre
les diverses metodologies emprades en el
tractament de les llengies, es procura aten-

dre els aspectes segients: Cada llengua ha
de tenir punts de referència ben determinats
en relació als contextos d'us, en relació a
l'espai-temps i en relació al professorat
que la imparteix, procurant que persones
diferents imparteixin llengúes diferents per
tal que els alumnes es dirigeixin a cada
mestre en la llengua que aquest imparteixi.
És bàsic vetllar per evitar la repetició de
continguts en les diferents llengúes, coordinant les programacions de les mateixes
per tal d'aprofitar les relacions entre els
conceptes, i evitar així fer aprenentatges
duplicats. També caldrà evitar introduir
dificultats que no hagin estat tractades
primer en la llengua base d'aprenentatge,
així com atendre els conceptes específics
de cada llengua sense fer referències a les
altres, fet que podria produir greus interferències, sinó procurant que aquests conceptes siguin assimilats per ells mateixos.
Entà toti es companhs (-es) de FETE, vos
desiri ua bona e graniva annada escolara.
Adishatzl

Presentació de la Memòria Gràfica de la cooperació internacional. L'acte va tenir lloc el proppassat 23 de gener, a Barcelona. Aquesta Memòria presenta
de forma sintètica i gràfica tots els projectes en què treballen la UGT de Catalunya i la Fundació
Comaposada. Hi van intervenir Francesc Neira, director de la Comaposada, Frederic Monell,
vicesecretari general del sindicat, i David Minoves, director de l'Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament. Tots tres van coincidir en què el fet d'haver-se especialitzat en una
cooperació que promou la formació i l'enfortiment sindical a diferents paisos esdevé una
cooperació internacional innovadora i molt productiva.

Els Premis Atlas s'atorguen des de l'any 1998, fruit d'un protocol de col-laboració entre
la UGT de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, amb l'objectiu de reconèixer aquelles iniciatives exemplars en el respecte a
l'entorn i desenvolupades en el àmbit sociolaboral. Els Premis Atlas són la mostra més
significativa del que representa el medi ambient per al nostre sindicat i de la importància que
li donem com a element fonamental per configurar una millor qualitat de vida. Formen part
del Projecte Atlas i, per tant, en recullen la filosofia: la necessitat de transformar l'aparell
productiu català a favor del medi ambient i de l'ocupació, identificar el medi ambient com
un factor positiu tant per la seva capacitat de generar ocupació com per la d'obrir nous camins
productius, comercials o de serveis, així com la voluntat de la UGT de Catalunya per ser
capdavantera en aquesta tasca transformadora. El lliurament dels Premis Atlas 2005 va tenir
lloc el proppassat dia 22 de novembre, a la sala de plens de l'Ajuntament de Gavà.
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Rasher i halal:

aliments permesos i prohibits
Jaume Fàbrega, professor de Gastronomia de l'Escola
de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB

Rasher (o lrosher) és allò permès o no permès, pur o impur, apte o
no apte, apropiat o no, segons les normes de la fasfrut o alimentació
ritual jueva, o sigui el conjunt de lleis i costums aplicables al menjar.
Allò no ritual és taref o tarefà. En català medieval els dos termes eren
"rabinda"-carn rabinada (o sigui, "ciaxeritzada')- i "trelà" o "trufa".
Bona part d'aquests principis foren adoptats per l'islam, on fosher
equival a halal, i taref o halal (prohibit). Ambdues comunitats, presents
a Catalunya, només poden consumir productes amb aquestes
característiques, cosa que ha fet, per exemple, que ja gairebé el 90 24
dels escorxadors catalans tinguin una línia de sacrificis Aa/al. Ambdós
sistemes comporten prescripcions positives, negatives o prohibicions,
quotidianes i cícliques (festes) i tot un conjunt de ritus alimentaris que
afecten l'individu i la comunitat. No obstant, les normes hebrees són

molt més restrictives que les musulmanes. S'ha de dir, també, que
algunes comunitats cristianes -de l'etiòpica als Testimonis de Jehovàparticipen d'alguns d'aquests principis. Sobre la carn, i particularment
els mamífers, el Levític, I 1.2-8, diu el segiúient: "Parleu als fills d'Israel
dient: aquests són els animals que podreu menjar d'entre totes les
bèsties que hi ha sobre la terra: tot el que té ungla partida i separada
en dues de dalt a baix, i que remuga entre els animals, d'aquest en
podreu menjar. Però no en menjareu d'entre els que remuguen els
segients, o d'entre aquells que tenen l'ungla partida: el camell... és
impur per a vosaltres. I el conill... I la llebre... I el porc, que té ungla
partida i separada en dues, no remuga: és impur per a vosaltres. No
menjareu la carn d'aquests animals". Aquestes normes són també, en
general, d'acompliment per als musulmans, sobretot pel que fa al porc.
Al Magrib, no obstant, es pot acceptar el conill. Les aus permeses
són: gallina, gall dindi, oca, ànec, guatlla, perdiu, pardal, tórtora i
colom, ja que es poden domesticar. La caça és prohibida -tot i que no
queda clar, per als islàmics, el cas del senglar. Es prohibeixen els ous
de les aus prohibides. Els islàmics xiites segons les normes establertes
per Rhomeni no poden consumir els animals sodomitzats (sic). Sobre
el peix se'ns diu: "D'aquests podreu menjar entre els que hi ha a les
aigúes: tot el que té aletes i escates..., però tot el que no té aletes i
escates... serà abominació per a vosaltres". No es permeten els ous de
les espècies prohibides. Hi ha casos poc clars, com el de l'esturió, el
peix espasa i l'emperador. Rhomeni va prohibir l'esturió i el seu
producte, el caviar. Són permesos: lluç, nero, tonyina, bonítol, salmó,

bacallà, orada, llobarro, truita o carpa -esdevé el peix preferit per molts
jueus, mercès a les seves grans escates. Són prohibits: rajades, taurons,

anguila, congre i tots els mariscs i la resta d'invertebrats marins
(garotes, espardenyes, etc.). No són lícits els peixos pescats amb arpó.
Es prohibeixen els insectes, excepte el llagost. Finalment, els animals
exigeixen un sacrifici ritual, controlat per un rabí o un imam. No es
poden menjar els animals morts o malalts (Deuteronomi, 14:21),

principi també aplicable a l'islam. Hi ha parts no fasher: venes,
nervis, greixos (com els que rodegen l'estómac), budells, fetge o sang.
Cal caixeritzar la carn (esbandint amb aigua) i, finalment, no es pot
barrejar carn amb llet: "No couràs el cabrit en la llet de la seva mare"
(Èxode, 23:19). Per llet s'inclouen tots els productes làctics: mantega,
nata, formatge, iogurt, etc. Pel que fa al vi i als alcohols, mentre que
la religió jueva els permet -si són Aasher-, l'islam els rebutja
frontalment. Una altra cosa, és clar, és la pràctica: feta la llei, feta la

trampa, és notòria l'afició d'alguns musulmans a agafar una "turca".
De fet, els tures s'ho agafen millor.
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Declaració universal dels drets humans
S'ha d'edmentre que som innocents
menfre no es pugui prover
que som culpables.
Si som acusats,
sempre fenim dret a defensar-nes.

Article 11
Re
"FER"
-

Ningú no té dret a condemnar-nos cm a ea
ni G casticar-nes
per Coses que no hem fet.

a
8

Quinze anys d'exposicions
Carmen P. Higueras. Àrea d' Exposicions de la Fundació Comaposada

Descomptes culturals per als afiliats
La UGT de Catalunya ha signat una sèrie de convenis amb entitats que faciliten l'accés dels seus afiliats a les produccions
culturals. Per a més informació us podeu adreçar a l'Oficina
de Serveis a l'Afiliat: 93 304. 68 22
atencioafiliatecatalunya.ugt.org

TE teatre lliure

Teatre lliure
Un 2594 de descompte fins al segon diumenge a partir de la
data d'estrena de cada espectacle (no Grec) i 1070 de
descompte a partir d'aquesta data.
complicada. Penseu que, per a mi, no deixa de ser un recorregut
Cada titular del carnet d'afiliat podrà gaudir d'aquest descompte
vital, de trajectòria, més que quantitatiu. Evidentment, la
en l'adquisició de fins a dues localitats per representació.
reflexió que comporta posar en ordre "tot això" no permet
Les localitats és podran adquirir a les taquilles del Teatre Lliure
espai per a la improvisació, indret màgic que resulta tan familiar
prèvia presentació del carnet d'afiliat.
i còmode. Fa quinze anys que vam inaugurar la sala
Teatre Lliure de Montjuic, Pl. Margarita Xirgu, 1, Barcelona
d'exposicions, però em centraré en el darrer període. Tot i que Tel. 93 289 27 70.
Teatre Lliure de Gràcia, C/ Leopoldo Alas, 2, Barcelona
ha estat un lustre ple i, fins i tot, atapeit, o justament per això,
Tel. 93 218 92 51 (Tancat per reformes)
m'han semblat cinc anys molt curts i, paradoxalment, tinc el
sentiment d'haver compartit vivències des de sempre, de tota Programació: http:/vmny teatrelliure.com/
Ja fa dies que els companys de Les Notícies de Llengua i
Treball m'han demanat un nou balanç d'activitats i he de dirvos que mai una operació aritmètica m'havia resultat tan

la vida. M'estic referint en concret a la sala i a mi mateixa,
fins i tot, hem passat per malalties i baixes, totes dues. No les
mateixes, però d'idèntic origen: fatiga per estrès. A "ella" li
van canviar sostre i terra i amb una bona mà de pintura ha
millorat significativament: en el meu cas resultaria, si no més,
complex assolir amb èxit aquest tipus de reformes ja sigui al
terrat, o als fonaments... Deixant-nos d'entelèquies, si el que
voleu són xifres, he de dir-vos que en quatre temporades hem

Teatre Nacional
ACE
Teatre Nacional de Catalunya

penjat 89 exposicions. Un 2494 de les quals van ser temàtiques
i la resta d'art. A més, un 1624 han estat exposades fora de la Durant la temporada 2005-2006, i per als espectacles de teatre
de les tres sales, els titulars del carnet d'afiliat podran beneficiarnostra seu, bé a fires solidàries o a entitats alienes. Les
se dels segients descomptes en l'adquisició de fins a 2 localitats
condicions de treball han evolucionat positivament, senyal
per representació: 159, de descompte tots els dies
evident de progrés. Hem fet l'esforç d'adaptar-nos a les novetats
Les localitats es podran adquirir:
socials i adoptar-ne els darrers avanços tècnics, un dels millor
exemples el tenim en la creació de la vveb de la Fundació

1. Directament a les taquilles del Teatre prèvia exhibició del carnet
d'afiliat.
Comaposada. Fins i tot, ara disposem de mitjans per produir 2. Mitjançant trucada telefònica a Tel Entrada 902 10 12 12, si bé
exposicions i fer-les viatjar sense descans per comarques. No
en el moment de recollir les entrades a les taquilles del TNC caldrà
tancaré l'article sense agrair, especialment, la tasca discreta i exhibir carnet d'afiliat.

efectiva dels companys delegats de la Fundació. I així com
fem un llistat d'artistes a les memòries, vull que rebin aquest
modest homenatge com a "autors" indiscutibles d'un altre
tipus d'obra igualment creativa i imprescindible, plena
d'inconvenients i decepcions: les gestions davant les institucions

Igualment, el TNC podrà sol-licitar en qualsevol moment a la
persona que hagi adquirit les entrades per mitjà del carnet d'afiliat
que mostri les seves dades personals que la identifiquin com a
beneficiari del carnet abans esmentat.
Programació: http:/vmy.tnc.es/

municipals. Vagi, doncs, per a ells, un intangible però calorós
aplaudiment. Si, com a colofó per tal de donar-li un contingut
adient, hagués de triar dues o tres d'entre totes les mostres,
sense dubtar-ho serien primer les escultures d'en Salvador

Mafiosa, home de generosa personalitat, autor de registres
magistrals i infatigable gestor de l'associació antiasbestosi,
després, totes i cadascuna de les catorze peces de la col-lecció
El Món del Treball, de Josep Fossas, que ja forma part del

nostre patrimoni (tant l'obra com l'autor), i per últim, com a
anècdota, l'exhibició al vestíbul del Fòrum de les Cultures
que ens va comportar la major afluència de visites per a

l'exposició de més curta durada. Un cop comptat i mentre bé
us sembli, continuarem plegats pel virtuós camí de la contemplació (artística).
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FilmoTeca

de Catalunya

Filmoteca de Catalunya
Durant la temporada 2004-2005, els titulars del carnet d'afiliat
podran beneficiar-se del 2594 de descompte en l'adquisició de
fins a 2 localitats per sessió.
Les localitats es podran adquirir a:
Cinema Aquitània, Av. de Sarrià, 33, 08029 Barcelona
Metro Hospital Clínic . Tel. 93 40 75 90
Programació: http://cultura.gencat.net//filmo

Oberta tothom. Obres de narrativa curta, originals i inèdites, que no hagin
estat premiades ni es trobin pendents de la resolució d'altres premis. Es-

crites en català. Extensió de 4. a 6 fulls DIN A4 (màxim 7500 caràcters).
Presentar per triplicat. Indicar en el sobre "Per al III Premi Paraula de narrativa
breu". Incloure una plica tancada amb el nom, l'adreça, el correu electrònic i
el telèfon.

Tres premis de 600, 400 i 200 euros respectivament. Les tres obres guanyadores seran publicades a la revista connexions. Les Notícies de cultura i
societat. Termini de presentació: 14 d'abril. Jurat: Escriptors: Joaquim Carbó,
Manel Zabala i Jaume Ribera, i Rosa M. Puig-Serra, Anna Lliuró i Noelia Martín.
Secretari: Joan Guàrdia. Acte d'atorgament: Vetllada cultural 2006, durant
la primera setmana de maig.

Lliurament dels treballs:
UGT de Catalunya-Avalot

Rambla de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona
9a 19h
tel. 93 342 55 85 — 93 304 68 00
culturaQcatalunya.ugt.org

CFDT de la Catalunya Nord
35, plaça de Jean Moulin

B.P. 146 — 66001 Perpinyà
9a 12i14a 18h
tel. 04 68 50 77 50

sgencídten1dQaol.com

Convoca: Avalot-UGT de Catalunya-CFDT de la Catalunya Nord

Obert a tothom. Qualsevol aspecte relacionat amb el treballi els oficis,
senseinfringir lallei de prevenció de riscos laborals ni reflectir l'explotació
infantil. Màxim de tres obres per concursant, de tamany lliure, muntades en
suport rígid de 40x50 cm. Al dors s'indicarà nom, adreça, telèfon i títol de
l'obra. Els afiliats adjuntaran fotocòpia del carnet i els socis de la Federació
Catalana de Fofografia el nom de l'agrupació i el número de soci.

Categories:
Nacional 1r 900 euros, 2n 500, 8r 250, 4t-6è 60, i trofeu: Intercomarcal
(Anoia, Alt Penedès i Garraf) 1r 300 euros, 2n 150, 3r 100, 4t-6è 60, i trofeu:
Afiliats UGT 1r 200 euros, 2n 150, 3r 100, 4t-6è 60, i trofeu. Jurat: tres membres reconeguts per la FCF. Veredicte: 28 d'abril, 19.30 h, Centre Cívic Sant
Joan (Vilanova i la Geltrú).

Lliurament de premis:
Divendres, 2 de juny, 19.30 h, al TOC, c/ de Santa Sebastià, 11, Vilanova i
la Geltrú. Circuit d'exposicions durant la resta de l'any. Els premis nacionals
quedaran en poder del sindicat.
Admissió: fins al 19 d'abril, 11 a 13 hi 17 a 20 h, en mà o per correu a UGT
de Catalunya. Rambla de Sant Josep, 5, apartat de correus 301, 08800 Vilanova
i la Geltrú, indicant en el sobre Concurs Fotogràfic 1r de Maig.
Informació: Ramon Moreno rmorenoQapg.ugt.org - tel. 650 41 46 45
Convoca: Unió Intercomarcal Anoia, Alt Penedès i Garraf de la UGT de
Catalunya

Obra escultòrica de forma visual o simbòlica
sobre el món laboral. Obert als residents a Catalunya, llles Balears o Catalunya Nord. Materials: pedra, ferro, ceràmica, fusta, bronze, marbre,

etc. Dimensió màxima de 125 cm per banda i pes
màxim de 70 quilos. L'obra ha d'incloure la signatura de l'autor, disposar d'un suport rígid i estable,
i estar embalada. Inèdita i no presentada a cap
altre concurs. Incloure sobre tancat amb: currículum, fotocòpia DNI, nom de l'obra, descripció dels
materials i la tècnica, i fotografia de l'obra (13x18).
Es donarà un rebut de recepció.
Primer premi: 4.507 euros i escultura de bronze
de Jaume Perelló. Segon premi: peça ceràmica
de Jaume Perelló. Dues mencions honorífiques.
Exposició obres presentades del 25 d'abril al 2 de
maig (Diputació de Lleida). Exposició obres premiades i finalistes al mes de desembre (Barcelona).
Acte d'atorgament: 26 d'abril, 12 h. Dip. de Lleida.

Terminis d'admissió:
Lleida: 10-20 abril.
Diputació de Lleida (c/ Carme, 26).
10a 13hi 17 a 20h.
Tel. 973 27 08 01
mroldanQlleida.ugt.org
Barcelona: 10-20 abril.
UGT de Catalunya (Rambla de Santa Mònica, 10).
10a 14hi16a 19h.
Tel. 93 342 55 85
culturaQcatalunya.ugt.org
Palma: abans 1 abril.
UGT de Balears (c/ Gaspar Bennàsser, 69, 5è).
9a 14 h.
Tel. 971 76 44 88
ucaQbaleares.ugt.org
Perpinyà: abans 10 abril.
CFDT de Catalunya Nord (35, plaça Jean Moulin).
9a12hi 14a 18h.
Tel. 04 68 50 77 50
sgencídten1dQaol.com
Convoca: UGT de les Terres de Lleida

BREUS I connexions
En anteriors escrits publicats ací he volgut fer referència a la secular i, alhora, precària

normalitat nacional amb què, en diferents ocasions, ha estat rebuda pels catalans peninsulars
illencs l'obra literària dels escriptors catalans nascuts, nodrits i fets al nord de les Alberes.
Una normalitat relativa que trobava que es podia intentar justificar, entre altres coses, per la
publicació d'obres d'aquests escriptors en editorials radicades a la capital de Catalunya.

Amnèsies francoespanyoles

Autor: Esteve Betrià

L'excusa —l'espurna, podríem dir

amb justícia— que motivà en part
aquells escrits fou, a més de la reflexió
a propòsit de recepció sud-catalana
de l'obra del poeta rossellonès JosepSebastià Pons, l'edició barcelonina
de la novel-la La guerra dels cornuts
del també rossellonès Joan-Daniel
Bezsonoff, una novel-la redactada
amb un esplèndid estil narratiu al qual

Joan Daniel Bezsonoff
Les amnèsies de Déu
Ec iiet

encara no estem gaire avesats en

aquesta banda de la ratlla que separa,
des de 1659, la República Francesa
del Regne d'Espanya i, alhora, distancia, o si més no ho intenta, els
ciutadans francesos de nació catalana
dels ciutadans espanyols de nació
catalana. Tot allò que intentava

apuntar en la ressenya apareguda en

aquesta revista fa un parell d'anys a
propòsit de La guerra dels cornuts,
es pot observar de nou, corregit i
augmentat, en la novel:la Les amnèsies de Déu del mateix autor, publicada el setembre de 2005 també per
l'Editorial Empúries de Barcelona.
En aquesta nova novel:la de JoanDaniel Bezsonoff, se'ns presenta com
el personatge de mossèn Puig —un
sacerdot rossellonès ple de contradiccions però que estima amb passió
les dones i la vida— veu com amb l'esclat de
la Segona Guerra Mundial (ara només vull
recordar que La guerra dels cornuts i La
presonera d'Alger (Barcelona: Empúries,
2002), dues de les anteriors novel:les de
Bezsonoff, es desenvolupen, respectivament,
durant la Primera Guerra Mundial i la Guerra
de la Independència d'Algèria, completant
d'aquesta manera la descripció nord-catalana,
per dir-ho així, dels esdeveniments més destacats de la història de la França del segle
XX ) queda alterada fatalment la seua relació
sentimental amb una bella vídua occitana.
Una crònica sentimental que Bezsonoff emmarca, tràgicament, en un dels episodis més

vergonyosos de la història de França: la derrota francesa de 1940 i la subsegient sub68connexions

missió al poder de l'Alemanya nazi del règim
col-laboracionista de Vichy a través de la
figura pusil-lànime del mariscal Petain i la
dels seus acòlits, entre els quals cal destacar,
des de la nostra perspectiva nacional,
l'escriptor nord-català d'expressió francesa
Robert Brasillach. Retrobem en aquesta última novel-la de Bezsonoff (això sí, amb dues
f finals ben franceses) un estil narratiu al
qual, com ja s'ha apuntat, encara no estem
gaire habituats en aquest costat de la ratlla.
De fet, hi estem tan poc avesats que en la

faixa de promoció, signada pel periodista
d'El País Jordi Puntí, que acompanya l'edició
barcelonina de la novella es pot llegir que
'Bezsonoff escriu amb una gràcia particular.
La seva prosa afrancesada és efectiva i bri-

llant, els seus diàlegs són enlluernadors". 4l ara em demano, que potser és
afrancesada —i té una gràcia particularla prosa de Bezsonoff perquè els seus
referents culturals, històrics i socials,
més enllà dels que tenen un clar caràcter
rossellonès, són més aviat francesos o

occitans2 Si així fos, llavors hauríem
de convenir que la totalitat dels escriptors catalans (tret dels socialitzats
a França o Itàlia) contemporanis escriuen en una prosa castellanitzada —o
espanyolitzada— atès que gairebé tots
aquests escriptors són ciutadans de
l'Estat espanyol, circumstància política
i sociocultural que es veurà inevitablement reflectida, amb intensitat diversa, en llurs respectives produccions
literàries. Està clar que tots aquells
referents socials i culturals que modelen,
si més no en part, el tarannà personal
i l'estil literari dels escriptors catalans
nascuts, nodrits i fets al sud de la ratlla
són encara prou diferents d'aquells que
caracteritzen, personalment i literària,
els escriptors catalans que ho han fet
al nord de la serralada que, a la vora
del Mediterrani, ha separat secularment
el Regne d'Espanya de la República
Francesa. Repeteixo ara allò que escrivia amb motiu de la publicació de
La guerra dels cornuts: no vull dir que uns
escriptors siguen millors que els altres, ni
que els uns siguen més o menys catalans que
els altres, sinó que són, inevitablement, diferents. Perquè si Les amnèsies de Déu o La
guerra dels cornuts de Joan-Daniel Bezsonoff
són escrites en una prosa afrancesada, Jncerta
glòria de Joan Sales o Camí de sirga de Jesús
Moncada ho seran en prosa castellanitzada2
I, sincerament, no ho sé veure. Em fa l'efecte
que parlar de la SNCF o fer referències a
pel-lícules, actors, escriptors o cantants francesos de la primera meitat del segle XX
desconeguts fora de França no fa que siga
francesa la prosa d'un escriptor català, encara
que aquest escriptor siga ciutadà de la República Francesa.

infocultura: recull de publicacions culturals
Presentem un primer recul de publicacions culturals editades en el coniunt de l'àrea lingúística catalana. Així
podem disposer d'una visió en perspectiva sobre unes publicacions de gren importància com a comunicadores
de culture, Infocuitura apareix hebitualment com a butlisi electrònic d'informació cultural. Per rebrel només cal

que ens ho feu saber fguerdaecsialunyaugtomgà.

Terres Catalanes. SARL
Terres Catalanes.
Escrita en francès
director: Joèl Canis

nexus.
director: Manuel Foraster
vyyy fundaciocaixacatalunya. org

Neix l'any 1988 i s'ha caracteritzat per la qualitat formal i l'obertura
de mires, reflectint els temes o figures d'actualitat, i les activitats

de la propia fundació. Ara inicia una renovació: fer-la més incisiva,
potenciar els monogràfics i contribuir al debat cultural. El núm. 34
és un monogràfic sobre els fenòmens emergents de la cultura
catalana. Una visió panoràmica sobre: arquitectura, disseny, arts
visuals, fotografia, música, literatura, teatre, dansa i cinema.
Caracterització de les creacions de cada àmbit i constatar que

sovint manquen les caixes de ressonància i que l'activitat dels
creadors gaudeix d'una indubtable creativitat i en força casos
projecció internacional.

Revista 4c-Girona

vv terres-calalanes.com

Se'ns presenta com a publicació de coneixement dels PirineusRosselló Mediterrani. Hi ha dos trets que la caracteritzen: reportages
aprofundits sobre la realitat cultural del Departament dels Pirineus
Orientals (la Catalunya Nord) i l'ús ampli d'una fotografia de qualitat.
Una publicació cultural de caràcter divulgatiu i gràfic, amb un
tractament rigorós i amè, i molt a prop de la realitat del pais i de
la seva gent. Cal destacar un tractament acurat de la fotografia.
Agenda cultural, iniciatives amb encant, reportatges sobre patrimoni,
turisme, tradicions o novetats culturals. Una publicació de qualitat
per al coneixement del país.

LSERRA)
D'OR
Notícia d'Eivissa
i Formentera.
Ll green ar eris Terra
Dc Apr dr rra rim

Revista de Girona.
Dit E Ui EIs
Dl rra iii

Serra d'Or. Publicacions de

Diputació de Girona.

l'Abadia de Montserrat.
director: Josep Massot i Muntaner

vvynyy. ddgi.org

ny pamsa. com

director: Narcís-Jordi Aragó

Cultura i societat a les terres de Girona. Des de fa cinquantados anys exerceix com a aparador de la cultura a les comarques
de Girona, mostrant-nos les creacions de les diferents disciplines
i fent una reflexió permanent sobre la cultura i la seva relació amb
la societat. Qualitat formal i fotografia en blanc i negre. Publicació
cultural de caràcter divulgatiu, però també reflexiu, i gràfic. Crònica,
entrevista, reportatge, lletres, ciències, patrimoni, arts, dossier,
crítica i Full de la Revista com a seccions. El dossier Girona, l'art
d'un present analitza l'actualitat de l'art contemporani a les
comarques de Girona: la creació, les exposicions, les tendències
i la divulgació.

Va néixer l'octubre de 1959. Una publicació compromesa amb la
cultura i la realitat del país, amb una pluralitat de punts de vista.
Va mantenir el rigor i la catalanitat durant el franquisme i després
ha seguit de prop l'evolució de la cultura a les terres de parla

catalana. Qualitat formal i fotografia en blanc i negre. Publicació
cultural de caràcter divulgatiu, però també reflexiu, i gràfic. Fe i
pensament, fets i opinions, cultura i vida (art, lletres i música),
espectacles (teatre, cinema i televisió) i lectures com a seccions.
El dossier Notícia d'Eivissa i Formentera ens acosta a la realitat
illenca (organització teritorial, riquesa arqueològica, ecologia,
etnologia, narrativa oral i teatre popular).
69connexions

infocultura: ressenyes
Josep Maria Fonalleras

Sis homes

23 narradors catalans

A tall d'antologia
Pròleg de David Castillo

narrativa

A tall d'antologia
Pròleg de David
Castillo

narrativa

Sis homes

Toni Strubell

lleras

Josep Maria Fona-

Ed. La Campana

Ed. L'esguard
23 narradors catalans. Una representació
de la narrativa actual que exemplifica la
disparitat d'estils i temes, i que inclou des
de noms consolidats fins a autors pràcticament inèdits. La constatació de la salut de
la literatura catalana. L'editor Joan de la
Vega manté l'empenta renovadora.

assaig

Un català entre
bascos

L'autor viu a Eushadi fa molts anys. Ha fet
classes a la Universitat de Deusto. Sense
prejudicis i sense idealització ens acosta a
la realitat, a la gent i a la terra. Aquesta
manera planera i intel-ligent de plantejar el
tema és el gran mèrit d'aquest llibre. La seva
prosa també resulta remarcable.

Ed. Empúries
Sis narracions breus que han estat celebrades
per la crítica. Destacar la prosa clara i precisa,

les paraules que flueixen amb naturalitat
sobre la vida quotidiana, les peripècies del
protagonistes que viuen i senten, amb natu-

ralitat, com nosaltres. Per tant històries actuals
escrites amb l'estil Fonalleras.

Els valors dels
AS

Dada lars

memòries

memòries

Els valors dels

assaig

Elogi del vianant

vençuts

Manuel Delgado
Ed. de 1984

Del "model Barcelona" a la Barcelona real.
L'autor ha treballat especialment en temes

d'antropologia urbana i ací es mostra punyent
a l'hora de fer notar les contradiccions entre
la Barcelona que no para de posar-se guapa
i la real, la que desnona llogaters, especula,

reprimeix i no escolta les preocupacions
ciutadanes.

De joven, emigrante
Gumersindo Pérez.
Ed. Viena

Àngel Castanyer
Ed. Pagès

De Foios a París passant per Barcelona.
Pròleg de Raimon Obiols. Les vivències a
l'exili, a París. La participació en el Casal
Catalunya i la creació de la revista Foc
Nou. Sempre a prop de Romà Planas i del

president Tarradellas. Fill del poeta valencià
Angelí Castanyer, el llibre com a homenatge
als vençuts.

Un jove gallec nascut l'any 1932 al qual la
pobresa allunya de casa per buscar una vida
millor. Primer a Barcelona, després a Suissa
de forma il-legal i novament a Barcelona, on
acaba la seva vida laboral a l'empresa Pegaso. Explicat tot de forma natural i senzilla,

tenim al davant la crònica d'una època.

Joon Tocabens

Esgarrapades i pinyols

CYCLVS

narrativa

Esgarrapades i
i pinyols a l'ombra

calypticus

José A. Fortea

Ed. Belacqua

Ed. Flor del Viento
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-

Cyclus Apo-

Paco Soto

acurat d'un procés contradictori i conflictiu.
L'enfortiment de l'islamisme a molts paisos
augmenta la necessitat de conèixe'l.

de Bellaguarda

novella

Elislami
Neti
co en Marruecos

Retrato desde dentro. A través d'entrevistes
i d'una anàlisi de la realitat, aquest periodista
s'endinsa en la complexitat del Marroc actual.
Una invitació a la reflexió i al coneixement

a l'ombra

Historia de la Era del Apocalipsis. Novel-la

de ciencia ficció que narra l'assumpció del
poder polític per part de l'Anticrist, l'extensió
d'una revolució religiosa. Un tema paradoxal
perquè l'autor és capellà i teòleg, i volgudament o no ens incita a pensar sobre la

nostra visió del món.

-

xD.

Rel

l. de Bellaguarda

I Joan Tocabens.

Dl briesça ——i Ed. Trabucaire

Neix l'autor al Portús, a cavall entre l'Empordà
i la Catalunya Nord. Històries d'infantesa en
aquest poble fronterer, el joc però també els
sofriments, la natura infantil enmig de la
natura. Un llenguatge directe, una llengua
col-loquial amb valor per als estudiosos, un
món viu que s'allunya.

DE era
i Carmel Rosa
MIREU ICS SO ia

manual
Antònia Adroher i
Carmel Rosa
Ed. Curbet
Militants del POUM, van viure primer la re-

pressió estalinista i després l'exili. A Tolosa
de Llenguadoc ajunten les seves vides. Una
peripècia vital enmig d'una època convulsa,
per tant un llarg camí fins al retorn amb la
democràcia. Malgrat tot, un home i una dona
comparteixen la vida i els seus anhels.

Ramon Alberch
Ed. Proa

Entre la memòria històrica i la societat del
coneixement. Un manual d'arxivística per als
professionals (arxivers, bibliotecaris, documentalistes, historiadors i gestors culturals),
però també per als informàtics, periodistes
o administratius. Una exposició actual i clara
per disposar de criteris.

Revista de temes contemporanis: Pluralisme
confessional i laicitat. Els reptes de la llibertat
religiosa en les societats modernes. Com
sempre un tema d'actualitat tractat a fons.

Laicitat i laicisme, convivència entre societat
política i creences. Uns quants articles rigo-

rosos ens faciliten la reflexió. vvevvv.idees.net
DE Das

La deess:

Otro mundo
ILLES

Patrich Gifreu
Ed. Proa
Premi "Cadaqués a Rosa Leveroni" 2002.
Des de Banyuls de la Marenda, conscient

d'ésser en territori fronterer: diversitat de fets
que passen, recollits per paraules que llisquen

suaus, una rera l'altra, amb capacitat
d'evocació, amb reflexió, amb jocs, amb
relacions humanes, amb la natura present i
ben viva.

.

mm Ed. Granica

Emili Olcina

Evaristo Martín

Diàlogos sobre el comportamiento ético de
las personas y las organizaciones. L'autor
constata que vivim en un món competitiu i
inhumà, on sovint preval la passió per dominar, però que l'individu no s'ha de deixar

arrossegar, pel seu propi bé, ni tampoc les
organitzacions.

8 ox 8 nNlertes

A partir de tòpics que sovintegen en la novel-la

negra, Olcina aconsegueix bastir-ne una amb
encert, amb uns personatges i unes situacions
creibles. La llengua emprada té el registre
adequat. Tot plegat un encert que ha merescut elogis, encara que mereixeria ser més
conegut.

ticles

Jordi Solé i Camardons
Ed. Documenta Balear
A un any i escaig de la seva publicació, el

repòs ens permet una mirada més serena i
atenta: el llibre aguanta bé. A partir del discurs

públic sobre la llengua, identifica set tribus
catalanes. Al capdavall una anàlisi intel-ligent
sobre les concepcions i les pràctiques
col-lectives: una eina molt útil.

é
Otilia Castellví
Ed. Quaderns Crema

Modista i del POUM, pateix l'estalinisme
català i després l'exili. Seixanta anys després
ens explica la seva aventura vital, les diferents vides que ha tingut. Política, quotidianeitat, tristesa, ideals, aventures, viatges,
compromís, amor, sinceritat, companyonia.
Memòria i vida.

Jesús Moncada
Instituts d'Estudis del
Baix Cinca

Recull d'articles de premsa i una narració.
Del pròleg d'Hèctor Moret: una obra literària
d'ampla fondària en què hi batega, entre
altres moltes coses, la vida, i les circumstàcies, de la gent de Mequinensa". Els articles

ens acosten a d'altres qualitats: la llengua,
la vitalitat, la cultura i la ironia de Moncada.

Boig er Mer ie Te)
LUC Ti ei
66000 Perpinyà
tel. (0) 468 34 33 74

a/e: llibcatalana(a free. fr
LLA AA LL get EI
Una llibreria per a un país normal. Tots els autors de la Catalunya Nord al nostre abast. Llibres en català sobre tots els temes i de tot
el territori. Llibres en francès sobre la Catalunya Nord. També llibre infantil, CD i DVD. Novetats i ressenyes a la pàgina vveb.

habitatge digne
tar
tem ajudant 70.000 famílies a rehabili
Per això, estem construint 27.000 pisos protegits. Es
t l'habitatge de lloguer, especialment per
hi ascensors. Estem fomentan
habilitació de barris degradats arreu
les seves llars i posarCom tu, estem convençuts que tothom té dret a un

a joves i gent gran. linvertint 600
de Catalunya. Com tu, volem que

milions d'euros en lare

l'habitatge estigui a l'abast de tothom.

Ll

Generalitat de Catalunya

GOVERN DE

CATALUNYA
Com ha

