
Ei eTS Li
Mu llenguai treball Es

Led
semestral-núm. 22

AT AT ep eri est IIa TT Seria

Ies aTe)sl
Ui ció

iaia: ai cl Re ia At caure ller iei IT i 1951-1953

Viatge a l'India
SU CI IT TS
DUES XUT SS

Trobada centres
d'autoaprenentatge



Tots junts vencerem

Sí, un títol propi de l'idealisme dels 60 però que manté la seva vigència,
aplicat a la societat o a l'individu. Creure que és possible un món més
just, amb la convicció del present i l'esperança de futur, i el goig de
viure, malgrat tots els però. Un humanisme que ens pot guiar.

Similar és el lema que va forjar el mestre Pompeu Fabra: "Cal no
abandonar mai ni la tasca ni l'esperança". Ens hi fa pensar la decisió
dels Estats Units d'acceptar la convenció de Ginebra per als presos de
Guantúnamo. Aquest país es veu sotmès a una crítica permanent, a voltes
excessiva si tenim en compte els mèrits que ha acumulat durant el segle
XX: la seva intervenció, juntament amb la soviética, va ser decisiva per
esclafar el nazisme, i alhora alguns dels grans drets individuals de què
disposem han nascut allà. Ben cert que preferim el model de societat
europeu, amb el seu estat del benestar i uns valors socials més equilibrats,
però aquí i allà l'actitud crítica i la llibertat d'expressió estan justificades
del tot perquè participar plenament del reconeixement democràtic
internacional ho requereix.

La UGT de Catalunya celebra l'aprovació del nou Estatut d'autonomia
de Catalunya, perquè ha de comportar una major capacitat competencial
i un finançament més just, i un avenç per a l'establiment del marc català
de relacions laborals, i, en definitiva, perquè el poble de Catalunya l'ha
aprovat en referèndum. Ara caldrà "bona voluntat" per al seu desenvo-
lupament. Malauradament, no s'ha aconseguit tot allò establert a la
proposta aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre passat,
ni la satisfacció col-lectiva que va suscitar. Però ara toca mirar endavant.
Aquesta tardor el poble català tindrà la paraula per decidir el pròxim
govern català i el pròxim president de la Generalitat. Des d'aquí, un
record per a Pasqual Maragall, president de Catalunya. Des del sindicat,
com sempre, plantejarem públicament les nostres propostes per respondre
als reptes col-lectius de l'hora present i que exigeixen una actuació
decidida. Mantenim, també com sempre, que avenç nacional i avenç
social són dues cares de la mateixa moneda. I que la cultura i la política
lingiística de normalització són eines de coneixement, d'identitat i de
transformació social, i per això en el conjunt de l'àrea lingúística catalana
han de ser una prioritat dels diferents governs, en particular perquè som
una cultura i una nació i un poble sense estat propi. Celebrar l'atorgament
del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a l'historiador Josep Termes,
la nostra més cordial enhorabona per aquesta benvinguda decisió
d'Òmnium Cultural. Lamentar de forma especial la mort de la Marta
Mata, mestra de mestres i guia de la renovació pedagògica de l'escola
catalana, i d'en Francesc Ferrer i Gironès, lluitador incansable per la
llengua catalana. Tots tres, bons amics de la UGT de Catalunya i
col-laboradors d'aquesta publicació.

Convidar tothom a assistir a l'homenatge que celebrarem el pròxim 14
de novembre dedicat al nostre company i vell lluitador Salvador Clop,
tot just un any després de la seva mort.
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L'Índia
elpaís dels extrems
Juli Garzón Comas, fotògraf i economista

L'Índia està destinada a convertir-se durant el segle XXI en una nova gran
potència econòmica. Ha sabut conjugar les millors i pitjors idees del passat i
del present, per donar lloc a un complicat entramat social només explicable
des de la comprensió del que significa el caos organitzat. Això és exactament
l'Índia, un país d'extrems caòtics on conviuen més de mil milions d'habitants,
més o menys un 160 de la població mundial. L'Índia és un gegant que es torna
a despertar.

L'arribada fins a aquesta posició de nova gran potència
econòmica s'ha donat com a resultat de les sinèrgies creades al llarg
de la història per tots i cadascun dels grups ètnics, classes socials i
religions que podem trobar al gran subcontinent asiàtic. La complexitat
de les relacions que, per definició, representa el caos organitzat ha
creat un país, una gent, una filosofia de vida i un entramat social que
han convertit l'Índia en un país fascinant, sorprenent i meravellós, a
la vegada que brut, bel-licista i pacifista alhora. Un país d'extrems.
A l'Índia podem trobar des del Sillycon Valley indi, centrat en el
desenvolupament informàtic a la ciutat de Bangalore, fins a les històries
dels homes sants, persones que han abandonat tots els seus desigs
materials i viuen reclosos en llocs solitaris sota un estat de recolliment
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espiritual. També hi són presents les lluites polítiques entre esquerres
defensores de les persones menys afavorides, que allà no són poques,
i dretes obstinades en polítiques ultranacionalistes. De la mateixa
manera, també hi podem observar des d'una de les fortunes més grans
del món, l'imperi multinacional Tata, fins a centenars de milions de
persones que viuen sota el llindar de la pobresa. No falten tampoc
des dels yuppies agressius fins als humils treballadors de camp, poble
i ciutat que prou feina tenen en conèixer el que els rodeja. I entre tots
ells formen un país amb una mobilitat geogràfica excepcional gràcies
a la increible xarxa de transports de què disposen, que contrasta amb
el que seria normal en un país en vies de desenvolupament. Al costat
de les grans ambaixades i de la inacabable burocràcia heretada de
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l'Imperi Britànic que eternitza qualsevol tràmit amb l'administració,
les empreses i els particulars amb els que un interactua, trobem entre
un 8 i un 1026 de ciutadans que no estan censats. És potser tota aquesta
gent que no es té en compte a l'hora d'elaborar pressupostos i
estadístiques la que provoca aquesta altra vessant d'altruisme i
generositat que sempre ha tingut l'Índia. Ciutats com Pune, amb una
població d'uns cinc milions i mig d'habitants dels quals només quatre
estan censats, acullen més de dues-centes ONG creades per donar
servei a tots aquells als qui el sistema ha oblidat. Però si parlem de
l'Índia com un país d'extrems, al costat del treball social que desen-
volupen gran quantitat de voluntaris i professionals hem de trobar
també aquells que s'aprofiten de la vulnerabilitat dels més dèbils. I
a l'Índia, quan això passa, passa de veritat. Hi ha ONG, com la
patrocinada per Penélope Cruz i Nacho Cano a Calcuta, que han hagut
de fugir, perquè s'han trobat amb les dificultats inherents al país dels
extrems. Al donar acollida als nens del carrer i intentar tirar una mica
de la corda per arribar a la font dels problemes, s'han topat amb les
màfies del tràfic sexual infantil. Aquestes màfies obtenen grans
beneficis als quals no pensen renunciar fàcilment, motiu pel qual
l'extorsió i l'amenaça de mort als membres d'aquestes ONG formaven
part de l'ordre del dia dels sicaris indis. Sembla que sigui impossible
que en una societat com l'índia, tan tancada en l'actualitat en temes

de sexe -no pas en el passatl -, hi hagi tanta explotació sexual. Tot i
que si observem les estadístiques obtindrem una dada reveladora: al
voltant d'un 6024 dels nens pateixen abusos sexuals, generalment dels
familiars. D'altra banda, l'Índia política es remou tant com ho fa
qualsevol de les democràcies occidentals, o més si tenim en compte
que la República Democràtica de l'Índia és la democràcia parlamentària
més gran del món, amb més de 350 milions de votants. Un exemple
de fins a quin punt és sana i viva la política índia el trobem en el
procés electoral que va viure el país durant el 2004.

Mentre Vajpayee, com a primer ministre de la dreta ultra-
nacionalista, optava per unes polítiques d'exaltació de les masses
hinduistes i de construcció de grans infraestructures que mantinguessin
callades les grans bosses marginals de pobresa, Sònia Gandhi, la vídua
italiana de Rajiv Gandhi - fill assassinat de la també assassinada Indira
Gandhi -, es va anar fent un lloc dins el Partit del Congrés. Poc a poc
es va fer forta fins a esdevenir un veritable problema per als seus
rivals polítics, als quals, al final del procés electoral portat a terme
el 2004, només els quedava un argument per intentar no perdre les
eleccions: una estrangera no pot representar el nostre país. Però la
democràcia més gran del món semblava haver adquirit ja una maduresa
electoral que a molts paisos europeus els agradaria tenir, i els electors
no es van deixar enredar per bombes de fum que intentaven amagar
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la realitat de les propostes electorals dels candidats. Sònia Gandhi,
amb unes idees més socials i poc nacionalistes, va ser escollida nova
primera ministra, però va ser capaç de renunciar al càrrec i cedir-lo
a un altre membre del Partit del Congrés. El risc pres per no cedir el
càrrec fins a ser escollida per l'electorat li va donar les ales necessàries
per fer callar totes aquelles veus que, durant el final del període
electoral, l'havien titllat d'estrangera i usurpadora, a l'estil de l'antic
colonialisme britànic. Però l'Índia és quelcom més. L'Índia no és
només política, pobresa, desenvolupament, tecnologia informàtica
capdavantera internacionalment, grans ciutats, pobles tribals, maharajàs,
caos... sinó que també és misticisme. L'eix sobre el qual es vertebra
tota la vida a l'Índia és el comportament espiritual, el qual ho impregna
tot. Manifestacions religioses tan importants com el Rumbha Mela,
el pelegrinatge més gran del món, són fets que ens remarquen com
l'Índia passa constantment d'un extrem a l'altre. Un mes cada tres
anys i de forma alternativa, les ciutats d'Allahabad, Ujjain, Nassix i
Haridvvar acullen el Festival del pot de nèctar (Rumbha Mela). Quan
això succeeix, milions de Sadhus —homes sants de l'Índia, acompanyats
per milions de pelegrins es reuneixen per realitzar el bany sagrat que
trencarà el seu cicle de reencarnacions en un dels cinc rius sagrats del
país: el Ganges (Allahabad i Haridyvar), el Yamuna (Allahabad), el
Sarasvvati (Allahabad), el Godavari (Nassil) o el Shipra (Ujjain).

OC Eu GL TuN)

Mentre dura el festival, els voltants del riu es converteixen en grans
campus universitaris de ioga, i els dies sagrats s'hi congreguen més
de vint milions de persones, més que a la Mecal Tots i cadascun dels
mestres allà presents comenten les seves solitàries aventures espirituals
dels últims tres anys i, d'aquesta manera, intenten trobar respostes a
les grans questions existencials a les quals dediquen tota la vida.

L'Índia, però, no és un país tancat en ell mateix ni en les
seves idees. Ben al contrari, l'acceptació de les altres maneres
d'entendre la vida, les religions i els costums ha esdevingut un actiu
per a la societat índia. I això és clarament plausible en aquest festival,
on el fet d'anar a netejar l'esperit independentment de la religió que
es practiqui, si és que es practica, encomana una actitud positiva a
tots els presents. Hindús, budistes, cristians, musulmans, jueus,
agnòstics... tots comparteixen aquell espai i, sobretot, l'agradable
experiència. Els polítics no romanen al marge d'aquestes concentracions
i també hi assisteixen per intentar aconseguir alguna lliçó dels grans
mestres. I tot això passa en un país on pots anar des de les muntanyes
més grans del món, els Himàlaies, fins al mític desert del Thar, a la
frontera amb Palistan, passant per les platges de Goa i Rerala, les
illes Andaman i Nicobar, paradís natural assotat pel tsunami, i les
valls verdes sobre les quals descansa el Prehimàlaia, Tot en un únic
país. Sense cap mena de dubte, el País dels Extrems.
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1 2 Una exposició on podem contemplar 800 anys d'art rus. Agraim al

Museu Guggenheimles facilitats per a la realització d'aquest reportatge.

Més informació a: vvvvvvguggenheim-bilbao.es

L'amplitud inèdita d'aquesta exposició ens permet adonar-nos de la
impressionant vitalitat artística msse: un itmerari per la història russa
i les cigus de la seva cultura. L'art ens permet acostar-nos d'una manera
particular a l'ànime russa, a la seva història política i culmural. L'estèticn
de les icones, la representació artística que monopolitza el període que
va del segle XIII al XVII, neix de la consideració que l'art sempre és
portador d'una ides (o de Ja idea), tal i com ens dim Tamara Dierma-
novieh en el suplement Cultures, ntm. 197, de La Vanguardia, I
gfegeix "A diferencia de l'Occident europeu, aquesta expressió artística
heretada de Bizanci juntament amb la fe del cristinnisme ortodox
comportes una visió de la cremtivitat en Ja qual allò més important és
ci missatge a difondre i no tant lo perfecció formal i tècnica de l'obra.
Així, Florensi defineix que "si existeixen les icones, existeix Déu",
Lsi els grans iconògreis buscaven reflexar la veritat divina, les
aventguardes russes que obren el segle XX 1 acompenyen Ja Revolució
socieliste també comparteixen aquesta visió transcendental de l'art,
desitjant ara contribuir a difondre la nova fe, la del canvi social que
té lloc a Rússia juntament a la ideologia del comunisme". Encara,
"L'art rus simbolitzat en les icones no persegueix la belleza del cos
que caracteritza l'art occidental ja des del Renaixement, Només a partir
del segle XVIII, a Rússia els termes sacrals van ser substitults pels
continguts mmdans. Alhora, tot passejant per /Rdssial, hom s'adona
u enda pes del descnvolupement noesimultani entre el món rus i
l'europeu no només a nivell artístic, sinó històric, psicològic i espiritual
en l'ampli sentir del terme",
12 Les Notícies de llengua i treball
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1. La novena onada (1850), d'Ivan Aivazovshi, paisat-
gista —juntament amb llia Repin- emblema d'un populisme
o realisme crític que té en la literatura una correspondència
en l'obra de Tolstoi o Dostoievsti.

2. Sirgadors del Volga (1870-73), d'llia Repin, mestre
del realisme i psicologisme rus

3. Primavera: la crescuda (1897), d'Isaac Levitan. Du-
rant la segona meitat del segle XIX, tot un seguit de
pintors anomenats Ambulants rebutgen les limitacions
del sistema acadèmic i busquen un públic més ampli, a
través d'exposicions itinerants. Posen de relleu la funció
social de l'art, és a dir, l'art com a instrument per al
comentari i la crítica social, en particular sobre les dures
condicions de vida i la repressió política de l'època. En
formen part: els paisatgistes Isaac Levitan i Ivan ShishRin,
i llia Repin, Ivan Rramshoi i Nixolai Gue.



1. Noia sobre un animal (1911), de Natalia Goncharova,
una destacada representant de l'art experimental precursor
de l'avantguarda.

2. Moscou (1913), d'Aristarj Lentulov. Forma part de la
generació d'artistes que emergeixen a principis del segle
XX. En formen part: Natalia Goncharova, Mijail Larionov,
Casimir Malevich —la Fundació Caixa Catalunya ens n'ha
oferit aquests darrers mesos una excepcional exposició-,
llia Mashhov i Piotr Ronchalovsti.



1. Pilots del futur (1938), d'Alexander Deinexa.
L'era soviètica està associada a la doctrina oficial
de l'art coneguda com a realisme socialista.
Durant molt de temps ha estat considerada com
a mera propaganda o curiositat històrica. Tanma-
teix, aquest estil disposa d'artistes de gran talent,
com ara Isaac Brodshi, autor d'algunes de les
imatges més icòniques de Vladimir Lenin i Josef
Stalin. També destaca Alexander Deinexa, amb
temes que resten fidels al comunisme fins i tot
quan el seu estil ja reflexava una sensibilitat
moderna i, alhora, una visió artística singular.

2. Aixecant la bandera (1957-60), d'Helio Ror-
zhev. Després de la mort d'Stalin, l'any 1953,
molts artistes van començar a explorar enfoca-
ments i temes més personals, Helio Rorzhev n'és
un exemple.

3. Carrer Xrasilcov (1977), d'Eric Bulatov. For-
ma part de l'anomenat art Sots, moviment dels
setanta que utilitza la iconografia soviètica i la
cultura popular com a punt de partida.

Pcm
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El concurs manté la seva trajectòria de consolidació com un dels més
importants de l'Estat espanyol. L'edició d'enguany ha aplegat 77 autors
amb un total de 206 fotografies.

El treball i els oficis
Els fotògrafs provenen d'Andalusia, Galícia, Ma-
drid, País Valencià, Castella i moltes localitats de
tot Catalunya. L'organització correspon a la Unió
Intercomarcal de l'Anoia, Alt Penedès i Garraf. Els
trofeus lliurats als guanyadors relacionen el treball
i la fotografia, i han estat creats per l'artesà vilanoví
Joan Ramírez.

Han format part del jurat: Jaume Navarro, president
de la Federació Catalana de Fotografia, Miquel
Galmes, director de l'Institut d'Estudis Fotogràfics
de Catalunya: i José A. Andrés, "excel-lència" de
la FIAP i "artista" de la Federació Catalana de
Fotografia".

Els guanyadors són:

Premi Nacional: Gabriel Brau.
Tot seguit: Josep Comellas, Miquel Vifias, Alberto
Porres, Antoni Pastor i Miguel Parrefio.

Premi Intercomarcal: Manel Delgado.
Tot seguit: Francisco Hernàndez, Luciano
Hemàdez, Raimon Moreno, Gabriel Gielli Andreu
Noguero.

Premi Afiliat: Eduardo Martínez.
Tot seguit: Juan José Màrquez, Juan Tejero, José
Luís Trinidad, Jordi Cafiellas i Joan Guasch.





1r de Maig a Lleida

Aquestainiciativa de la Unió de les Terres de Lleida ha superat
amb encert una nova convocatòria, amb un estol d'obres de qualitat.
El primer premi té una dotació de 4.507 euros i una obra original del
reconegut escultor lleidatà Jaume Perelló. La dotació representa una
quantitat destacada en l'àmbit de l'escultura. Totes les obres presen-
tades han estat exposades a la Diputació de Lleida. Aquesta institució
atorga un suport molt important al concurs. També s'ha comptat amb
el suport de la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes
Balears, de la UGT de les Illes Balears i de la CFDT de la Catalunya
Nord. Els artistes premiats participaran en una exposició col-lectiva
a la seu nacional del sindicat, a Barcelona, durant el pròxim mes de
desembre. Esmentar la tasca de la companya Mar Roldan.

Han format part del jurat les persones seguents: Rosa Siré,
artista: Antoni Balasch, vicepresident de Pinstitut d'Estudis
lerdencs: Quim Minguell, del Servei Territorial de Culture a o Materials:
Lleida: Rosa Palau, secretària general de la UGT de les Te- i EE
rres de Lleida:i Rosa M. Puig-Serra, cap de Cultura de la UGT
de Catalunya. senten treien Eu Ne IU

El veredicte del jurat ha estat el seguent:
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S'atorguen a persones i entitats que han destacat en la defensa dels interessos culturals, cientí
laborals i socioeconòmics dels treballadors

ll Guardons

Els membres del jurat amb els guardonats

de
la UGT del País Valencià

La Unió Comarcal Ribera Baixa, La Safor i Vall d'Albaida orga-
nitza aquests Guardons. L'acte de lliurament es va celebrar el proppassat
dia 2 de maig a Cullera.

La Reial Societat Econòmica d'Amics del País va ser fundada l'any
1776 per a la promoció de la ll-lustració i la riquesa pública. És un
centre per al debat, la innovació i l'estudi de la realitat cultural i
econòmica valenciana. Sense ànim de lucre i de caràcter plural, aplega
més de sis-cents socis, representants de tots els àmbits de la societat
valenciana. Va recollir el guardó —una peça de l'artista Arcadi Blasco-
el president de l'entitat, Francisco Oltra, el qual va destacar que rebre
aquest premi simbolitza la vigència del discurs il-lustrat enfront del
neoliberalisme que proclama el pensament únic, i, alhora, que no tot
val i que cal perseverar a la recerca de la solidaritat i el respecte per
les idees dels altres. La vicepresidenta primera del govern central, M"
Teresa Fernàndez de la Vega, ha estat guardonada pel seu compromís
permanent amb les llibertats publiques i els drets de la dona. Durant
la seva intervenció va considerar que la imminent reforma del mercat
laboral reforçarà la seguretat dels drets laborals, en particular per a

les dones i els joves, els més afectats per la baixa qualitat de l'ocupació.
El jurat dels IÍ Guardons Primer de Maig ha estat format per: Josep
Antoni Fluixà, vicerrector de Cultura de la Universitat de València:

Rafael Gil, secretari del Con-
sell Valencià de Cultura, Jesús
Huguet, escriptor i membre
del Consell de Cultura de la
UGT del País Valencià: Vicent
Soler, catedràtic d'Economia,

Vicent Torrent, músic: i Eduard Vicens, vicerector d'Innovació i
Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València. Tots ells
han estat obsequiats amb un gravat de Josep Díaz. L'acte va comptar
amb la presència dels alcaldes de Cullera, Almussafes, Gandia, Oliva
i Ontinyent, i de Rafael Recuenco, secretari general de la UGT del
País Valencià. Els guardons han estat lliurats pels companys José
Ruiz, secretari general de la Unió Comarcal Ribera Baixa, La Safor
i Vall d'Albaida, i Càndido Méndez, secretari general de la UGT
Confederal, el qual va cloure l'acte destacant que la transcendència
social del projecte de llei de dependencia i igualtat es pot equiparar
a la de la universalització de l'educació i la sanitat. També va assenyalar
que, un cop assolits alguns dels principals objectius del moviment
sindical, ara toca assumir nous reptes, com ara la conciliació entre
els drets individuals i les reivindicacions polítiques i financeres de
les comunitats autònomes.
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CULTURA I

0 L'Obra Cultural Balear és una entitat cívica dedicada a la defensa de la
llengua catalana i a la promoció de la cultura pròpia de les llles Balears. Va
Ser creada l'any 1962, concretament el 31 de desembre, aniversari de l'entrada
del rei En Jaume a Medina Mayuraa i Diada de Mallorca. Els impulsors i fun-
dadors foren un conjunt de mallorquins ib-lustrats, poetes, escriptors, pro-
fessionals liberals, historiadors i linguistes.

L'Obra
Cultural Balear,
l'ONG de la llengua ales Balears
Tomeu Martí i Florit, coordinador de l'OCB

L'entitat és ia continuadora històrica de
l'Associació per la Cultura de Mallorca (1923-
1936) i la seva actuació entronca també amb
la tasca de recuperació nacional encetada a
Mallorca pels prohoms de la Renaixença
literària, cultural i lingúística.

Feina per la recuperació del català
Al decenni dels anys seixanta, l'OCB realitzà
cursos de llengua i cultura catalana per a
escolars, adults i professorat, a més d'edicions
sobre la història i la cultura de les Balears.
Als anys setanta s'estén als pobles, fa una
tasca important per al reconeixement oficial
del català i col-labora estretament amb
l'organització dels actes del Congrés de Cul-
tura Catalana a les Balears. Als anys vuitanta,
professionalitza totes les àres d'actuació,
promou la xarxa de cursos de català per a
adults (més de 30.000 alumnes des de 1983)
i serveis d'assessorament, dinamització
lingiística i de suport a l'ensenyament en
català. El 1989, promou i signa un acord
institucional amb totes les institucions de les
Balears per crear l'anomenada Campanya de
Normalització Lingúística amb l'objectiu de
dur a terme accions conjuntes, i en que l'OCB
n'assumia el secretariat. Aquest acord va ser
paralitzat pel govern quan l'OCB va impulsar
una campanya popular a favor de
l'ensenyament en català que quiestionava
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l'anomenada Ordre Rotger (un decret del
govern, de l'any 1994, que liberalitzava
l'ensenyament en català). Tres anys després,
al 1997 la tesi de l'OCB va ser recollida pel
govern en aprovar l'anomenat Decret de
mínims, el qual fixa un mínim obligatori del
5094 d'àrees en català a cada centre escolar.

Aglutinador social

L'OCB aixoplugà les forces de resistència
política i cultural al franquisme, impulsà la
lluita per l'autogovern i auspicià la gran
manifestació en demanda de l'estatut
d'autonomia del 29 d'octubre del 1977. El
1991, promogué i coordinà la Plataforma
Cívica per l'Autogovern, al voltant del ma-
nifest Volem Comandar a Ca Nostra, que
reuneix, per primera vegada des de la II
República, tota la societat civil en favor del
reconeixement de les Balears com a naciona-
litat històrica. La iniciativa va aconseguir
agrupar entitats empresarials, sindicals, so-
cials, mediambientals, universitàries, religio-

ses i culturals, i va formar un bloc civil que
es manté i es renova des d'aleshores. Des de
1995, V'entitat ha intensificat la seva funció
de cohesionador social. Ha convocat a Ma-
llorca les multitudinàries diades populars per
la llengua i l'autogovern de cada mes de maig
per reclamar de les institucions una política
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lingiística ferma i decidida a favor del català.
D'entre aquestes diades destaquen la gran
cadena humana de 1995 amb la participació
de 30.000 manifestants, l'immens mosaic
humà de 1996 a la plaça Major de Palma o
la multitudinària rebuda de la flama del Co-
rrellengua el 1999.

Actualitat
L'OCB té, en l'actualitat, prop de 2.500 socis
i una massa social de 7.000 persones. Cada
quatre anys s'elegeix una nova junta directiva,
actualment formada per tretze persones.
Compta amb una vintena de delegacions a
altres tants pobles de Mallorca que editen



unes 15 revistes de premsa forana o comarcal. Hi ha tot
un seguit d'associacions germanes que subscriuen els
objectius de l'OCB i treballen sectorialment: Associació
Moviment d'Escoles Mallorquines (coordina uns 200
centres educatius que fan ensenyament en català), Club
Trenta-1 (coordina a Mallorca el professorat que dina-
mitza lingúísticament i culturalment els centres
d'ensenyament secundari), la revista cultural de perio-
dicitat mensual El Mirall, Associació Voltor (promou
la presència de la llengua catalana als mitjans audiovi-
suals i la recepció de ràdios en llengua catalana),
l'Associació Paraula-Centre de Serveis Lingúístics (Xar-
xa de servei d'assessorament, formació i dinamització
lingúística). L'entitat manté acords de col-laboració amb
organitzacions similars a Menorca i Eivissa i també a
la resta de Paisos Catalans. L'OCB és un interlocutor
reconegut i constant amb totes les institucions i amb
tots els agents socials significatius. Fa un seguiment
permanent de les actuacions en política cultural,
lingiística i dels temes relatius a l'autogovern i la
identitat nacional. I tot i que la seva tasca encara no ha
aconseguit assolir per a les Balears els objectius de plena
normalitat lingiística, cultural i de país que s'ha proposat
des de la seva fundació, tothom reconeix el seu paper
fonamental i vertebrador. Si existeix una entitat "d'interès
social, cultural i nacional" a les Balears, aquesta no és
altra que l'Obra Cultural Balear.

ls CADS UC

Des del mes de desembre de l'any passat, l'OCB té una
nova Junta Directiva que ha marcat cinc eixos de feina
per aquests propers anys:

Xarxa territorial: l'objectiu és aconseguir una xarxa
de complicitats a les Illes Balears que agrupi entre
10.000 i 15.000 persones organitzades. S'obriran noves
delegacions i es firmaran protocols de col-laboració amb
entitats germanes d'alguns municipis de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa.

Autogovern: aposta clara i rotunda perquè surti de les
Illes Balears abans de l'estiu de 2006 una proposta de
Nou Estatut amb el màxim de competències i amb un
sistema de finançament just. S'ha presentat una declaració
per un nou Estatut per a les Illes Balears.

Diàlegintercultural: partint de la base que l'arribada
massiva de nova immigració ha canviat les Balears de
dalt a baix, l'OCB té la necessitat d'adaptar el seu
discurs a aquesta nova realitat i trobar interlocució amb
els nous mallorquins. S'ha creat una Comissió Intercul-
tural i s'està preparant la segona edició del festival
intercultural MallorcaMón Festival.

Activació cultural: Palma i altres municipis de Ma-
llorca han perdut dinamisme cultural els darrers anys.
L'OCB es planteja en la mesura de les seves possibilitats
contribuir a la reactivació cultural i a l'acollida de
col-lectius de creadors culturals, des de la cultura tradi-
cional a les noves expressions culturals.

Reivindicació linguística: Desgraciadament l'OCB
ha de mantenir la seva línia de reivindicació davant les
institucions perquè assumeixin el seu paper de lideratge
en el procés de recuperació i normalització lingúística.
Entre maig de 2006 i maig de 2007 es promourà una
campanya de diades per la llengua a diversos municipis
de Mallorca i barriades de Palma.
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CULTURA I2 2 En el moment de redactar l'Estatut d'autonomia -una reivindicació del
sector valencianista més o menys assumida, en aquella conjuntura, pel

,

conjunt de l'esquerra, i que la dreta democràtica no va tenir més remei
que admetre- els partits actuants hagueren de plantejar-se l'abast que
estaven disposats a donar als fonaments nacionals d'aquella acció política

r"refundaciona s

Membres del CVC en gener de 1989. Davant
d'esquerra a dreta. Francisco Lozano, Enrique
Garcia Asensio. Ramón de Soto, Juan Gil-Albert
Juan Ferrando, Pedro Vernia, Toméàs Llorens i
Ramiro Reig. Darrere, d'esquerra a dreta: Joan
Fuster, Enric Llobregat, Rafael Ramos, Vicente
Luís Simó, Cardenal Enrique i Tarancón, Arcadi
Garcia, Xavier Casp, Leopoldo Pefiarroja, Emili
Giménez i Vicente Aguilera

El Consell Valencià de Cultura:

una necessitat
Jesús Huguet, membre del Consell Valencià de Cultura i del Consell de Cultura de la UGT del País Valencià

De la falta d'acord en este camp en què els
valors culturals revelen la seua condició de
fonament de l'acció política, va nàixer el
manament estatutari de creació del Consell
Valencià de Cultura: una institució de la
Generalitat encarregada d'assessorar els po-
ders públics en els múltiples casos de mani-
festació d'un conflicte cultural sempre negat
però sempre actiu, centrat en la llengua, en
la història nacional, en els símbols identitaris
i en altres factors de cohesió "nacional".
Significativament, el primer encàrrec que ja
en l'Estatut es feia a la institució era pronun-
ciar-se respecte a la situació i la gestió de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó: una questió
d'una certa importància simbòlica, potser
22

més aparent que no real, sense transcendència
política, i menys en un país en què este tipus
de valors simbòlics s'havien ignorat durant
tant de temps. No sempre el naixement d'una
gran persona correspon a un gran projecte
previ, sinó molt sovint a circumstàncies ca-
suals, quan no a un accident indesitjat, i això
que passa amb les persones es dóna més
sovint encara amb les institucions polítiques:
el Consell Valencià de Cultura, la Segona
República espanyola, la reinstauració de la
monarquia... La nostra institució, una de les
que, seguint l'Estatut, formen la Generalitat
Valenciana, es va constituir com un consell
de notables del camp de la cultura, nomenats
per acords de les forces parlamentàries —les
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Corts Valencianes—i encarregats de "vetlar
pels valors culturals i lingúístics" del país,
segons la fórmula de la Llei de creació de
l'organisme. Implícitament, els termes usats
eren una confessió de la falta d'acord sobre
els mateixos valors, des de la seua identitat
fins al seu mateix caràcter de valors (polítics),
si es permet la tautologia, però obrien la
possibilitat de treballar en la seua defensa i
difusió i en la promoció d'un acord que, com
la història ens ha demostrat, no tothom desi-
tjava ni desitja, tant dins com fora del país.
Una raó més que legítima per a justificar una
institució que, lluny de ser suficient, tanmateix
ha estat i continua sent necessària. No ho
diem nosaltres, ho diuen les cada any més



Palau de Forcalló (València), seu del Consell Valencià de Cultura.

freguents demandes d'assessorament -en certa
manera, d'arbitratge—arribades a la institució
tant des dels poders públics com des de
l'oposició, i, el que és més significatiu, des
de múltiples entitats cíviques de diverses
orientacions ideològiques -llevat de les més
contràries a aquells "valors culturals i
lingúístics" més amunt citats. Enguany, el
Consell Valencià de Cultura commemora el
vinté aniversari de la seua constitució. Potser
l'assumpte més important, o més directament
vinculat a l'objecte de la seua creació, del
qual s'ha ocupat en la seua història és
l'informe sobre la identitat del valencià en-
carregat en 1997 per les Corts per iniciativa
del president de la Generalitat. Aquell informe
va fer possible la fundació de l'Acadèmia

Valenciana de la Llengua, una entitat norma-
tiva necessària i positiva des del punt de vista
polític, ja que no des de l'intel-lectual, basada
en un pacte entre el coneixement, la raó
pràctica i la conveniència de satisfer l'èmfasi
localista. El conflicte lingiístic, en el qual es
concreta un conflicte nacional, continua sent
la mare dels ous de la sorprenent política
valenciana, i tot instrument racional per a
resoldre'l ha de ser benvingut -sempre que
no es pretenga que "desactivar" siga igual a
resoldre. Però la institució no limita les seues
activitats a atendre consultes de l'admi-
nistració -la major part d'elles relacionades
amb la protecció oficial de monuments del
patrimoni històric, o amb projectes de llei
sobre matèries culturals-, sinó que intervé

espontàniament, o per petició d'agents socials
no institucionals, dient la seua en molts dels
problemes en els quals identifiquem factors
de tipus cultural, des de la promoció de la
lectura a la valoració dels paisatges històrics,
o des de l'examen de la destinació de recursos
públics a la promoció cultural, o científica,
a les objeccions a l'activitat de la televisió
pública en el seu paper de difusora de valors
culturals, a més de proposar projectes públics,
com la creació de museus, instituts
d'investigació o altres institucions conside-
rades necessàries. I ho fa utilitzant instruments
diversos: elaborant i difonent informes, fent
crides a l'opinió pública, convocant reunions,
congressos i cicles de conferències, publicant
textos divulgatius, o oferint-se com a media-
dor en determinats conflictes des de la seua
situació d'interlocutora dels poders executius
de la Generalitat. No hi ha cap altra institució
autonòmica a l'Estat espanyol semblant al
Consell Valencià de Cultura -el Consell de
Cultura gallec és tota una altra cosa. No és
un mèrit, ni tampoc una falta, dels valencians:
la raó és, segurament, que no hi ha cap altra
comunitat autònoma espanyola, ni nacionali-
tat, amb les complexes característiques cul-
turals de la nostra. L'important és que, en
l'entramat institucional valencià, i en el nostre
joc político-cultural, el Consell Valencià de
Cultura no és solament una peça positiva,
sinó també necessària, i encara pot ser-ho
més en qualsevol moment del futur.

DE CULTURA
SOBRE LA LLENGUA
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10 anys de TRAPEZI:
la Fira del Circ de Catalunya
Un art, un llenguatge, universal: el circ. Màgia, i-lusió, diversió, fantasia, força, rialles,
por, equilibri, personatges extrems i abstractes, tombarelles, acrobàcies, pallassos
i malabaristes, viatges iniciàtics...
Rosa M. Puig-Serra, responsable Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya
Fotografia: Isidre Tiana

La ciutat de Reus es va veure literalment presa els dies 10
al 14 de maig per la Fira del Circ de Catalunya que aquest
any celebrava la seva desena edició.

Teatres, carrers, places i altres espais van acollir
més de seixanta companyies i més de cent vint-i-cinc repre-
sentacions de gran qualitat procedents de Catalunya, Aragó,
Madrid, País Basc, Andalusia... i també de Portugal, Holanda,
Bèlgica, França, Itàlia o Finlàndia.

Escarlata Circus, o sigui, Bet Miralta i Jordi Aspa,
els directors artístics de l'esdeveniment, explicaven:
"L'emmirallament en la bellesa dels cossos, el patiment amb
els números més arriscats, la poesia dels números més plàstics
i el desenllaç i lliurament de totes els emocions retingudes
amb rialles, provocades per uns pallassos hilarants, ens hauran
ajudat en poca estona a viure un petit trajecte emotiu i vital,
que per altra banda és una de les funcions principals dels
espectacles, o no7". Si un dels objectius dels organitzadors
era destapar, arribar a provocar, emocions en els espectadors,
aquest propòsit es va cobrir sobradament. A l'èxit de públic
que va respondre massivament la crida del circ, s'hi va sumar
la satisfacció dels més de cent programadors arribats de tota
Europa i la de les companyies.

"Trapezi ha permès descobrir les entranyes del circ
al nostre públic, als ciutadans i als programadors. L'aposta
ha estat fructífera i profitosa... Ara només convé que la
professió i les administracions trobin un equilibri on aquest
pugui arrelar fort i es consolidi uniformement a tot el territori.
És veritat que sense una programació continuada, la creació
no està motivada i així recíprocament, és un peix que es
mossega la cua i algun dels dos bàndols ha de fer un pas en
ferm i endavant. Nosaltres desitgem de tot cor i amb totes les
forces -les de l'equilibri i les de la gravetat incloses-, llarga
vida al trapezi i llarga vida al circlll".

La a teca Sa pet Ui er Di.)



820 270)

DANS NeeRIRa pp ar rr rr rra Tea modernització
i
Es

le ates deia ese eió la Catalunya contemporània sense
elec con: ló/comun dels SEUS elements cabdals, el fenomen produit
per l'existència dorganitzacions de la més àmpliavvarietat dobjectius, abast territorial
i definició ideològica però.que, tanmateix, tenen en comú la capacitat de vertebrar
un teixit que ha definit poderosament el perfil de ta Societat catalana
Miquel-Lluís Muntané, escriptor

Començant per institucions venerables
del divuit com l'Acadèmia de Bones Lletres,
continuant per l'esplet abundós d'entitats
sorgides al llarg del dinou i, especialment, a
partir de la segona meitat, sota l'impuls dels
aires de la Renaixença (l'Ateneu Barcelonès,
l'Orfeó Català, el Centre Excursionista de
Catalunya, el Centre de Lectura de Reus, i
tants altres) i afegint-hi encara la fecunda
collita que ha deparar el segle vint: Òmnium
Cultural, Associacions d'Amics de la UNES-
CO i tot un seguit d'entitats musicals, litaràries,
científiques, esportives, etc.: el cas és que
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hem arribat als nostres dies amb una nòmina
d'associacions de tots els caires i perfils. I és
que, desposseits durant dos-cents anys d'unes
institucions d'autogovern, recuperades només
parcialment al segle vint, els catalans hem
tendit a organitzar-nos al marge de l'estructura
de les administracions públiques. Així, des
de la sanitat fins al lleure, des de les institu-
cions acadèmiques fins a les expressions més
humils de la cultura popular, la iniciativa
privada ha anat fornint el país d'una vasta
Xarxa d'entitats que, en molts casos, han estat
capdavanteres en els seus àmbits respectius.

Cenyint el comentari al camp de la cultura,
costaria ben poc de trobar, aquí i allà de la
nostra geografia, teatres, biblioteques, museus,
associacions dedicades a la música --tant
vocal com instrumental--, grups de recerca
històrica d'àmbit local o comarcal, d'altres
abocats al conreu de l'astronomia o la botà-
nica, publicacions de tot mena, i un llarg
etcètera per no fer interminable aquesta enu-
meració. I totes elles amb el denominador
comú d'haver sorgit --i d'haver sobreviscut-
- gràcies a l'esforç, sovint anònim, de milers
de persones de diverses generacions.



O1. Cercle Artístic de Sant Lluc - 02. Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès

Funció de suplència

Aquestes entitats, al llarg de prolongats
períodes de la nostra història col-lectiva, s'han
vist obligades a fer una tasca de suplència
davant de les mancances evidents que, en
molts àmbits, es donaven al país. En d'altres
casos, han nascut expressament amb aquesta
funció. Així, hem pogut veure com tot un
seguit d'activitats --cursos, exposicions, con-
ferències, concerts, representacions teatrals-
- s'han dut a terme en espais que s'havien
creat per la iniciativa de persones disposades
a treballar per omplir alguns dels nombrosos
buits que existien en el camp dels equipaments
i de les propostes culturals. Aquesta circums-
tància es va posar especialment de relleu
durant els períodes de manca de llibertats
polítiques i amb un control ferri per part dels
poders dictatorials envers unes iniciatives
civils quasi sempre sota sospita. En aquestes
èpoques, va resultar paradigmàtic el paper
jugat per ateneus, orfeons, esbarts i centres
excursionistes de cara a mantenir viva la
consciència d'uns trets culturals propis. Amb
l'arribada de la democràcia, es va produir un
fenomen remarcable: moltes persones que
procedien del món associatiu van incorporar-
se a participar en partits i sindicats, en el
marc del nou estat de dret que aixecava la
prohibició cap a les organitzacions polítiques
i sindicals. Aquesta circumstància va provo-
car, en determinades organitzacions culturals,
una pèrdua de vitalitat que, en alguns casos,
es va remuntar al cap d'alguns anys i, en
d'altres, va suposar el començament d'una
època de crisi en ser percebuda la seva apor-
tació com a menys decisòria que en l'etapa
precedent. També n'hi va haver, però, que
es van veure afavorides pel fet que el nou
marc de llibertats garantit pel règim demo-
cràtic els va significar la possibilitat
d'expandir-se en massa social i en activitats.

Alguns interrogants

Des de fa ja uns quants anys -sobretot
cap a l'última dècada del segle vint- es va
anar obrint pas un discurs que, amb diversitat
de matisos, ve a posar en questió la viabilitat
i, sobretot, la utilitat d'aquest anomenat fercer
sector pel que fa a l'àmbit de la cultura.
Aquesta reflexió crítica ve a plantejar quin
sentit té que un grup de persones s'esforcin,
d'una manera totalment voluntarista i amb
mitjans escassos, a promoure iniciatives que
poden endegar amb molta més eficiència les
administracions públiques o les grans insti-
tucions privades com, per exemple, les fun-
dacions vinculades a les caixes d'estalvi. En
un moment en què teatres, orquestres i museus

d'iniciativa privada busquen el suport dels
recursos públics per subsistir, no sembla
forassenyat interrogar-se sobre el futur que
pot raonablement esperar a unes petites enti-
tats que malviuen amb les quotes dels seus
associats, que de vegades no arriben ni per
fer front a les despeses de manteniment de
la pròpia seu social. A aquesta circumstància
cal afegir l'evidència que la societat actual
té ben poc a veure amb aquella altra en què
van néixer la majoria de les associacions
culturals del país. En els nostres dies, l'oferta
cultural és infinitament superior, en quantitat

i en qualitat, a la que existia al país a la fi del
segle dinou i principis del vint, posem per
cas, quan van ser creades moltes de les entitats
que encara avui subsisteixen. Les opcions de
lleure s'han multiplicat i s'han diversificat,
i les possibilitats de superació personal en el
terreny de la formació cultural són ara molt
més nombroses i accessibles que llavors, n'hi
ha prou de comparar la xifra de joves que
tenien accés als estudis superiors amb la dels
que hi accedeixen avui. Cal considerar, en-
cara, el fet que el segment de població que
se sent atret per la participació associativa -
-que no és precisament majoritari-, està més
motivat, en general, per les organitzacions
no governamentals de caràcter solidari que
per les clàssiques associacions amb fins cul-
turals.

Perspectives de futur

Davant d'aquest panorama que, ni que
s'apunti d'una manera succinta, es veu clar
que no resulta gens falaguer, el primer que
cal és demanar-se si la postura més lúcida
consisteix a anar deixant que les entitats
culturals llangueixin fins a desaparèixer (com
correspondria a unes autèntiques romanalles
del passat) o bé si aquestes institucions pri-
vades són -i poden ser en el futur-- de profit
per a la ciutadania, amb la qual cosa el que
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caldria fer fóra trobar la manera d'adaptar-
les satisfactòriament als temps actuals, a fi
que continuessin fent una aportació útil a la
societat. La meva opció és, sense lloc a dubtes,
aquesta darrera. Des de la convicció sòlida
que l'activitat associativa reporta nombrosos
beneficis individuals i col-lectius --potencia
el sentit del treball en equip, reforça
l'autoestima personal en la mesura que permet

incidir d'una manera activa en la realització
de projectes, crea espais de diàleg, afavoreix
les relacions comunitàries i fomenta la cons-
ciència crítica-- cal que les entitats culturals
trobin els camins d'adaptació a la societat
actual per poder continuar portant a bon port
la seva tasca. I quins són aquests camins2
Per començar, és fonamental no caure en el
parany de confondre l'èxit amb les multituds,
o, més clarament, assumir sense complexos
que la cultura no és, ni ha estat mai, un interès
de masses com ho és el futbol, posem per
cas. Però això no ha de minvar en absolut la
llibertat dels qui aspiren a ser-ne promotors
i la necessitat d'aquells que en volen ser
usuaris. Fixat aquest punt de partida, és con-
venient també que les associacions culturals
tendeixin a una certa especialització, que els
ha de permetre apujar l'exigència en aquella
modalitat a la qual es consagren --musical,
literària, teatral, científica-- i, alhora, els ha
de facilitar l'atenció social envers la seva
proposta enmig de les infinites ofertes que
es generen contínuament. Una especialització,
tanmateix, que no ha de privar de mantenir
una perspectiva de conjunt del context en

què es treballa. Cal, així mateix, per a un
millor assoliment dels fins proposats, evitar
una atomització excessiva que provoca dis-
persió i malbaratament d'esforços: això es
pot aconseguir explorant les possibilitats
d'emprendre processos de fusió entre asso-
ciacions petites que persegueixen fins simi-
lars, itambé afavorint, tant com sigui possi-
ble, la integració en estructures d'enllaç

interassociatiu com ara plataformes, federa-
cions i coordinadores, que poden oferir serveis
compartits i optimitzar d'aquesta manera
recursos i energies. Finalment, és del tot
necessari que les associacions es posin al dia
pel que fa a l'ús de les noves tecnologies (la
presència a internet n'és un bon exemple) i
que mantinguin la voluntat i la capacitat
d'anar adaptant la seva estructura als canvis
de la societat. I dos aspectes més encara
haurien de vetllar les entitats per tal
d'assegurar la bona navegació cap al futur:
saber conjuminar harmònicament dins la
gestió de l'entitat la renovació d'idees i
d'energies que aporta el relleu generacional
amb els coneixements i el capital de relacions
que poden aportar les persones més experi-
mentades. Tan negatiu resulta per a la gestió
d'una institució la imprudència de deixar-ne
al marge sistemàticament les persones de
més edat només pel prejudici que "els ha
passat l'hora", com una junta convertida en
una gerontocràcia entestada a barrar el pas a
les generacions que pugen, per desconfiança
en la capacitat d'aquestes, o per simple re-
cança de perdre protagonisme. L'altre aspecte

fa referència a les relacions amb les adminis-
tracions, que convé que siguin abordades des
de la independència, però no des de
l'enfrontament, ja que la funció d'una entitat
cultural és la de crear espais alternatius i
complementaris als que sorgeixen des de la
iniciativa pública, però no la de camuflar,
sota la forma d'una estructura associativa,
un instrument de contrapoder partidista. A
les institucions públiques correspondria,
doncs, potenciar els mecanismes d'incar-
dinació de l'associacionisme en la societat,
facilitar-ne la visibilitat i treballar, en defini-
tiva, per mantenir, també pel que fa a l'àmbit
de la cultura, un teixit associatiu saludable i
dinàmic, com a vehicle de superació personal
per als seus membres, element de cohesió i
civilitat en el marc on desenvolupa la seva
acció i garantia d'una societat més crítica i
responsable i, per tant, més lliure.

Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
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Vetllada
cultural 2006
Atorgament del Ll Premi Paraula de narrativa breu i espectacle La casa dels
magraners, d'Enric Casasses i Pascal Comelade

MiiiiasadaBreu dissertació sobre Quin valor té la literatura, a càrrec de l'escriptor
i company Manel Zabala: "Després de consultar diferents autors i persones,
no hi ha una conclusió clara, més enllà de la companyia que representa la
literatura per als humans, de l'acostament a la realitat o als somnis a través
d'aquest ajuntar les paraules, posar-les les unes al costat de les altres fins
que adquireixen un sentit, sotmès a la consideració i la interpretació dels
lectors". Prèviament, la companya Rosa M. Puig-Serra, responsable de l'Àrea DE P dl tol rota ae llat ae rea Pr Date
de Cultura del sindicat, ha donat la benvinguda a tots els assistents i els ha cala ol ada tl ala rara Erra
convidat a gaudir de la vetllada. ca i IER UC Nati a Te

V

Fotografies: Gir Visual

La casa dels magraners: un espectacle poètico-musical ex-
traordinari, d'una gran qualitat, innovador i agosarat. Un espectacle
presidit per la paraula i la música, per les paraules i les músiques.
Enric Casasses, veu i triangle, i Pascal Comelade, pianos, una
parella artística que representa en veu ben alta un llindar
d'expressivitat, acompanyats de Jean Paul Daydé, baix, Gerard
Meloux, guitarrons, melòdica i pianet, Gat, guitarra i percussions,
i Pep Pascual, vents i instruments diversos. La poesia i la música,
plegades, directes al cervell i als sentits d'un públic que ha omplert
el saló d'actes a la seu nacional de Barcelona. Un públic que se
sent interpel-lat i partícip.

La convocatòria del III Premi Paraula de narrativa breu i la realització de
la Vetllada cultural han comptat amb el suport imprescindible de l'Institut
de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. La presentació de l'espectacle ha
comptat amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat
de Catalunya.

A continuació es procedeix a l'atorgament del III Premi Paraula
de narrativa breu. El company Joan Guàrdia, en la seva condició de secretari
del premi, llegeix el veredicte del jurat i lliura els tres premis. Un animat
piscolabis final permet una estona de conversa.
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La paraula ens permet expressar-nos, dir. Les paraules, carregades de vida i d'ús, s'omplen de
sentit i guanyen gruix, quan les fem servir —parlant, llegint, escoltant, escrivint- copsem el seu
caràcter evocador, el seu sentit, els seus matisos, les seves possibilitats. Amb les paraules diem
allò que pensem, allò que sentim, construim un discurs, una conversa, una narració.

rere r ara ep Dra 002170200 D0 AE UT A PED Dl lENTO TE a at Del De et
Lingúístic i l'Area de Cultura del sindicat, amb la collaboració del sindicat CFDT de la Catalunya
De eh

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

lEl veredicte
és el segiient: El jurat, reunit a Barcelona, a les tres de la tarda del dia 4 de maig de 2006, després
d'haver llegit els seixanta-vuit originals rebuts, constata la millora de la qualitat de les obres
Talla a ai ia Na Mai ce ler a4 aib

3r Premi a lobra El mico comunista. Un cop oberta la plica corresponent, n'és l'autor Josep
atac IO cicle tec ene)

Zn Premi a lobra Un parell de guants. Un cop oberta la plica corresponent, n'és l'autora Rosa
M. Camps Ramos (Manresa)

1 Premis a l'obra Objectes robats. Un cop oberta la plica corresponent, n'és l'autor Joan
Suqué (Barcelona)
30 Les Notícies de llengua i treball
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m Bec Noelia Martin, membre de l'Avalot

Hem convocat el premi Paraula de narrativa breu. Un altre any ha
quedat enrere per donar pas a una futura convocatòria. Els membres del jurat
hem vist amb satisfacció com la participació va ser prou alta i, en general, de
millor qualitat que en els altres dos certàmens. He de reconèixer que se'm va
fer difícil jutjar els seixanta-vuit relats que van passar per les meves mans,
perquè, darrere del conte hi acostuma a haver una persona, un esforç i una
il.lusió. Per aquesta raó, em va costar hores triar i ordenar els meus favorits
per posar-los en comú amb els escriptors i els companys d'UGT uns dies
abans de desvetllar públicament els tres títols escollits.

Lel 8 de maig, vaig rebre la meva recompensa personal: el somriure dels
guanyadors, la possibilitat de parlar amb algun d'ells..., i l'espectacle, quin
espectacle Innovador, creatiu, entre seriós i festiu, encantadorament profà,
l'extravagància ben portada amb un toc alegre contrastat pels versos més aviat
tristos que entonava el poeta amb una veu penetrant i plena de sentiment que
es fonia perfectament amb la música. D'altra banda, el compositor i músic
principal va fer un brindis amb la música francesa, va apurar la copa i va
portar a escena l'atrevida combinació d'instruments formals i de joguina, i
la menava cap a un conjunt indubtablement harmoniós. Estic parlant de La
casa dels magraners d'Enric Casasses i Pascal Comelade. Digne d'ésser vist.

Sense dir res més dono per tancada la tercera edició del nostre benvolgut

concurs literari, al qual he vist néixer i fer anys, i que, cadascun d'ells, m'ha
aportat orgull i satisfacció.
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1r Premi Paraula de narrativa breu

Objectes robats
Joan Suqué (Barcelona)

hir al vespre, mentre estava al súper fent
la compra, em vaig trobar la Trini. Estava d'esquena a mi,
davant l'estand dels cosmètics, però la vaig reconèixer de
seguida i li vaig picar l'espatlla. -Ei...-, va dir girant-se. -No
has canviat gensl-. Duia un pot de crema antiarrugues a la mà
i se la veia sorpresa. -Jo podria dir el mateix-, vaig dir. -Com
estàs2-. Vam estar una estona
xerrant de la gent del barri: de
la que vèiem i la que no, i vam
acabar junts a la cua.
Una nena feia un escàndol
davant la seva mare, intentant
subjectar un paquet de gomi-
noles. La caixera ens va cobrar
i vam sortir d'allí. Vam caminar
junts fins a la cantonada i,
abans d'acomiadar-nos, em va
convèncer que avui la passés
a veure i fes un numeret dels
meus. -Serà com abans-, va dir
per animar-me. -Et quedaràs
amb tothom-.

A mi, al principi, no
em feia gaire gràcia, però li
vaig preguntar quant pensava
pagar-me, només ho vaig dir
per fer-me l'important, però
vaig fer bé de demanar-ho: -
Cinquanta euros.-, va dir. Li
vaig dir que d'acord, que podia
comptar amb mi, i em va citar
al bar Marfil, més o menys a
les cinc. -Molt bé-, vaig dir. -Perfecte-, va dir ella.

Ara ja són més o menys les cinc i estic al llit, la cosa
em fa força mandra, però no conec maneres més fàcils de
guanyar cinquanta euros. Veig el despertador i uns quants diaris
esportius. Acostumo a adormir-me llegint aquests diaris i em
dec haver adormit mentre en fullejava un, perquè el veig desfet
al meu costat, pel matalàs.
32 ies Noticies de li que i treball

M'aixeco i vaig fins al plat de la dutxa, encenc el raig d'aigua
freda i em quedo un minut reaccionant, el sol pica des que em
vaig ficar al llit. Apago la dutxa i escupo amb violència. M'ajupo
i allí encongit, arran de terra, busco sang entre les restes de
speed però no n'hi ha, fan espirals sobre el remolí d'aigua
sense els coàguls vermellosos. Torno a escopir i me n'asseguro,

no n'hi ha. Em sento alleujat,
però no dura massa: quan surto
de la dutxa poso la ràdio i vaig
cap al mirall, m'empastifo la
cara amb sabó d'afaitar i veig el
tic fent espasmes al pòmul.

La primera vegada que el vaig
veure, fa anys, també va apa-
rèixer al pòmul. Me n'havia
oblidat durant molt temps però
últimament està tornant, i sempre
al pòmul. El pressiono una mica
amb els dits i tracto de fer-hi un
massatge, però no passa, llavors
vaig fins al pantaló d'ahir i re-
meno les butxaques: tinc por de
tallar-me. Trec una bosseta,
l'espolso i em faig una punteta.
L'esnifo i torno al mirall. Em
miro la cara una estona i faig
una passada, s'està quieta.
Mentre m'afaito, a la ràdio sona
una música de merda i penso en
la Trini, hi penso perquè estic
citat amb ella. La Trini és una
dona menuda i de cabell llarg i

negre. La primera cosa que em va cridar l'atenció d'ella, de
petit, va ser el seu cabell. Era amiga del vell, com moltes altres,
i treballava sempre a prop de casa. Ara els anys han passat,
però segueix fent el carrer, és una puta vella. Al barri n'hi ha
moltes com ella. Esperen els homes de comarques que, un cop
per setmana, deixen la família a casa i vénen a buscar-les, ho
han fet fidelment durant trenta anys i encara ho fan, així que



Objectes robats
Meritxell Lombarte (Barcelona)

elles segueixen esperant-los. La Trini, com la resta de putes
velles, ha de suportar el menyspreu de molta gent. Jo veig com
se'n burlen constantment i m'irrita, però l'assumpte no tindria
res a veure amb mi si no fos perquè, d'adolescent, m'hi vaig
implicar. Ja hi havia putes velles, més que ara, i jo els hi
muntava els meus numerets per guanyar-me propines. No crec
que aquells numerets arreglessin res però a elles els encantava
i, sempre que podien, m'ho demanaven.

Em poso el pantaló de
xandall net, les ulleres de sol i

dilla de cuir cenyit, hi ha la Trini. Està beguda i la suor li corre
el rímmel per les galtes. Ni em mira, segueix fumant a la seva
cantonada, a l'últim tamboret de la barra.

El Paco em posa la canya, la pago i noto com em
mira, em mira des del mostrador de les tapes. —Merci.-, li dic,
i ell m'entén. Sec a la màquina de música espatllada i faig uns
glops. La negra deixa de ventar-se i se m'acosta. -Anem7-,
diu, i m'agafa amb una mà. Li miro la mà i l'enretira. No dic

res i ella també s'enretira. Lla-
vors miro el grup de romaneses

una samarreta de tirants: em
queda de puta mare, i se'm veuen
els tatuatges. Baixo al carrer i
tiro en direcció al Marfil. La
ciutat va bastant buida: no és el

ja són més o menys les Cinc
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mandra, però no conec maneres
més fàcils de guanyar cinquanta

i, una d'elles, s'avança cap a
mi. -Ets un sXin2-, diu. Jo moc
el cap. Somriu i es gira: fingeix
tornar al grup, però, llavors,
torna a girar-se de cop i somriu.

desert de l'agost, però déu n'hi
do: en tot el tram d'Hospital no
veig una sola cara coneguda. Em
Ccreuo amb un grup d'adolescents
angleses i veig al Faisal i un altre
estirabolsos però això no són
cares: s'estan al banc, i miren les
noies passar amb la impotència
d'aquest sol que no permet córrer
ni a l'ombra.
Giro la cantonada de Robadors i, només entrar, em ve l'olor.
Està més animat que la resta de carrers, però tampoc massa.
Hi ha quatre negres avorrides i un petit mercat d'objectes robats
que just ara comença a formar-se, és aviat i només hi ha
bicicletes. Travesso el mercat i m'aturo poc abans del Marfil.
El bar Marfil és una cova de sis metres per dos que va néixer
aquí els anys setanta i aquí s'ha quedat, sense créixer ni morir.
L'home que el porta, el Paco, és un ancià marica que deixa
estar a les putes allí quan no hi ha feina. Li fan ambient d'harem
i Suposo que companyia, no ho sé, el cas és que el bar està
sempre ple de putes relaxant-se.

He entrat amb la samarreta sexi i inflo el pit. —Una
canya.-, dic al Paco. Hi ha un grup de romaneses, que em miren
només entrar, una negra ventant-se i, al fons, amb una minifal-

curos -Convida"m a prendre alguna
cosa.-, diu. Té el cabell llis i ros,
i és elegant. Me la podria mirar
una bona estona, però desenfoco
els ulls i els enfoco cap a on hi
ha la Trini: fixo la vista en ella.
Al cap d'uns segons la romanesa
també mira. S'inclina enrere i
em deixa passar. Passo per da-
Vant de tothom i em planto da-

vant d'ella. Li miro tot el cos, la repasso amb els ulls. -Quant2-
li dic, i ella, a l'acte, diu -Quaranta-. Protesto amb un moviment
de cap però ni em mira: -Tothom en cobra trenta.-, li dic. -
M'és igual tothom.-, em diu, -Vés amb una d'elles si vols... Jo
en cobro quaranta-.

Em quedo en silenci. Tot el bar està en silenci. Em
giro i veig a les noies i al Paco, escolten el silenci amb les
orelles gegants. Tinc por que torni el tic.

-Està bé-, dic. -Com vulguis-. I en aquest moment,
per primera vegada, em mira. -Em dic Trini-, em diu.

M'acabo la cervesa i l'agafo del braç. Tothom ens
deixa pas i sortim del bracet fins al carrer, sense girar-nos. -
Perfecte-, diu ella en veu baixa. -Ho has fet perfecte-, repeteix.
Així està bé.
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en Premi Paraula de narrativa breu

Un parell de guants
Rosa M. Camps Ramos (Manresa)

ra un matí lluminós, però el sol no havia tingut
temps de fondre del tot la glaçada que l'hivern havia estès per
la ciutat. El fred havia esborrat la son de les cares dels vianants
ijo, que em dirigia cap al centre a fer uns encàrrecs, disfrutava
d'aquells moments que se'm presentaven com un regal, esti-
mulada per l'esplendor del dia
i per l'aire net que recorria els
carrers. Travessant un mercat,

em vaig deixar atreure per
l'ambient animat i per les aromes
de fruita, gra cuit, espècies i pa
calent que s'escapaven de les
parades. La ràdio de l'home que
venia cupons dels cecs alegrava
amb música la seva cantarella
monòtona. Després, em vaig
ficar per un carreró ple de boti-
gues i de gent amunt i avall. Allà
ja no hi havia rastre de gebrada
i el sol em venia de cara. Em
sentia feliç.

D'un bar minúscul que
feia cantonada amb una plaça,
sortia un insuperable aroma de
cafè que em va envair l'ànima.
Intens i bo com cal: capaç de
matar els vius i de ressuscitar els
morts. Vaig entrar al local,
ocupant una taula al costat d'una
finestra.

Mentre em servien
l'esmorzar vaig netejar el vidre
entelat per badar una mica.
Llavors vaig veure un home
vestit molt pobrament, carregat
amb una guitarra, un tamboret plegable i una motxilla molt
tronada. Es va instal-lar a l'altra banda del carrer, just al meu
davant. Assegut al tamboret i deixant oberta la funda de la
guitarra per recollir la bona voluntat dels vianants, va començar
a tocar. Jo, sense cap interès, em vaig disposar a esmorzar.

Al principi, els sons suaus de la seva guitarra quedaven
esmorteits pel xivarri del carrer, però a poc a poc guanyaven
intensitat. Jo procurava concentrar-me en les gestions que havia
de fer després, però cada acord que m'arribava acaparava la
meva atenció i m'impedia pensar: aquella melodia era tan
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especial, que ni les ràfegues de vent que se l'enduien de tant
en tant podien apagar el seu encant.

Intentava fixar-me en altres sorolls de l'ambient que
poguessin anul-lar o disminuir l'efecte d'aquella música que
m'absorbia, perquè volia aprofitar l'estona d'esmorzar per

repassar mentalment uns as-
sumptes que devia resoldre
aquell matí. Però m'era impos-
sible. Vaig mirar l'home una
mica molesta, però també amb
un punt de curiositat. Em vaig
fixar en les seves mans: grosses
i cortides, castigades pel fred,
però al mateix temps dotades
d'una gran delicadesa al polsar
les cordes de la seva guitarra. En
acabar aquella tonada es va
afanyar a protegir-se-les amb uns
guants vells i ratats ja que el fred
era molt intens.

El cel tan lluminós al
principi, s'anava enfosquint a
causa dels núvols que portava el
vent. Una ratxa gelada va obrir
de cop la porta del bar i es va
escolar dins, fent-me estremir,
al temps que es divertia fent
ballar els paperots i les burilles
que arrossegava. Algú va tancar
la porta i jo vaig aprofitar aquella
pausa per retornar als meus as-
sumptes, però no podia, perquè
ja no era solament la música
d'aquell personatge la que cap-
tava els meus pensaments, Sinó

també la seva personalitat: un artista, un rodamón, un futur
incert, potser anys de misèria, d'incomprensió i de rebuig per
part de la societat. Però també la llibertat i possiblement una
vida plena d'experiències, amb un ampli coneixement del món
i de la naturalesa humana. Com que el carrer era molt estret,
podia estudiar detalladament els trets d'aquell home, intentant
arribar a la seva ànima. L'espiava darrere del vidre entelat, a
través de la part que mantenia neta, analitzant els seus gestos
i la seva expressió. Per moments, m'avergonyia de la meva
tafaneria insistent, però aquella obsessió em dominava. Aixecant
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Un parell de guants
Rosa M. Camps Ramos (Manresa)

el cap, es va apartar unes grenyes que li feien nosa i vaig veure
que els seus ulls irradiaven una gran serenitat, no obstant les
seves faccions estaven marcades per una existència tal vegada
molt dura. Aquell reflex en la seva mirada i la manera com
interpretava la música em demostraven que tenia prou energia
per no deixar-se ensorrar per l'adversitat.

Mentre jo rumiava tot paladejant el meu cafè, ell es
va desprendre dels seus guants i, agafant la guitarra, va començar
una nova tonada, malgrat que el temps anava empitjorant. Per
moments, les ràfegues s'enduien la melodia o la retornaven,
segons com giraven. La combinació de sons formada per les
notes i la remor del vent que bufava cada vegada més fort, era
sorprenent, creant una màgia singular.

De cop el músic va deixar de tocar, obligat per l'aire
impetuós, i va recollir ràpidament les seves coses, mentre una
ventada encara més forta escombrava el carrer i feia remolins
al mig de la plaça amb tot el que trobava. Els núvols amenaçaven
amb una pluja imminent i l'home, agafant de qualsevol manera
tot el que portava, no es va adonar que els guants que s'havia
tret abans li queien al terra quan ja se n'anava precipitadament.
En veure-ho, vaig sortir a corre-cuita sense pensar en res més,
intentant recollir-los, però un cop d'aire se'ls va endur arros-
segant-los sobre el paviment, com dos parracs enmig de la
pols. Per fi els vaig agafar i, buscant amb la mirada l'home
entre la gent apressada, vaig córrer per la plaça en la direcció
que m'havia semblat veure'l marxar. De sobte, una ràfega
enjogassada va inflar una bossa de plàstic que donava tombs
per terra i la va aixecar, encastant-la a la meva cara. Tot traient-
me-la del damunt, em vaig aturar, donant ja l'home per perdut.

Immòbil al mig de la plaça, amb els seus guants a les
mans, no sabia què fer. Me'ls vaig mirar bé: eren dues piltrafes
de llana gruixuda, molt desgastada per l'ús fins arribar a foradar-
se. Eren foscos, d'un color confús, i alguns punts s'havien
escorregut. Plens de pols i d'anys de misèria, el seu tacte era
aspre, com devia ser el tacte d'aquelles mans que havien
protegit.

Jo ja no sentia el fred ni sentia res. Tota la màgia que
emanava d'aquell personatge va desaparèixer junt amb ell,
deixant un gran buit dintre meu. Tan sols conservava el seu
record i aquell parell de guants que vaig estrènyer, com hauria
volgut estrènyer les mans de l'artista, en agraiment per uns
moments inoblidables.

Ja no l'he vist més.

Un cop trencada la fascinació que exercia sobre mi, m'he anat
adonant que aquelles melodies torbadores, combinades amb
la meva natural inclinació per les idees romàntiques, m'havien
inspirat la tòpica imatge que solem tenir de les persones que
fan vida bohèmia.

Sóc conscient que em vaig deixar portar per un excés
d'imaginació a l'intentar endevinar la personalitat del músic,
creant-li un passat i un present potser molt diferents de la
realitat. Possiblement no era un home tan excepcional, ni la
seva existència tan interessant: sinó una persona normal a qui
les circumstàncies havien conduit a una vida precària. Això
sí, amb un do extraordinari per la música.

Havent obert els ulls he pogut posar les coses al seu lloc: i la
buidor que en un principi m'havia deixat la seva absència s'ha
convertit en alliberament. Ara ja sóc capaç de pensar, tot
llençant ben lluny els seus guants:

Au vés, rodamónl Camina amb llibertat. Empaita els teus
somnis, si en tens. Segueix creant il-lusió amb la teva música
embruixada. Tal vegada et veuré algun dia i em tornaràs a
seduir..., si em deixo".
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El mico comunista
Josep M. Huertas Claveria (Barcelona, març 2005). Colònia

ossèn Jaume procurava esquivar els bassals i
els fangars del camí. Havia plogut la nit d'abans i el camí del
pont de les Vaques, que menava cap a la Colònia Santiveri,
feia pena. En canvi, el Paquito Candel s'ho passava d'allò més
bé saltironant mentre mirava de no embrutar-se, cosa ben difícil
perquè hi havia fang per tot arreu. La mare el renyaria, però
ell s'excusaria dient que si ella volia
que fes d'escolà, que no es queixés,
que ja podia suposar com estaven els
camps i que, com deia el mestre
d'abans de la guerra, qui no vulgui
pols que no vagi a l'era.

Passaven a fer el salpàs.
Coincidint amb la Pasqua, beneien
les cases de pagès i també les que no
bo eren i el trobaven pel camí. Ara
s'acostaven a la Colònia Santiveri.
Els camps d'alfals ja començaven a
fer goig, que aquella primavera havia
arribat ben plena de pluja. Mossèn
Jaume el va escridassar, perquè en
un dels salts havia caigut en un bassal i l'havia esquitxat.

Van arribar al carrer de les Torres de Marina. Una
caseta que de fet donava al camí més que al carrer va ser la
primera a la que es va acostar el capellà. Es va quedar sorprès.
Sobre la porta, que estava tancada, es veia un mico de pedra,
molt matusser, que tenia un puny aixecat. "Mare de Déu, Mare
de Déu, qui és el simple que viu aquí". Sigui per les impreca-
cions a la verge, sigui perquè mossèn Jaume tenia una veu de
tro, la porta es va obrir i va sortir un home de mitjana edat,
molt prim, amb un gran bigoti. "Bon dia, mossèn. Què desitja7".
"Vostè és nou, o17". "Sí, he arribat de Sant Boi, que el meu
cunyat m'ha llogat la casa". "Il el mico aquest ja hi era7". "Sí,
no he tocat res de fora", va dir l'home mirant-se l'animal de
pedra com si el veiés per primera vegada. "I no veu com té el
puny2". "Si li haig de dir la veritat, gairebé no me l'havia
mirat". "Doncs si en lloc d'acostar-m'hi jo, s'hi acosta el
sergent de la guàrdia civil, ja estaria detingut". "Però, què
diu2". "Que no veu que té el puny tancat i enlairat2 Que no
sap què significa això7".

Alguna veina havia tret el cap mentre parlaven el
capellà i el veí de la caseta del mico. El Paquito se'ls mirava
encuriosit mentre es gratava el cap. Aquell abril del 1939, tot
just acabada la guerra civil a tota Espanya, observava que la
gent de seguida s'acollonia si li deien alguna cosa fora del
normal.
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"Miri, bon home, faré veure que no he vist res, però faci treure
aquest puny. Ara beneiré la casa, que em sembla que li convé".
L'home ja no estava sol. Dues criatures eren darrere seu,
agafades als pantalons una mica balders que duia. "No passi
ànsia, que faré el que em diu". "On treballa2", li va preguntar
el mossèn. "Als Hierros Mateu, que són a prop". "Ja sé on són.

És un bon lloc i li convé no perdre
la feina. Miri de fer bondat".

RQ L'home va demanar al capellà que
entrés a la casa i va treure corrents
unes galetes i Vi ranci, i una gasosa
per al Paquito Candel, que la compartí
amb els dos nens. Tot i que era de
dia, entrava tan poca llum al menjador
que hi havia encès un llum, segura-
ment amb una bombeta de vint-i-cinc
vvatts, perquè hi regnava més la pe-
nombra que no pas la claror.
Mossèn Jaume va preguntar a l'home,
que es deia Sebastià, on havia fet la
guerra. Se li va notar com empal-lidia,

mentre responia gairebé com si pregués: "Estic mig malalt, i
em van donar per inútil. Treballava de conserge a l'Ajuntament
de Sant Boi, però m'han fet fora perquè em van considerar
dels altres. Però jo, li juro, no sóc de ningú...". "No digui això,
home. Ara s'ha de ser del que toca, ja ho sap". El Paquito
anava a preguntar a mossèn Jaume què tocava ara, però li va
semblar que era millor no ficar cullerada a la conversa dels
grans.

Van sortir de la casa i el capellà va girar-se per mirar-
se amb ulls acusadors el mico amb el puny clos, i després va
fitar l'home, que era a la llinda amb les dues criatures al costat.
"No es preocupi, que faré el que m'ha aconsellat". "No, si jo
no em preocupo. És vostè qui s'ha de preocupar... ". I van seguir
cap a la masia de Cal Pipa.

El pare del Paquito Candel va escoltar aquesta història
hores després, durant el dinar. El seu fill explicava fil per randa
l'anècdota del mico amb innocència, però el pare estava inquiet.
"Paquito, no t'hi acostis, que és un mico comunista". "Comu-
nista2 Els micos també fan política2". "Quines sortides que
tenst Vull dit que l'home que viu en aquella casa segurament
ho és". "I és un home dolent7". "No ho sé, però no t'hi acostis,
per si de cas".

Com la majoria de nens de la seva edat, el Paquito se
sentia atret pel que li prohibien. Una tarda que havia sortit de
l'escola va demanar al Ramon, un dels seus millors amics, que



El mico comunista
Josep M. Huertas Claveria

l'acompanyés a la Colònia Santiveri, que volia ensenyar-li una
cosa. El Ramon, que era de bona pasta, va acceptar sense
preguntar quina cosa era, i tots dos van caminar cap a aquella
petita barriada que els quedava una mica apartada. Donaven
puntades de peu a una llauna que havien trobat com si fos una
pilota de futbol. Sense adonar-se'n van arribar al Pont de les
Vaques i el Paquito va arrencar a córrer, seguit pel seu amic.

"Òndia. Li ha tallat el braçl", va exclamar el Paquito
Candel, amb un pam de boca oberta. "Què vols dir que li ha
tallat el braç2". "Fixa-t'hil El mico tenia el puny aixecat, i ara
no té ni puny ni braç". El Ramon no entenia gaire el que li deia
el seu amic, i feia el badoc davant de la casa. La porta es va
obrir i va sortir el Sebastià, que devia haver-los descobert des
de la finestra. "Escolta, xaval, digues al mossèn que ja ho veus,
està arreglat. Oi que ho faràs". S'havia adreçat al Paquito
Candel, que estava una mica esverat des que havia aparegut
l'home. I si era dolent com deia el seu pare2 No va contestar-
li, però amb el cap va fer que sí.

Li va faltar temps per tornar a córrer, seguit d'un
Ramon que, més grassonet, esbufegava. Així van arribar a la
parròquia de Port. "Mossèn Jaume, mossèn Jaumel". Els crits
ressonaven a la rectoria, fins que el capellà va sortir esperitat
del despatx. "Què fas cridant com un boig2 Et passa alguna
cosa2". "No, mossèn, que l'home de la Colònia Santiveri ha
tallat el braç al mico". "Què dius que ha fet". "Que li ha serrat
el braç i que ara és manco". "Ja sé que hi ha gent eixelebrada,
però aquest home és a més una mica sòmines". El capellà va
fer el que feia sempre que rumiava: va treure la petaca i va
embolicar una cigarreta amb picadura. Aleshores va tornar a
mirar el Paquito: "Què esperes2 Au, vés a casa que la teva
mare deu passar ànsia".

L'any seguent el Paquito encara feia el ganàpia, però
ja no va acompanyar mossèn Jaume per beneir amb el salpàs
les cases de pagès i algunes altres, com les de la Colònia
Santiveri. Sempre que passava, però, davant de la casa del
Sebastià, aixecava el cap i mirava el mico sense braç.

Quan podia, Francisco Candel passejava pels antics barris de
Port, tan canviats. Tan canviats que alguns, com la Colònia
Bausili o el seu enyorat Can Tunis, ja eren només memòria.
Només quan pujava amb el Julio Bafios a buscar bledes boscanes
pel camí de l'Esparver, es perdia pel cementiri o passejava per
Plus Ultra o la Colònia Santiveri, li semblava que no tot s'havia
transformat ara que acabava el segle. El salpàs havia passat
igualment a la història. A la zona no quedaven cases de pagès

i els capellans ja no eren el que havien estat. Ell no anava a
missa ni sabia si creia en res.

Un matí de primavera, tot passejant, al carrer de
l'Encuny, per on havia estat el Pont de les Vaques, fins arribar-
se a les cases de la Colònia Santiveri. Era com un racó de món
envoltat de circulació i de fàbriques. Es va quedar sorprès en
veure el mico manco pintat de blaugrana. Hi havia un noi a la
porta que el va saludar. Ell se'l va mirar, acostumat com estava
que se li adrecessin des que era un escriptor conegut, i no
l'escolà de mossèn Jaume. A més, li semblava que el coneixia
d'algun altre lloc, potser de vendre coses pels carrers.

"Em dic Manolo i visc aquí". "És teva la casa". "Ui,
not Sóc un oEupa que estic amb la dona i les nenes". Francisco
Candel va somriure: ara tothom que es ficava dins d'una casa
que no era la seva es batejava com a olEupa. Abans, quan un
gitano es posava a viure en una casa deshabitada, no deia res
ni es pensava que estigués fent cap altra cosa que buscar un
sostre millor per viure.

Van fer petar la xerrada i l'escriptor va explicar al noi
la història del mico. El xicot es va mirar l'animal de pedra amb
un nou esperit, com pensant que es trobava davant d'alguna
cosa valuosa. Candel va creure que l'havia de desenganyar,
però la història del mico comunista havia impressionat l'oXupa
accidental.

No hi va pensar fins que un parell de mesos després
un dels amos de la Santiveri el va trucar, perquè volien que
escrigués el pròleg de la història de la vella Colònia fabricant
de productes de règim, tan de moda. "Vostè ja sap que vam
ser els pioners, però si no ho deixem imprès, alguns no s'ho
creuran". Quan va tenir-ho escrit, es va arribar de nou a la
Santiveri per lliurar-lo, i abans d'entrar-hi es va quedar sobtat,
en descobrir la caseta de la cantonada com abandonada, i sense
el mico com a coronament, com sempre havia estat, amb puny,
sense puny i finalment vestit de blaugrana com un jugador del
Barça.

Va preguntar pel noi i el mico al Santiveri que el va
atendre. "Ah Vol dir el Manolo que hi vivia2 El vam haver
de desnonar, perquè la casa no reuneix condicions per viure-
hi i qualsevol dia podia haver-hi una desgràcia. Tenia tres
criatures". "I el mico2". "Quin mico2". "El que hi havia a sobre,
com una figura de guarniment". "Té raó, que n'hi havia un.
Segur que se'l van endur", va afirmar el Santiveri, mentre
donava un cop d'ull a l'escrit de Candel.

L'escriptor va pensar que havia de mirar de trobar el
Manolo. Segur que devia córrer pels barris de Port. Li sabia
greu que el mico acabés en un contenidor quan l'exoXupa
descobrís que com a antiguitat no tenia cap mena de valor.
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SOCIETAT

Deslocalitzacions amb
barretina ales llles Balears

L'experiència de tancaments de fàbriques
a Catalunya per a dur-se'n la producció a
paisos amb sous més baixos podria fer pensar
que l'emigració productiva és un privilegi
només a l'abast de les grans multinacionals
i vedada a les petites i mitjanes empreses. De
cap manera. A Mallorca, l'illa de l'antiga
calma, sense anar més enfora, tenim dos casos

d'empreses mitjanes que desmenteixen aques-
ta idea i confirmen la democratització de
l'estratègia empresarial batiada amb el neo-
logisme deslocalització. No es tracta de dues
empreses qualssevol perquè les firmes afec-
tades per recents processos de deslocalització
parcial -Majorica i Yanto— no només són
emblemàtiques a ca nostra sinó que han tra-
vessat fronteres i han dut el nom de Mallorca
arreu del món. Si bé són casos diferents,
conflueixen en ells dos trets que els assem-
blen: d'una banda, el designi empresarial de
traslladar la producció a paisos d'extrem
orient — Xina en el cas de Majorica i Índia
en el cas de Yanlo — i, de l'altra, la inapre-
ciable presència de noms catalans en els
processos d'externalització d'ambdues com-
panyies. En el cas de l'empresa perlera, un
grup d'empresaris catalans liderats per Rafael
Espafiol es va fer amb la propietat de Majorica
per, desprès d'un procés de suspensió de
pagaments, vendre-la en dues fases al Grup
Saga, amb seu a Hong Rong. Actualment, la
deslocalització ultramarina de Majorica no-
més és parcial, al voltant del 2024 de la pro-
ducció total, gràcies als compromisos que es
varen exigir a l'empresa en el Protocol signat
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fa dos anys. No obstant, l'amenaça d'expa-
triació de la producció és manté latent.

El cas Yanho té com a protagonista
català el senyor Xavier Camp el qual adquirí
l'empresa l'any 1996 a la sortida del procés
de fallida en què es trobava. Al cap de prop
de deu anys, el mes d'octubre de 2005, per

sorpresa, el representant de l'empresa presenta
simultàniament sol-licitud de concurs i
d'expedient de regulació d'ocupació per fer
fora 90 treballadors amb l'objectiu de tancar
dues fàbriques -una a Inca, l'altra a Lluema-
jor- i traslladar la producció a la Índia. Dies
abans d'escenificar aquest cop d'efecte ven
la nau on encara hi treballen els operaris de
Llucmajor en una feroç estratègia de fets
consumats. En ple període de consultes, Xa-
vier Camp fa el seu darrer four de force
demanant-li al jutge del concurs la liquidació
de Yanho traspassant la responsabilitat de
gestionar el procés als administradors con-
cursals, els quals han plantejat mesures ex-

tintives encara més dràstiques. Mentrestant,
els treballadors continuen lluitant per la via-
bilitat de l'empresa per l'únic mitjà que ens
resta: la venda de Yanxo com un tot a algun
empresari que es comprometi a mantenir el
gruix de la plantilla i la producció a Mallorca.
En això estam.

Majorica i Yanho són exemples propers que
confirmen la veritat d'aquell tòpic que diu
que els doblers no coneixen pàtria ni frontera,
i avui més que mai quan les onades de la
globalització no deixen cap racó del món
lliure de les seves envestides. Digueu-me
anecdòtic però casos com aquests em confir-
men que la visió del món tan de moda que
separa les persones entre nosaltres i els altres
cau pel seu propi pes si pensam que la seva
lògica maniquea ens obligaria, si no a justi-
ficar, almenys a comprendre trajectòries
empresarials de catalans tan il-lustres com
els senyors Espafiol o Camp pel simple fet
de ser-ho.



El govern francès s'ha vist obligat a fer marxa enrere. A Perpinyà, com a
moltes ciutats de l'Estat francès, els joves van ser a la punta del combat
antiCPE, i durant setmanes van mantenir amb debats i manifestacions llur
oposició a un nou contracte volgut pel govern francès.

See VII O a als
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La identitat nacional dels
immigrants

Hores d'ara, la ciutadania ha constatat que
la immigració comporta, al costat d'avantatges
de tot ordre, conflictes de naturalesa diversa
derivats de la convivència entre cultures i
creences religioses diverses, de tensions en
els nostres febles sistemes públics educatius
i Sanitaris, en un mercat de treball fonamentat
en la utilització de mà d'obra intensiva, en
les polítiques d'habitatge que l'han convertit
en un bé fora de l'abast de les persones amb
menys recursos...: negar-ho resulta absurd
davant de tanta evidència. 1 és, a més a més,
perillós, perquè per afrontar i resoldre correc-
tament una questió cal diagnosticar-la prèvia-
ment amb precisió. No podem confondre els
nostres desitjos amb la realitat objectiva,
malgrat que la immigració, certament, com-
porta també una oportunitat que cal saber
aprofitar si pretenem convertir-la en un cata-
litzador per a construir un model social i
econòmic més just.

A Catalunya, com a totes les nacions sense
estat, la immigració obre, a més dels reptes
habituals en tota mena de societats, un gran
interrogant en relació a si la immigració pot
contribuir a diluir la seva identitat o Si, al
contrari, pot ajudar a reforçar-la. Ara, doncs,
pretenc analitzar si la immigració pot arribar
a constituir un element que faci incrementar
la consciència nacional de les persones -sigui
quin sigui el seu origen- que viuen a Catalu-
nya. M'atreveixo a afirmar que si aquest
procés no es resol en sentit positiu la pervi-
vència de la nació catalana, tal com avui
l'entenem, restarà seriosament amenaçada.
En aquest sentit cal remarcar que el nombre
actual d'immigrants representa aproximada-
ment el 1274 de la població catalana i que, si
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no es modifiquen radicalment els desequilibris
econòmics i demogràfics del món, aquesta
xifra s'incrementarà notablement a curt i mig
termini. És imprescindible, doncs, per asse-
gurar el nostre futur que aquestes persones,
bona part de les quals romandran definitiva-
ment a Catalunya, s'incorporin a la comunitat
dels que se senten catalans. És prou acceptada
la tesi que les persones podem tenir identitats

múltiples que ens permeten identificar-nos
amb diferents sentiments de pertinença. Així,
hom pot sentir-se, per exemple, únicament
català, però també català alhora que espanyol
o francès, català i europeu o també català i
marroquí o català i equatorià, etc. Les com-
binacions són moltes i la realitat ens demostra
que aquestes combinacions són possibles i,
d'altra banda, força habituals.



Els habituals del llenguatge políticament correcte acostumen a proclamar -amb
voluntat pedagògica que evidencia, tanmateix, una certa desconfiança en el
criteri popular- que el fenomen de la immigració no constitueix un problema sinó,
ben al contrari, un repte i una oportunitat per a les societats d'acollida

L'origen dels immigrants a Catalunya
és molt divers i necessàriament, amb el decurs
del temps, una bona part dels nouvinguts
necessitaran i voldran identificar-se, a més
de amb les seves respectives realitats culturals
o nacionals originàries, amb una pertinença
nacional espanyola i/o catalana. Aquesta
identificació s'accentuarà en les segones i
terceres generacions i es fonamentarà en
equells valors i elements culturals i socials
que siguin comuns a tots, que constitueixin
l'espai comú en el que tots se sentin còmodes.
Quins són els elements que han de fer possible
que les noves generacions d'immigrants se
sentin catalans2

Lallengua catalana ha d'augmentar la seva presència en tots els
àmbits de la societat, en particular en el món del treball. A l'escola,
a banda del reforçament del català com a llengua vehicular, caldria
augmentar el reforç necessari de català per als nouvinguts. Alhora,
s'ha d'incrementar radicalment l'ensenyament de l'anglès i d'altres
llengúes estrangeres, de manera que es reforci l'ideal del catala-
nisme polític de ser compatible "naturalment" amb la universalitat.
Tot això sense perdre mai l'actiu que representa el coneixement
de la llengua castellana perquè és la llengua materna de molts
catalans i per la seva projecció internacional. Una societat diversa,
si vol estar ben vertebrada, necessita una llengua social comuna
i aquesta llengua compartida ha de ser el català.

La Generalitat na de tenir competències en la regulació i el control
dels fluxos migratoris i en l'atorgament dels permisos de residència
i treball, entre d'altres motius, perquè l'immigrant l'identifiqui amb
el poder polític real i no únicament amb una institució de caire
assistencial. En aquest sentit, les competències que el nou Estatut
atribueix a la Generalitat constitueixen un instrument formidable i
s'hauran d'aplicar amb intelHigència i generositat.

L'administració local, la més propera al ciutadà, ha de disposar
dels recursos econòmics i polítics necessaris per a facilitar els
processos d'integració i ha de guanyar pes en la determinació
estratègica dels mecanismes jurídics d'integració. L'èxit o el fracàs
de la integració dependrà en molt bona part de la capacitat de
l'administració local per afrontar aquest repte.

Evidentment, aquests requeriments són mí-
nims i la complexitat en la seva aplicació i
desenvolupament enorme. Per tant, encara
en caldria un darrer: la necessitat que tota la
societat -i no exclusivament els actors polítics-
treballi i s'impliqui en la resolució positiva
d'aquest fenomen.

Les diferents administracions han de respectar les arrels cultu-
rals, lingúístiques i religioses dels immigrants, sempre que siguin
compatibles amb els drets humans i la democràcia, i han de facilitar
el coneixement mutu i el diàleg entre els diferents col-lectius
d'immigrants i entre aquests i els autòctons.

Ha d'elaborar-se una carta general dels drets i els deures de
tots els ciutadans, assenyalant específicament els corresponents
als immigrants, sense que aquesta singularitat pugui comportar
discriminació de qualsevol naturalesa.

Els ciutadans autòctons han de mantenir una posició dual: de
fermesa quant a l'ús de la llengua i el manteniment dels referents
culturals propis, alhora que de respecte als que són propis dels
nouvinguts.

És indispensable que els immigrants vinguin a Catalunya amb la
prèvia seguretat d'un treball amb totes les garanties legals que
faciliti l'accés a l'habitatge digne, a la formació i a la integració
social. Cal, doncs, lluitar amb energia contra la immigració irregular
des de tots els àmbits: cooperació i tractats internacionals, inspecció
laboral, policial, etc.

Els immigrants han d'entendre que la seva incorporació a una
nova societat comporta necessàriament l'aprenentatge de cultures
i tradicions, llengúes i maneres de fer diferents a les que els són
habituals.

ss MM



Rosa Regàs, directora
de la Biblioteca Nacional
Barcelona (1933). Ben aviat es va haver d'exiliar a França, Primer va aprendre a parlar en a
i el català i el castellà els va aprendre als sis anys. Es llicenciaren Filosofiaa la Universitat de Barcelona
i treballa a l'editorial Seix Barral. L'any 1970 funda les seves pròpies editorials, la Gaya Ciencia, on
publica novetats literàries i llibres de política, economia, fllosefia i arquitectura, i Ediciones Bausàn,
dedicada a la literatura infantil. Després treballa coma traductora pera les Nacions Unides, a
Ginebra, Nova Yort, París, etc. Directora de l'Ateneo Americaio.de la Casa de América de Madrid.
Als 55 anys publica per primera vegada: Ginebra (1989), recull de contes: Memoria de Almator
(1991), novel-la, Azul (Premi Nadal 1994): Luna lunera (1999), etc. La seva obra abasta diferents
epoca acerca Ve olor olfole rei lot Sao ie o SR cec celeste igleló ci a citen
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Man Una conversa amb Rosa Regàs al
seu despatx de la Biblioteca Nacional. Hi

participem els companys Hèctor Moret i Joan
Guàrdia. Un agraiment molt especial al
company Francisco Borrego.

i £ €

Ja fa uns quants anys que viviu a Ma-
drid. Com va anar que hi anéssiu a viu-
re2 Marxo de Barcelona l'any 1983, perquè
m'ofereixen feina a Madrid. A més, hi vivia
la meva mare i no havia tingut l'oportunitat
d'estar gaire amb ella. Pel que fa a Catalunya,
ara ja no la conec gaire, de tant en tant, i

sobretot durant les vacances, vaig cap a la
banda de Girona, on hi tinc una casa. Allò
que trobo més a faltar és el mar. Tinc un fill
que viu a cavall entre Madrid i Barcelona, i
la resta fan vida a Barcelona. Bé m'haig de
guanyar la vida, i a Barcelona no tinc feina.

Vau començar a escriure ja una mica
gran. Això condiciona com a escrip-
tor2 Penso que no. Cadascú té la seva his-
tòria, i al principi em va costar posar-m'hi,
però després les coses ja em van anar sortint.

Això és com qui té els fills més o menys
gran. Jo no hi veig cap diferència, depèn de
com vagi la vida, i abans d'escriure jo tenia
moltes coses a fer.

Però sempre havíeu estat a prop de la
literatura2 Les amistats, com ara amb Gil
de Biedma, Gabriel Ferrater o Teresa Gim-
pera, i l'edició són una cosa, però la creació
literària n'és una altra. Literatura és escriure,
crear. Sempre he treballat en el món literari.
Vaig estudiar Filosofia i Lletres, després vaig
treballar en una editorial i després vaig fundar
la meva pròpia editorial. El món de la traduc-
ció és diferent, tot i que hi ha una relació
amb el món de les lletres.

Sempre heu donat un gran valor al Íli-
bre, tot i que sovint es diu que perd
d'influència social2 Jo no sé si el llibre

perd o no espai, però el llibre és sobretot un
instrument de transmissió cultural. M'agrada
llegir sobre paper, però els altres suports
també tenen el seu valor. El llibre té un valor
inestimable per a les persones, sobretot la
passió per la lectura. Llegir enforteix les
facultats mentals, desenvolupa un pensament
més àgil, ajuda a comparar i a deduir, exercita
la memòria i, com qui camina, serveix per
viure més. Els llibres proporcionen un plaer
immens i contribueixen a la forma de pensar
de cadascú.

Toti que heu escrit sobretot en caste-
là, la primera obra escrita en català
estava basada enla literatura oral, en
els contes populars recollits per Joan
Amades. La literatura oral tenia una vigèn-
cia particular quan la gent no sabia llegir ni
escriure, perquè permetia transmetre les his-



tòries de generació en generació. Tanmateix,
té una transmissió limitada. Recollir per escrit
aquesta literatura ha permès que no es perdés.
Si no s'haguessin escrit, no hauria pogut
saber els contes russos de la mà de Tolstoi,
o els de Suècia. Alhora, la literatura oral
també canvia, i sempre s'explica la darrera
versió d'una història.
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Sovint es considera que la funció so-
cial de la novella va a menys, això és,
la novel-la entesa com a representació
iinterpretació de la societat. No hi crec
gaire en la funció social de la novel-la. En
general, a través de la novel-la l'autor ens
explica una història i mira de fer-nos-la crei-
ble. L'escriptor no és un sociòleg, però lògi-

cament retrata el món que l'envolta, o també
pot anar una mica més enllà. Sí que hi ha
vegades que l'escriptor pretén sobretot retratar
la seva societat, com ara el cas de Zola, però
en general això no és l'essencial, com tampoc
ho és el compromís. Personalment m'agrada
la novel-la compromesa, però el compromís
no és obligatori. Rafa ens explica com un
home es converteix en escarbat i, tot i que
això no és real, aconsegueix retratar molt bé
la realitat de la societat de Praga del seu
temps. Una novel:la pot estar escrita amb
valors feixistes i ser una bona novel-la. La
novel-la no és una eina de lluita. La veritat
literària és diferent a la realitat social.

Hi ha escriptors que diuen que el perfil
previ que defineixen per aun personat-
ge canvia a l'hora d'escriure, que els
personatges adquireixen autonomia.
No crec en l'autonomia dels personatges.
D'entrada, defineixes un caràcter general per
a un personatge, per exemple que és tímid,
però si la trama de la novella requereix que
s'enfronti a determinades situacions haurà
de superar la seva timidesa i deixar de ser-
ho. El personatge es comporta segons toca,
perquè com diu Machado "caminante no hay
camino, se hace camino al andar". La trama
fa complex al personatge. De la mateixa
manera que quan nosaltres anem al desert,
sense estar-hi avesats, ens hi adaptem, reac-
cionem de manera diferent a l'habitual i ens
descobrim a nosaltres mateixos, el personatge
de la novel:la reacciona davant l'angoixa, la
passió, l'enamorament, etc., segons el criteri
de l'autor.

Sempre heu valorat el viatge, els viat-
ges. El viatge t'enriqueix en autoconeixe-
ment, perquè t'encares a situacions noves,
perquè coneixes altres cultures i gent diferent,
i això et permet relativitzar, defugir el pensar
que la teva cultura o que la teva gent és més
maca o més privilegiada. Existeix un cert
irracionalisme, un cert nacionalisme que pot
estar amagat o del qual un mateix no s'adona
i que es cura viatjant. Un pot veure d'una
manera Barcelona, però si mires Nova Yort,
París, Mèxic o Moscou, pots veure Barcelona

petita, i que de Barcelones n'hi ha per tot
arreu.

Com veieu Barcelona i Madrid2 Ara a
Barcelona no hi vaig mai. Madrid és una
mica caòtica i estressant però amb una vida
cultural molt intensa. Ara a Madrid hi ha una
tendència al gegantisme, com ara la nova
terminal de l'aeroport.

Com es viu a Madridla pressió institu-
cional i mediàtica del PP2 A Catalunya



també hi ha pressió, un tipus de pressió del
qual potser no us adoneu, per exemple contra
les persones que hem anat a viure a Madrid
o escrivim en castellà. A qui exerceix aquesta
pressió li diria: si els vostres pares no hagues-
sin lluitat al costat d'en Franco, jo hauria
pogut estudiar en català. Només ens adonem
dels defectes dels altres. Durant la primera
legislatura del PP, l'any 1996, sense majoria
absoluta, no pressionaven tant com ara. Ara

la pressió és insuportable, en particular contra
el president del govern, però a mi no
m'impressionen i puc pensar i dir el que em
sembla. Mai m'han agradat les majories ab-
solutes.

Alguna vegada heu comentat que si
fóssim britànics, l'anomenada gauche
divine disposaria d'un munt de llibres
que l'estudiarien. La gauche divine va co-
mençar a principis dels 60. Es buscava una
sortida, un esperit de lluita contra la dictadura.
Estava formada per professionals, no pas per
gent rica, i tots treballàvem. Teníem inquie-
tuds, volíem saber el que passava a fora,
trencar amb la pressió catòlica i el règim,
sense adscripció de partit. Hi havia editors,
escriptors, músics, etc., amb la voluntat
d'aconseguir aire fresc en una Espanya ma-
carrònica. Potser sí que hi ha una certa relació
amb el maig del 68, en el sentit que durant la
dècada dels 60 van aparèixer a diferents parts
del món moviments que sorgien de l'ànsia
de llibertat.

Com valoreula transició2 La transició es
ya fer a partir del franquisme i això va generar
una gran decepció. La gent es va haver de
sentir conformada amb la situació: molta gent
ens vam sentir decebuts i es va generar una
gran passivitat. Va passar al revés que amb
la proclamació de la República, l'any 31, que
va generar un gran entusiasme. S'havia de
vigilar amb l'església, amb l'exèrcit, amb la
banca i això va comportar una pèrdua de fe
en la política. La victòria de Jordi Pujol a les
eleccions al Parlament de Catalunya l'any
1980 és una consequència de tot això. A
l'esquerra li ha costat dècades reaccionar.
Tanmateix, ara m'importa el present i treballo
per al present.

Quina és la funció de la Biblioteca Na-
cional2 Disposem d'un gran suport del go-
vern per a la nostra tasca cultural de custodiar
tot allò publicat (llibres, cartells, diaris, revis-
tes, etc., però també pel-lícules). Rebem el
material, el cataloguem, l'ordenem i, quan

convé, el restaurem. Busquem pel món allò
que ens falta, per exemple una determinada
edició del Tirant. Hi ha dos carnets de la
biblioteca. El general permet accedir al fons
modern que abans començava l'any 1957

però que ara hem establert a l'any 1931, per
tal d'ampliar el coneixement del públic sobre
l'etapa de la República, la guerra i la postgue-
rra. El carnet especialitzat requereix un aval
i s'adreça en particular als investigadors.
També s'organitzen activitats culturals: ex-
posicions de llibres, fotografies o mapes,
conferències, concerts, etc.. Hi ha un pla

molt important de digitalització del nostre
fons. Per a finals d'any hi haurà disponible
una biblioteca digital hispànica. Donem força
valor a la memòria històrica, i per això tenim
molt presents les tres cultures històriques
espanyoles, l'àrab, la jueva i la cristiana.
Molta gent considera les cultures àrab i jueva

en mM,
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com a estrangeres, perquè aquí a Madrid són
més nacionalistes que nosaltres, però aquestes
dues cultures estan a la base de la nostra
cultura.

Una deles vostres primeres decisions
Va ser tornar a unificar la catalogació
dels llibres escrits en valencià amb la
dels escrits en català. Per a mi va ser una
decisió tècnica. La comunitat científica d'arreu
del món manté la unitat de la llengua catalana
i per tant seria absurd seguir un altre criteri.
És com si volguéssim catalogar de forma
separada el peruà i el castellà o l'australià i
l'anglès.

a) Lu de.
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SOCIETAT I46La presó, tancar algú a la presó té relació amb la llibertat, amb la relació
entre l'individu i les normes de la comunitat. Es un tema important, tot
i que se'n parla poc, i per això hem demanat al conseller de Justícia de
la Generalitat de Catalunya que ens en doni la seva opinió, la filosofia
de la seva política. lllustrem l'article amb algunes de les pintures fetes
pels presos que han resultat guanyadores en el VII Concurs de pintura
als centres penitenciaris de Catalunya Assumpció Moncunill 2006, amb
el qual collabora la Fundació Josep Comaposada.

La reinserció
social
en el nostre sistema
petiteneiar
L'objectiu principal c le les p por les i les mesures d'execució p penal és la9Di€

OAC 8) Pi a

Josep M. Vallès, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Aquest és un mandat constitucional deri-
vat de l'imperatiu d'una tradició política
d'orientació humanista que aposta pel desen-
volupament de totes les dimensions d'aquelles
persones privades de llibertat per la comissió
d'un fet delictiu. L'objectiu de l'execució
penal és la reinserció dels detinguts en la
societat lliure. El final de l'execució penal
ha d'atorgar l'oportunitat de reintegració en
la societat de les persones condemnades,
integrant-les i fent-les partíceps de tots els
drets i deures de la convivència en llibertat
dins la societat. En conseqiiència, si partim
d'aquest objectiu, hem d'entendre que el
centre de la nostra actuació penitenciària
siguin els serveis individualitzats de tracta-
ment i salut, així com l'extensió del treball
46:
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La reinserció depèn dun major
èmfasi en la funció penitenciària
com una política social
productiu i el màxim desenvolupament de
les accions d'intervenció educativa i cultural.

En matèria de reinserció, és especialment
rellevant l'actuació i resultats del compliment
de les mesures penals alternatives i de les
penes en el medi comunitari. Els centres
penitenciaris no són l'únic destí possible per
a les persones que incompleixen el nostre
marc essencial de convivència. Al contrari,

crec que cada vegada hem d'apostar més
decididament per noves formes de compli-
ment de les penes que resultin alternatives a
la privació de llibertat. El nostre sistema
penitenciari ha d'aconseguir posar l'accent
en la resocialització dels interns en base a
actuacions basades en la formació, el treball
i el contacte amb l'exterior. Per a l'assoliment
de tots aquests objectius, el nostre sistema
penitenciari requereix una adequada assigna-
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ció de recursos en establiments i infraestructures al
servei de la rehabilitació. Des dels recursos humans,
amb l'impuls d'una política activa dirigida a afavorir
el desenvolupament de les competències dels profes-
sionals penitenciaris, fins als recursos materials que
permetin mantenir les prestacions en un bon nivell
de qualitat. Per altra banda, la complexitat del sistema
penitenciari, la diversitat de funcions i de situacions
a les quals ha de fer front en un escenari de canvis
continus, requereix, necessàriament adaptar les estruc-
tures d'organització i gestió, preparant-les per donar
una millor resposta als requeriments del sistema.

El nostre sistema
penitenciari ha
daconseguir posar
l'accent enla
resocialització dels
interns

Entotcas, l'assoliment de la reinserció depèn, més
enllà de l'acció directa amb els interns, d'un major
èmfasi en la funció penitenciària com una política
social. Pel conjunt d'una bona política penitenciària
és necessària una correcta implicació i concertació
social, ja que les finalitats descrites no poden ser
assumides únicament per l'acció dels poders públics.
La seva capacitat d'intervenció no és suficientment
efectiva si no compta amb la col-laboració de les
organitzacions ciutadanes, dels mitjans de comunicació
i de la societat en general que poden contribuir a les
tasques de reeducació, reinserció i reintegració. La
política d'execució penal ha de ser una responsabilitat
compartida entre les administracions penitenciàries,
la resta d'administracions i el conjunt de les entitats
que treballen en el camp de l'atenció a les persones.
Només així, aconseguirem construir, dia a dia, un
sistema penitenciari motor de la reinserció de totes
les persones que la necessiten.
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CULTURA I48A cada època hi ha hagut uns cànons diferents de bellesa. Això es veu
molt bé a La història de la bellesa d'Umberto Eco, on aquest autor
defineix un objecte bell com "aquell que, en virtut de la seva forma, satisfà
els sentits, especialment la vista i l'oida". En el cas del cos humà també es
tracta de les qualitats de l'ànima i del caràcter que són percebudes amb
els ulls de la ment més que amb els ulls del cos'".

Culte al cos: presoners de la imatge
Montse Colilles, Grup Maternitat del Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Codirectora del Centre Vincles

Enla societat de l'opulència i dels exces-
sos ens trobem amb que la dita ments sana
in corpore sano no és tant certa. És cert que
la ment i el cos van a l'hora2 No és tan simple.
Per començar podríem diferenciar entre or-
ganisme i cos. Discordança inicial, com diu
Jaques Alain Miller, desfasament entre
l'organisme de la biologia i la imatge del cos.
El propi organisme ha de sostenir dos cossos
diferents: el cos que sap el que necessita per
viure i el cos libidinal que no obeeix al jo. I
particularment en els humans no és gens
segur que vulguem el nostre propi bé. Això
es pot escoltar i llegir en la variabilitat de
símptomes que s'escriuen en els cossos:
anorèxies, bulímies i símptomes somàtics
diversos. En realitat el cos biològic i la imatge
del cos no van a la una. Com si els ulls del
cos refusessin obeir els ulls de la ment. Ens
trobem amb un cos fragmentat més que un
cos com una totalitat. En els humans es tracta
del cos habitat pel llenguatge. Llenguatge
que queda preservat més enllà de la mort. Hi
ha una diferència radical entre la vida i la
mort dels animals i dels humans: la pulsió
de mort en els humans apunta més enllà de
la vida, només en l'espècie humana el cos
mort conserva el seu valor. Un nadó no pot
diferenciar on comença i acaba el seu cos i
es relaciona a través de la mirada, la veu i
els orificis del seu cos: quan succiona per
menjar o per tranquil-litzar-se, quan embruta
el bolquer i algú el neteja. "El sentit" del que
li passa li dóna l'altre que el cuida, l'altre
que respon al seu plor i que l'interpreta po-
sant-hi paraules. Més endavant, quan el nen
ja pot dir "jo", sabem que ha conquerit un
punt important en el procés simbòlic. Ja no
és un cos en mans d'un altre que n'ha de tenir
cura i pot fer-se càrrec d'ell mateix a un cert
nivell, ja no "és" un cos, "té" un cos diferen-
ciat dels altres. Arribar a fer-se propi el cos
és fruit d'una construcció, d'un recorregut
on intervenen molts factors. El cos necessita
ser regulat i que la paraula tingui aquests
efectes de regulació: efectes necessaris i
benèfics. L'educació té un paper en la regu-
lació de les necessitats i això serà diferent
segons l'època i la cultura. El nen necessita
de la paraula de l'altre per organitzar les
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seves satisfaccions: això es pot fer, això no
es pot fer. Gràcies a la psicoanàlisi sabem
que hi ha alguna cosa del propi cos que l'ésser
humà no arriba a dominar totalment, sempre
hi ha alguna cosa que se li escapa. Actualment
la televisió, el cinema , els anuncis... promo-
cionen una figura prima i jove com a estàn-
dard de la bellesa, i la cirurgia promet l'eterna
joventut. Sembla que aquesta pressió medià-
tica ens fa presoners de la imatge, no ens
podem escapar d'aquesta influència, però
què fa cadascú amb això que rep2: Més enllà
de la tecnologia hi ha la responsabilitat de
cadascú en l'ús que fa dels recursos que li
ofereix la ciència.

Amb l'ideal de la "felicitat", en
una societat on el que compta és l'aparença

i no el contingut, la preocupació per
l'envoltori es torna una exigèncial Què hi ha
darrera de la veneració de l'envoltori2 Potser
s'hi amaga la buidor d'una felicitat publici-
tària. En una societat de la pressa, de voler
aconseguir les satisfaccions immediates i
sense esforç no queda lloc per al desig. En
aquesta època on tot pot ser mostrat, on tot
pot ser dit públicament, el que sorprèn és que
sense repressió el desig queda desorientat.
L'individualisme modern porta a l'exhibició
de la pura imatge. Com fomentar el sentit
crític2, com responsabilitzar-se de les pròpies
actituds i les pròpies paraules2 Una cosa és
voler cuidar-se i l'altra és ser presoners de la
imatge. I aquí s'obre el debat entre la neces-
sitat mèdica o la pura cosmètica.
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Ramon Porqueras,

Ramon de la gorra. Neix a Barcelona el 1925. Fundador l'any 1946 del sindicat de banca de la UGT de Barcelona i militant
destacat del Moviment Socialista de Catalunya, és un dels homes forts de l'ugetisme i del socialisme català a l'interior dels
anys quaranta i cinquanta. El 1951 és nomenat secretari general de la UGT de Catalunya. Participa a la vaga de tramvies de
Barcelona del 1951. El febrer del 53, és detingut i processat. Passa dos anys a la presó Model. Quan està en llibertat provisional,
noves peticions fiscals l'impulsen a fugir a França. Actualment viu a Sarcelles, a prop de París, on està vinculat al sindicat
Force Ouvrière. Ens rep —Rosa M. Puig-Serra, Joan Guàrdia i Meritxell Lombarte- a casa seva, amb molta cordialitat, i passem
tot el dia amb ell i la seva dona Lola.
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En Ramon Porqueras és, sobretot, un ho-
me gran. Camina amb l'esquena arquejada i
el pas lent i segur de les persones que han
caminat durant molts anys sabent sempre cap
a on caminàven. Una barba densa de pur
blanc li cobreix el rostre, i encara el tapa
més amb les ulleres fumades i la gorra mari-
nera que, malgrat viure a centenars de
quilòmetres del mar, es posa cada dia. Vesteix
amb la pana proletària i les camises de quadres
que han sobreviscut al segle XX i, entre els
llavis secs, du sempre una marca de purets
que deu comprar a l'estanc més vell de tot el
barri. El barri on viu, a la perifèria de Paris,
és evidentment jove, joves són les persones
que poblen els carrers amb elegància hip-
hopera i jove és el cens d'immigrants i fills
d'immigrant que l'habiten. Ell, l'únic vell de
tota l'escena de blocs i blocs inacabables que
fan formació de quatre al seu voltant, també
és un dels pocs veins de pell blanca però,
amb totes les seves especialitats, és tractat i
saludat com si entrés en la normalitat.

-Ça va, mon capitain2-, li diuen amb accent
de suburbi. -Ça va, ça va...-, diu ell sense
girar-se. Camina cap a l'estació de metro
perquè ha quedat amb tres de Barcelona que
el volen entrevistar. És més que evident que
arriba tard però segueix amb el pas lent i
segur de sempre i, quan hi és, saluda sense
massa esma - Salut-, diu -no sé si ens enten-
drem: fa cinc anys que es va morir el meu
gat i, des de llavors, no parlo el català. Ha
portat el carro de la compra i, abans de pujar
a casa seva, l'omple fins a vessar de productes
del supermercat. -És la compra de la setmana-
, diu -i aprofitant que sou aquí em pujareu el
carro, que a mi em costa molt. Arribem al
bloc número 17 i s'atura treient la clau de la
butxaca. -Ça va, capitain2-, segueixen pre-
guntant-li. -És per la gorra-, ens explica -A
Barcelona em dèien en Ramon de la gorra.
Un cop a casa treu el mhisfy i els glaçons i
els mira fit a fit -Ara expliqueu-me: per què
m'heu vingut a veure7-, els pregunta amb
una expressió d'autèntic misteri. Ells es de-
fensen com poden: -La UGT de Catalunya
ha iniciat un projecte de recerca històrica...-
, però ell ja s'imagina per on van, -Tonteriesi-
, interromp, -Les úniques coses que van servir
per molestar el franquisme les van fer els
putejats de la vida i, als putejats de la vida,
no els entrevista ningú-. Intenten anar per
passos, així que li deixen anar: -Però vostè
hi era, 0i2-. Llavors somriu endins i rectifica:
- Suposo que dec ser un putejat de la vida,
almenys ho era. Però durant tot el franquisme,
l'únic personatge destacat va ser Franco.

Els que estan davant seu l'entenen,
no hi va haver líders, només la classe obrera,
però, com que no han trobat un vident de
confiança per entrevistar al caudillo, encenen
la gravadora i interroguen l'individu -On vas
nèixer, Ramon7 I quan2- Ell apura el seu got,
se'n serveix un altre i comença un monòleg
que extreu de la memòria . -Em dic Ramon

Porqueras, vaig néixer a Barcelona un 17 de
gener de 1925, el dia dels burros. El meu
pare era tenor de sarsuela i la meva mare
soprano tiple, de sarsuela també. Sóc fill únic
i els meus pares, com tots els artistes de
l'època, es passaven la vida voltant: Marroc,
Mallorca, Canàries... Creixo bastant sol i
l'any 36, quan esclata la guerra, tinc onze
anys i les passo bastant magres. Algún cosí
de la colònia Giell queda amputat però la fa-
mília directa, els meus pares i jo, passem
força gana i res més. No acabo el batxillerat
perquè, als quinze anys, entro a treballar a la
banca, al Banco Hispano-Americano. A la
feina em passo el dia renegant del fill de puta
d'en Franco així que l'Emili Vidal, un tipus
que va resultar ser un confident de la policia,

m'introdueix a l'MSC (Moviment Socialista
de Catalunya). Jo hauria anat al PSUC, al
Front Nacional de Catalunya o a on fos amb
tal de fer alguna cosa, però el primer que em
troba és un confident infiltrat a l'MSC així
que acabo allà: podríem dir que, quan jo
estava buscant el socialisme, el socialisme
em troba de la mà d'un confident.

El tal Emili Vidal em va portar a
una reunió a Poble Sec i em va presentar al
Josep Pallach, al Salvador Clop... i així entro
en contacte amb les poques persones que
tractaven de fer alguna cosa. L'any 46, amb
onze persones més, fundem el sindicat de
banca de Barcelona: la UGT. La majoria eren
gent gran, amb antecedents polítics, que re-
collien un testimoni d'abans de la guerra.



Uns pocs, comjo, erem gent jove: inèdits.
En aquells moments, a Barcelona, només hi
havia sindicats de ferroviaris, de projeccio-
nistes de cinema, d'oficinistes, de portuaris
i metallúrgics i de pastissers i forners. No-
saltres, els de banca, vam fer un sindicat amb
carnets i quotes però, a part d'això, no vam
fer res. Que quedi ben clar : des de l'any 46
fins que vaig ser secretari general, la UGT
de banca de Barcelona no va dur a terme ni
una sola acció sindical: res. Ens vam dedicar
a muntar una estructura per si algun dia
pogués funcionar però no hi va haver ni una
vaga, ni una queixa...: no podíem. L'any 51
els de l'executiva estatal de la UGT, a Madrid,
em criden perquè volen passar un tio a França
i han sentit que falsifico papers com ningú.
Jo vaig a Madrid i els conec. Queden impres-
sionats del meu art perquè, que se sàpiga: jo
era el millor falsificador de papers de tot el
moviment socialista, mai van enxampar ningú
amb els meus documents, en tot el franquisme.
El tio va passar sense problemes i jo els hi
vaig caure bé i em van parlar de la gent jove
que té ganes de fer coses, de la joventut com
el millor reforç per a la revolució... Em foten
el rotllo i, sense haver-ho demanat, em donen
una credencial segons la qual jo sóc el secre-
tari general de la UGT de Catalunya.
82 taciiolcees :9a

Torno a Barcelonai dic : "Nois, ara sóc el
secretàri general." "pues bueno, pues vale ",
diuen ells. "Així em vaig convertir en secretari
general, per una credencial de Madrid... I no
era falsa, ehl Després va venir la vaga de
tramvies del 51. Els historiadors, segons he
llegit, diuen que en López Raimundo o l'altre,
o jo mateix, estàvem darrere de tot allò, però
els historiadors poden dir missa. Un dia, la
gent que ja portava un temps menjant merda
va començar a tirar les carmanyoles a terra
i aquí va començar la vaga. Va ser com un
gegant que vomitava: un obrer tira el menjar
a terra, un altre, un altre... I després, tots
junts, van pujar pel Pla de Palau cantant
"Queremos otro gobierno, queremos otro
gobierno, queremos otro gobierno... Que nos
dé de comerl" L'augment del preu dels bitllets
va ser només la excusa perquè, les coses,
estaven magres i tothom molt emprenyat. El
preu dels bitllets va servir de detonant per
fer aquella vaga però els únics i autèntics

herois d'aquell dia van ser els treballadors
que no van agafar el tramvia a les sis del
matí. Ells van ser la espurna que va encendre
la metxa. La resta de gent, la que entrava a
les set, a les vuit... van trobar-los buits i
tampoc hi van pujar. El resultat va ser que
moltes tendes i fàbriques no van obrir i així
la classe obrera li va demostrar al govern que
la violència classista tenia un límit, amb
dictadura o el que fos. En Figuera posava
ciment ràpid a les vies, l'altre tirava pedres...
Tothom feia el que podia i allà no hi va haver
ningú més que la massa. Mira, el maig del
68, vaig viure una història semblant: uns
estudiants van ocupar el claustre de la Sorbona
i deu milions d'obrers francesos vam anar a
la vaga sense que cap sindicat ens ho hagués
demanat. Vam estar quaranta dies de vaga i
la premsa del món va venir tota a buscar
"líders revolucionaris", els líders no haurien
d'existir en el socialisme. Socialisme hauria
de significar, per a mi, absència de líders i



poder popular: el poder, quan recau en indi-
vidus, els converteix en perfectes imbècils.
La vaga de tramvies la va fer el poble i la va
pagar la CNT: els van agafar de boc expiatori
i els van anar al darrere, però allò no va tenir
noms ni sigles... Va ser un miracle col.lectiu".

La vaga ens va animar molt. En vam
estar preparant una altra en coordinació amb
altres grups polítics i va ser un fracàs, no la
va seguir ningú. Jo, per aquella època, estava
molt emprenyat. Tenia plans per comprar uns
llançaflames i rostir el dictador però els com-
panys em tenien d'exaltat i em dèien "No és
el moment", com "l'avui no toca" que després
va ser famós, o sigui que si el cabró va viure
tants anys de sobres va ser culpa seva. Només
l'Edo, un anarquista que era acomodador de
cinema, s'engrescava amb la idea de carregar-
se al Paco... No va poder ser".

tiDurant aquells anys ens reuníem a les
tasques i així vam acabar, tots bevedors. Que
consti que ho vam fer per la democràcial Els
socialistes ens trobàvem al bar Trompeta, els
d'ERC al Terminus... Cada grup tenia un bar
i la policia, que ho sabia, enviava dos secretes
a fer la ronda per controlar-nos i, al final del
dia, ells estaven més borratxos que qualsevol
de nosaltres. Les ballades de sardanes també
eren un punt per conspirar i, Si no volies anar
de conyacs, havies d'aprendre a ballar per
poder fer antifeixisme. Jo preferia els bars".

4El 20 de febrer del 53, arran d'una cai-
guda de la cúpula del PSOE, a Madrid, ens
van enxampar a tots. Un dels de Madrid, en
Centeno, s'havia "suicidat" a la jefatura i,
per aquest company, nosaltres ens vam salvar
de qualsevol tortura. M'explico: el govern
dels EUA estava gestionant unes ajudes
econòmiques amb l'Estat espanyol i les Trade
Unions americanes van posar el crit al cel
perquè hi havia un cadàver a la premsa. El
mort el van anar a buscar el seu germà i
l'ambaixador d'Estats Units i, a Barcelona,
tenien la ordre de no fer-nos mal. La pressió
va arribar fins al punt que les sigles UGT
no van ser pronunciades en cap interrogatori.
A mi m'havien trobat dues pistoles espatlla-
des i m'acusaven de voler atracar bancs i
tonteries així, però del sindicat no em van
dir res, va ser per la pressió de les Trade
Unions. Em cridaven de matinada i em dèien:
"Donde està la imprenta2". A la impremta
que teníem hi havia uns explosius d'Estat
Català, me'ls havien deixat perquè un tipus
de comarques volia fer alguna cosa durant
una visita de Franco a Barcelona. Jo vaig
anar al Cafè Espanyol amb la maleta
d'explosius durant els dies que Franco va ser
allí i l'altre no es va presentar a cap cita o
sigui que seguia tenint els explosius. Després,
els d'Estat Català ens van fer tornar allò
perquè no n'havíem fet res però si ens ho
haguessin trobat... ".

"Gràcies ales pressions americanes
vam passar del tribunal militar al civil i això
ens va salvar. A mi em van posar vint-i-un
mesos de presó preventiva i crec que, si no
el millor temps de la meva vida, va ser una
temporada estupenda. Discutia amb els fun-
cionaris feixistes, -"Usted es un imbécill"-,
em dèien. -"El socialismo es la aurora del
mundo"-, contestava, i així cada dia. A la
galeria 2a. hi havia els mariques: bona gent,
la majoria. A la 4a., la presó dins de la presó,
hi havia els atracadors, els fuguistes, els
condemnats a mort i els polítics. Els llums
fluorescents no s'apagaven mai i no teníem
permès el vinagre i altres coses, però, a part
de les execucions, tot era companyerisme i
mala llet sense dissimular. Durant el temps
que vaig ser allà en van matar a tres al garrot
vil. Al carrer ho llegies en un diari i no podies
dir res. Allà dins, en canvi, el venien a buscar
i tots dèiem "Fills de putal Assassinst"... Les
coses estaven més clares. Després, quan surto,
faig vida normal una temporada i, al 55,
l'advocat i amic Joan Reventós em diu:

-Mira Ramon, ha sortit la petició fiscal i et
demanen 21 anys. Et retiraran la condicional
ben aviat... Tens la motxilla, encara2-. Li
vaig dir que sí. -Doncs fot el camp-. Vaig
anar amb el company Morera a Perpinyà i
un guàrdia municipal ens envia a Tolosa. Allí
ens donen l'estatus de refugiats polítics i ens
informen que només podem anar a tres de-
partaments. Vam anar al més proper a París
i, al cap de tres dies, vam desobeir aquella
llei estúpida i ens vam instal-lar a la capital.
Aquí vaig aprendre a fer de soldador i vaig
caure tuberculós. Desprès d'una temporada
al sanatori em vaig treure el títol de fresador
i, des de llavors, em vaig guanyar la vida
treballant com un imbècil 64 hores set-
manals".

Em nomenen secretari general de la
UGT a l'exili, però l'exili és una merda, si
em permeteu l'expressió. Fer sindicalisme
sense acció directa és ridícul i no hi som o
sigui que només estem fent el papanates...
Pensa que dinàvem amb els socialdemòcrates
alemanys i suecs i teníem un tio que menjava
a part i que deixaven parlar quan ningú tenia

res a dir...: era el Mario Soaresl".

El 59 agafen a en Raventós i vaig cap
a Barcelona per veure com ha estat. Veig
com em reben i em tracten i entenc que, a
l'exili, no hi ha res a fer. O estàs on hi ha la
lluita o no entens com van les coses, així que
em concentro en Force Quvrière i treballo
des d'aquí pel que passa aquí. Això fins avui
en dia. Avui en dia no hi ha franquisme i crec
que la diferència entre els catalans i els es-
panyols, a París, és que ells segueixen vis-
quent en la nostàlgia i no saben res del que
passa aquí. Nosaltres, en canvi, seguim lluitant
aquí com si fossim allí".

46El1970 el congrés a l'exili va votar con-
tra l'informe de gestió de la UGT d'allà i,
després, van fer una altra executiva i, a mi,
ja no m'hi volen. Jo segueixo estimant el
sindicat però, a París, no tinc res a fer amb
la UGT així que em concentro en la meva
feina de base a Force Ouvrière. L'any 77
torno a Barcelona amb passaport: S'acaba

l'haver-se d'amagar però la meva vida està
a París. Tinc els crios, la dona... A més a més
tots els llocs de diputat estan ocupatst La
meva Barcelona està morta. Si vaig allà i
veig el carrer Robadors destrossat per les
excavadores i la Barcelona guapa de disseny
em cau l'ànima als peus. És que encara exis-
teix el barri Xino"".

(L'únic que sé de la UGT s'acaba al 76,
amb el llibre de l'Edmond Vallès. Segueixo
les notícies per la premsa però la meva vida
està aquí i suposo que és el mateix".

Queda esquerra a Europa2 A mi
m'emprenya pensar que no, però confesso
que ho penso. En aquest barri, per exemple,
hi ha 12 sindicats de metro..., autònoms els
uns dels altres. És seriós això2 Si parlem de
socialisme estem parlant de Blair2 De
Sehroeder2 Va home va, jo sóc un vell nos-
tàlgic de l'esquerra".

Els entrevistadors apaguen la gravadora
i recullen. Ha confessat : "No queda es-
querra", diu, "i tot està per reinventar".
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o4
SOCIETAT I memòria

Els 73 anys ç

Durant els anys setanta del segle XX, vaig
viure en primera persona la reconstrucció de
l'espai polític socialista i de l'espai sindical ugetista
a Catalunya i he de dir, en honor a la veritat, que
llavors ningú no parlava de Josep Comaposada.
Aleshores, la gent antifranquista ens esforçàvem
a aprendre la història que no ens havien ensenyat
a l'escola i veneràvem tot de noms d'abans de la
guerra, que consideràvem els nostres avantpassats
ideològics. Entre aquests noms —hi insisteixo-
brillava per la seva absència el de Josep Comapo-
sada. Com va ser i qui va ser que va ressuscitar
la memòria de Comaposada a finals de la dècada
dels vuitanta per donar nom a la fundació on
treballo2 El llibre Josep Comaposada, biografia
d'un socialista, obra de l'historiador David Ba-
llester, editat per la Fundació Rafael Campalans,
no ens ho explica. Tampoc no ens explica altres
coses de la vida de Comaposada que a mi
m'agradaria saber: com es deia la seva dona, com
era la seva vida familiar, detalls del seu ofici de
sabater, què menjava, com vestia habitualment.
Però el mèrit i les mancances d'una obra són
indestriables. En aquest sentit, hem d'agrair ben
clarament a l'autor i a l'entitat editora la publicació
d'aquesta síntesi biogràfica, primer, perquè a partir
d'ara disposem d'una aproximació biogràfica a
la figura de Comaposada de 128 pàgines, escrites
amb rigor, que és molt més del que teníem fins
ara, i, després, perquè aquest llibre és un estímul
per tirar endavant dues iniciatives editorials més
ambicioses: una biografia àmplia i completa,
definitiva, de Josep Comaposada i la publicació
de l'obra completa del que va ser anomenat a la
seva època —amb raó— l'Avi del socialisme català
(és sabut que l'Abuelo del socialisme espanyol
va ser Pablo Iglesias i que l'Avi de l'autogovern
català va ser Francesc Macià). Comaposada va
escriure i publicar quatre llibres, va traduir-ne una
vintena i va publicar centenars d'articles a la
premsa socialista catalana, espanyola i europea:
el volum de l'obra escrita que ens ha llegat és
molt notable.

He llegit el llibre ./osep Comaposada, biografia
d'un socialista amb molt de gust. Hi he trobat
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només dues pegues, que són fruit de la meva
deformació professional. Com a escriptor, trobo
que hi falta una mica més d'amenitat (des de la
literatura, sempre trobem que la historiografia és
poc amena). Com a lingúista, hi he trobat a faltar
una més acurada revisió lingúística i estilística.
Però, manies personals a part, és un llibre que
recomano de tot cor, en primer lloc, a socialistes
i ugetistes i, després, a tothom qui vulgui saber
d'on venim (més que res, per saber on volem
anar). Per cert, el llibre es pot adquirir a la fundació
que l'ha editat (la Campalans) o a la que du el
nom del biografiat (la Comaposada). Si hagués
de resumir en una sola paraula, després de llegir
el llibre de David Ballester, la vida de Josep
Comaposada, la paraula que triaria és fracàs. Bé,
això no és que ho digui jo, és que ho diu el mateix
biografiat. Quan l'any 1930, ja vell, es negava a
rebre un homenatge com a reconeixement a la
seva llarga trajectòria, ho argumentava així: "El
homenaje, esta especie de manifestación de agra-
decimiento colectivo, lo hallo justificado cuando
la labor de un camarada ha sido tan evidente, tan
manifiesta, que ha conseguido resultados positivos
para la idea propagada: no en mi ni en ninguno
de los propagadores del socialismo en Catalufia,
que somos unos fracasados en la verdadera acep-
ción de la palabra. Tal es el sentir i el pensar de
vuestro compadero y amigo". I sí. Efectivament,
Josep Comaposada va militar des del 1884 fins
al 1933 a favor d'una idea fracassada: la implan-
tació a Catalunya d'un socialisme polític i sindical
potent. L'anarcosindicalisme i el republicanisme
lerrouxista van seduir la classe obrera catalana
que no va ser capaç de seduir Comaposada. És
cert que al final de la seva vida era un home molt
respectat per tothom, però més per la seva honra-
desa que per les seves idees. Però com que la
història no es basa en la lògica, sinó en la paradoxa,
resulta que en morir, l'any 1933, a l'edat de 73
anys, de seguida va triomfar a Catalunya la seva
ideologia política i sindical. Un èxit que encara
dura. Josep Comaposada, doncs, és un segon
Moisès: molts anys de travessia pel desert i, a
última hora, arriba a les portes de la terra promesa,
però ell no hi entra.

Josep Comaposada,
biografia d'un socialista

Ara Històric
Fundació Rafael Campalans
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SOCIETAT

Francesc Tristany i Alsina

Oro cele ci els ses tcia Teia
Mataró (1922). L'avi, va ser un dels fundadors de la UGT. El
pare, membre del secretariat local del tèxtil de la UGT, va ser
regidor socialista de Mataró, des d'octubre de 1936 fins al final
de la Guerra Civil. Amb 15 anys, en plena Guerra Civil, va
presentar-se com a voluntari per defensar la República. Amb
16 complerts es va incorporar al front però el van fer tornar ja
que havia de cuidar els pares i el germà petit, malalts de tifus.
Es reincorpora al seu antic treball a la brigada municipal. Per
raó de la malaltia, el pare no es va poder exiliar i els feixistes
el van empresonar. En acabar la guerra va venir el pitjor. "La
repressió era terrible. Per anar a treballar necessitaves un
document de bona conducta. Em van fer un paper que deia:
"Este individuo atizado por su padre se fue voluntario al Ejército
Rojo. Pertenecía a la Unión General de Trabajadores, a las
Juventudes Socialistas de Catalunya y al Socorro Rojo
Internacional".

Anna Sala Llargués

Una dona al tèxtil
Cerdanyola del Vallès (1943). Als 17 anys participa a la JOC
(Joventut Obrera i Catòlica). A principi dels anys seixanta forma
professionalment en el sector tèxtil a Barcelona i a Santa Coloma
noies que volien deixar el servei domèstic. Experimenta la
vergonya de viure en un règim que permet un tracte de menyspreu
a les dones treballadores. A finals dels seixanta entra a la UGT
i la Federació Catalana del PSOE. Aviat forma part dels comitès
unitaris que dirigien les dues organitzacions. Aprofitant que no
estava fitxada lloga un pis de 40 metres on van instal-lar una
multicopista. Fa viatges a Tolosa de Llenguadoc, on hi ha
persones exiliades amb vincles organitzatius amb la UGT. El
1976 treballa activament en l'organització de l'Assemblea de
Terrassa. En surt un Secretariat Nacional de Catalunya amb en
Lluís Fuertes com a secretari general i ella es elegida secretària
d'Administració, Juntament amb Ramon Pujana. També el 1976
assisteix al XXX Congrés Confederal de la UGT, a Madrid,
66 Les Notícies de llengua i treball

"Em van fer fora de l'ajuntament per rojo separatista. No trobava

feina enlloc". Finalment entra a treballar a una fomeria durant
tres anys ja que als vint va haver de tomar a realitzar el servei
militar obligatòriament durant cinc anys. En tornar a casa, treballa
de nou de forner. Quan els forners mataronins van unir-se per
formar Panaderias Reunidas, Tristany va anar a treballar a la
nova fàbrica comuna. Com ell, la majoria dels fomers de l'empresa
formaven part de la UGT. És reunia clandestinament amb
companys més grans per recollir diners per portar menjar als
presos. El 1983 va ser elegit regidor del PSC a l'Ajuntament de
Mataró. Ha estat president del Sindicat Comarcal d'Alimentació
de la UGT de Catalunya i delegat de l'empresa Panaderías
Reunidas de Mataró, a petició dels treballadors. Actualment és
el secretari general del Sindicats de Jubilats i Pensionistes de
la UGT del Maresme i dirigent de l'Associació d'Antics Combatents
Socialistes de la República i Víctimes de la Guerra.

encara sense legalitzar, introduint el tema dels drets de la dona
treballadora. "Vaig participar com a ugetista a les l Jornades de
la Dona Treballadora de Catalunya. La presa de consciència de
les dones dels anys 70 als 80, gràcies al feminisme, va ser d'una
magnitud brutal". L'any 76 també és l'any en què lloguen el
primer local a placa d'Urquinaona. Comença la reorganització
de la Federació Tèxtil de la UGT.

"El sector tenia uns 400.000 treballadors a tot l'estat,
la majoria a Catalunya. Es van haver d'unificar convenis perquè
n'hi havia un per comarca. També hi va haver les deslocalitza-
cions... no era fàcil, tot estava per fer". Forma part de l'executiva
de la federació des del 1979 i entre els anys 1983-1993 n'és
la secretària d'Organització. La vitalitat de la federació es va
notar quan van començar a sortir convenis. Al 6è Congrés de
la UGT de Catalunya ja hi anaven representant 6.338 afiliats
amb dret a vot.



Manel San Nicolàs

SOCIETAT

El treball al sector de banca
Badalona (1950). Comença a treballar als catorze anys. L'any
1968 entra al Banc de Biibeoc i, parel-ielament, als Ghechos
comitès de vaga estudiantils i obrers: "El meu nom clandestí
era el Cabanyes". Condemnat a 9 mesos per propegendae iHegal,
no perd la feina: "La banca, malgrat ser antisindical visceral, no
volia complicar-so el futur: sabien que les coses canviarier".
L'anomenada interbancària era una coordinació de grups clerm-
destins amb gent de diverses procedències: ell hi militava.
Organitzen la vaga de 1971 per reivindicar un millor conveni
col-lectiu per ai sector. A finals de 1973, s'integra a la USO (Unió
Sindical Obrera). És presenta a les eleccions del sindicei vertical
dins d'una candidatura unitària que copa el juret d'empresa i le
junta sindical del Banc de Bilbao i que guanya a tots els bancs
de Barcelona i d'altres ciutats espanyoles. El 1975 convoquen
la vaga més important de la bancs sota el franquisme que va

perelitzar el sector durari dos mesos exigint una comissió
negociadora del conveni ai marge de la que sorgia de la jerarquia
verticalisia. CC.OO. van decidir desconvocar pel seu compte.
"Ens ven deixar sols, però ve valer la pena: tres-centes persones
del Banc de Sertander acomiadades van ser regsdmeses".

L'any 1877, unes tres-certes persones, al no sentir-
no8 còmodes amb la ideologia de la USO, marxem a la UGT
Que tenia. 30 afiliets al sector". La Federació de Banca i Estalvi
es conetitueix el 1979 a partir del Sindicat de Barcelona de
Bancs i Estalvi: n'és elegit secretari general. La Federación
Estatsl de Banca, Ahono, Seguros i Olicinas (FEBASO) es crea
iusionent-se amb la Federació d'Assegurances i Oficines.
Finelmert, el 1893, juntament amb la Federació de Comunicació,
Espectacles i Oficis Varis (CEOV)", es crea la Federació de
Serveis (FeS) de la qual n'és secretari general fins l'any 1999.

Antonio Garcia Duarte

El militant Tomàs Febrero
Antequera (Màlaga. 1919). El seu pare, un conegut dirigent de
la UGT i del PSOE, va ser atusellet l'any 1940, als 47 anys. El
va ingressar als 14 anys a les Joventuts Socialistes i va participar
activament en el moviment revolucionari d'octubre del 34. Als
16 anys va entrar a militar a la UGT i va ser vocel de la Societet
d'Oficis Diversos. L'any 1937 va ingressar al PSOE, Amb 1€
anys, en esclatar la Guerra Civil, s'incorpora com a voluntari 8
la milícia republicana i esdevé capità. Això el va convertir en un
dels oficials més joves de l'exèrcit. Empresonat el 38 i desterrei
de Màlaga per un Tribunal Militar va elegir viure a Barcelone.
Aviat estableix contacte amb companys del partit i del sindicat
i comença a treballar activament. "Jo acluava d'enllaç entre els
grups que s'havien organitzat clandestinament. La policia visitava

fregieniment casa meva, generalment a alles hores de la
matinada. El sindicat únic franquista em ve incloure en une llista
negra perquè no trobés feina Finalment, vaig entrar a treballar
en une papereria, després a l'Editoriai Boix Fort i, finalment, a
la tèbrica de coixes Eucorl".

"El setembre de 1949 em van avisar que m'anaven
a detenir i veig fugir a França, a peu". Detingut a la frontera i
contimet a) camp d'immigrants de Perpinyà, els companys el
van treure i traslladar a Tolosa de Llenguadoc. Allí va treballar
de secretari de Rodolio Llopis —secretari general del PSOE a
l'exili. El 1956 va ser elegit secretari general de la Federació de
Joventuts Socielistes d'Espanya. Entre els anys 1962 i 1971 va
ger el responsables de Le Socialists, Renovación i Boletín UGT.
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SOCIETAT I

Una República humanista que defineix un ampli programa de regeneració i de progrés
que suscita la implicació de sectors socials ben diversos

La vigència
dels valors de la República
Vicenç Molina, professor d'È

Les reformes del primer bienni afectaven
molts dels aspectes de la vida quotidiana i es
van voler executar mitjançant principis de
més abast que en qualsevol de les altres noves
repúbliques europees. Va ser l'única que tenia
una visió de la democràcia que no exclora el
sufragi femení, malgrat les temences inicials
que aquest afavorís l'oposició conservadora
a causa de la influència del clergat. Va rea-
litzar les diferents eleccions amb netedat,
sense crear noves maquinàries de corrupció
que substituissin el vell caciquisme de la
monarquia. Va intentar —òbviament, sense
l'èxit desitjable- reduir el poder de l'Exèrcit
i regular-ne el sotmetiment al poder civil. Es
van impulsar nous mares institucionals en
els quals donar cabuda als estatuts
d'autonomia de les nacions històriques. Va
defensar els drets civils fonamentals —nous
a Espanya- com la llibertat religiosa (per als
no catòlics, per tal com aquests ja la tenien
i ningú no els la va prendre), el divorci, el
millorament de la condició dels fills nascuts
fora del matrimoni i la reforma penitenciària.
Va impregnar la seva obra d'una enorme
preocupació cultural i educativa, des de la
construcció de nous centres escolars fins a
les missions pedagògiques d'extensió i
d'alfabetització. Al llarg de la dècada dels
anys trenta del segle XX Espanya haurà ex-
perimentat l'increment més ràpid en la tasca
mitjana d'accés de la seva població als mínims
d'alfabetització, situant-se per damunt del
1020, i haurà viscut el més gran augment en
la inversió destinada a l'educació: entre 1931
i 1936 són habilitats una mitjana de 3.232
mestres a l'any. A l'època de màxima inten-
sitat en els ritmes d'habilitació de personal
docent de l'etapa anterior, de 1920 a 1930,
aquesta xifra va ser de 962... De fet és en
aquests anys que es fa més palès que mai
l'esforç educatiu en tots els segments de la
població, incrementant-se no tan sols la ten-
dència a la reducció de l'analfabetisme sinó
també la de accés de més persones als estu-
dis superiors, de manera completament in-
comparable —i no pas per defecte- al que
succeia abans, en l'època de la Restauració,
i al que vindrà després, durant la primera
etapa del franquisme. La desclosa de la vida
intel-lectual i artística, la plenitud i la intensitat
que es viuen en el món del pensament i de
l'aplicació de les idees a la vida, i al millora-

tica empresarial de la Universitat de Barceiona

ment de les condicions d'aquesta, tenen un
ressò completament justificat i acosten els
paràmetres de la dinàmica cultural als de les
societats més desenvolupades del món, sense
cap dubte. I això afecta no tan Sols els corrents
avantguardistes i el món de les tradicions
acadèmiques, sinó també el de la cultura
popular, el dels nous enfocaments de les
relacions socials, el de l'alliberament mental
de sectors tradicionalment desposseits. Per
això, després, va venir el desert... També fou
més favorable la dinàmica i la projecció del
primer bienni republicà en relació a les refor-
mes socials que no pas en altres estats euro-

s'hagués pogut convertir en un creixement
sostingut de la renda i de la qualitat de vida
dels sectors populars, enfortint-se i incremen-
tant-se, també, el desplegament de les capes
mitjanes de la població. Només cal pensar
que, a Espanya, el nivell mitjà de renda
d'abans de la guerra civil no es recupera fins
al final de la dècada dels cinquanta i que, a
Barcelona, per exemple, no es construirà cap
més institut d'ensenyament secundari fins al
1957... D'altra banda, hi havia, en el movi-
ment republicà, una clara impregnació de
l'humanisme regeneracionista forjat en
l'esperit de la Institución Libre de Ensefianza,

Sufragi femení, netedat electoral, estatuts
d'autonomia, llibertat religiosa, divorci, reforma
penitenciària, preocupació cultural i educativa,
CI UCO Asia a SI a OI at ler TR a I os ee MA etc Dos o gai a A
modernització econòmica, etc.

peus (tot incloent Alemanya i Àustria, on els
partits socialistes tenien molta més influència).
Els sectors obrers —i especialment els treba-
lladors del camp, tradicionalment desatesos-
es varen beneficiar dels esforços republicans
per enfortir els sindicats, millorar els sous i
les condicions de treball, incloent-hi, per
exemple, les assegurances d'accident. Es va
impulsar, tot i que amb certa migradesa, una
reforma estructural per redistribuir els grans
latifundis i per atorgar condicions més equi-
tatives als arrendataris. I això no obstaculit-
zava en absolut la gestió d'una modernització
econòmica articulada en un programa d'obres
públiques, millores ferroviàries, construcció
de carreteres rurals i planificació urbana,
sense cap precedent en la història d'Espanya.
Cal tenir en compte, a més, l'impacte de la
forta crisi econòmica encetada amb el crac
de 1929, molt punyent també, malgrat la
relativa manca d'mdustrialització general, en
economies de producció d'algunes matèries
primeres, manufactures territorialment molt
localitzades i produetes agrícoles, amb greus
problemes subsegúents per a Vestabilització
monetària. És clar que, en altres condicions
més favorables, el desplegament econòmic
hagués pogut ser molt més contundent i

amb el suport bastant decidit de la majoria
dels treballadors intel-lectuals. Molts
d'aquests, tant Si havien optat per intervenir
directament en la vida política com si no, van
manifestar un clar compromís en la defensa
d'una república humanista que, en bona me-
sura, havien contribuit a definir. Sembla que
això referma l'explicació de la decidida
col-laboració de molts sectors que, tot i tenint
aspiracions diferents i orígens socials i ideo-
lògics molt diversos, se sentien imbuits d'un
mateix tipus de percepció en el seu relliga-
ment civil. La col-laboració entre el socialisme
i el republicanisme estricte, per exemple, no
s'entendria sense això, més enllà de les sim-
ples apetències a la gestió directa del poder.
Fins i tot persones com Julian Besteiro —ini-
cialment oposat a la participació socialista
en el govern, completament a l'inrevés que
Indalecio Prieto- deixaven clara la voluntat
de col-laboració i la coincidència en el que
en podríem dir —sense anomenar-ho aleshores
en aquests termes- criteris d'ètica civil comu-
na.

1. Carreras, Albert i Tafunell, Xavier. Estadisticas
històricas de Espana. S. XIX-XX. Madrid:
Fundación BBVA, 2005

Les Notícies de llengua i treball 88



Daniel Mundet, portaveu de la Plataforma per la Llengua

L'oportunitat del català: la nova

Per a la nova immigració, hem de fomentar la integració lingúística, cultural i social

iutadania

Un dels objectius de la Plataforma per la
Llengua és copsar les necessitats i mancances
de la societat en l'àmbit lingúístic i treballar-
hi amb entusiasme per tal de contribuir a la
normalització de la nostra llengua. És per
això que no hem volgut quedar al marge dels
nous reptes que se'ns plantegen amb
l'arribada de la nova immigració i refermem
el nostre compromís en l'elaboració de pro-
postes i instruments per tal de facilitar que
la llengua catalana actui com a factor de
cohesió social. El moviment associatiu resulta
imprescindible en el procés d'inclusió social
de la nova ciutadania catalana, i alhora de la
seva voluntat per formar part activa de la
societat d'acollida. El renovat protagonisme
de l'associacionisme dels nouvinguts i
nouvingudes passa per assumir i compartir
noves responsabilitats per fomentar la inte-
gració lingúística, cultural i social a fi de
garantir la cohesió de la societat. Som cons-
cients que com a societat civil que represen-
tem tenim una gran capacitat d'arribar a tota

60

la població. La gran diversitat d'orígens de
la població immigrada possibilita que el català
esdevingui la llengua d'intercomunicació,
útil per comunicar-se i per integrar-se. En
aquest context, el català esdevé la llengua de
relació que els ajuda a formar part d'un nou
col-lectiu social. Considerem que la convi-
vència i el respecte entre persones d'orígens
culturals diferents fa reflexionar sobre com
cal promoure la integració de totes les perso-
nes, amb respecte a les diferències però alhora
en el marc d'un projecte comú per poder ser
membre de la societat en igualtat de llibertats
i d'oportunitats. Aquestes oportunitats difí-
cilment seran assolibles si no hi ha una inte-
gració lingúística. La realització de polítiques
en l'àmbit laboral que tinguin aquesta orien-
tació és una oportunitat per avançar cap a
una societat inclusiva. La falta d'experiència
a casa nostra en aquestes situacions es justifica
pel fet que anteriors moviments migratoris
s'havien donat en un moment de repressió
política, manca de llibertats i persecució de

a fi de garantir la cohesió de la societat, la igualtat d'oportunitats i la plena

la llengua i la cultura catalanes. Aquest fet,
però, ens ha de fer plantejar l'actual situació
com una oportunitat per a la qual ara disposem
d'instruments adequats per respondre-hi. Cal
mirar quins bons exemples podem trobar en
aquests àmbits. Els aspectes lingúístics hau-
rien de ser un criteri a incorporar dins de les
polítiques formatives dels treballadors. De
la mateixa manera que s'han assumit les
polítiques de prevenció de riscos i de formació
contínua, la formació en un millor coneixe-
ment de la llengua permetria dotar als treba-
lladors de més instruments per al seu progrés
professional. El fet que aquesta formació fos
assumida des del mateix lloc de treball, i es
valorés amb tota naturalitat la realització de
forma regular de cursos de formació i capa-
citació en llengua catalana seria un avanç per
a garantir una societat inclusiva amb la llengua
catalana com factor de cohesió. No poden
haver-hi més endarreriments en el fet de
garantir i facilitar l'accés a cursos de català
per a les persones immigrades. De fet aquest



hauria de ser un dret i un servei universal, en el sentit que a Catalunya
també ho és la sanitat o l'educació. Sense conèixer la llengua no es pot
garantir l'autonomia personal que és la base per esdevenir, de facto,
ciutadà. La llengua s'ha d'entendre com un recurs per assegurar la
igualtat d'oportunitats. Per altra banda, les persones immigrades
aprendran la llengua si constaten que és la llengua de la majoria dels
sectors públics, si per a ells té un significat de prestigi, d'èxit econòmic,
polític, cultural i social, i per tant de possibilitat de mobilitat social.

A la Plataforma per la Llengua pensem que per treballar per a una
veritable acollida lingiística en català cal fer-ho conjuntament amb
entitats de persones immigrades. Establint un treball en xarxa, capaç
de generar una dinàmica de treball positiva i mútuament enriquidora.
D'aquesta manera podem incorporar i tenir presents punts de vista
diversos i pensar en propostes efectives. Com a resultat d'aquest
plantejament, hem aconseguit establir una línia de treball de fons amb
entitats que, entre d'altres resultats, ha permès organitzar un acte per
la diada de Sant Jordi a la plaça de Catalunya de Barcelona. Aquest
acte va tenir per títol "En català, trenquem murs i obrim fronteres', i
entre d'altres activitats s'hi va llegir un manifest elaborat conjuntament
per la vintena d'entitats organitzadores. És interessant destacar-ne les
principals idees:

Aquest manifest, amb un contingut simbòlic molt important, acabava
fent referència a trencar tots els murs i obrir totes les fronteres simbòli-
ques. Ens trobem davant d'una situació i d'una tasca que serà de caràcter
permanent i constant. Un treball rigorós i que proposi mètodes innovadors
i inclusius són elements indispensables per a fer una societat que, a
través de l'acollida lingiística en català, sigui més cohesionada. De
moment, aquesta és la línia de treball que hem iniciat a la Plataforma
per la Llengua, i que s'afegeix a la resta de campanyes que defineixen
la raó de ser de la nostra organització.

És la publicació general de la Plataforma per la Llengua. Té una
periodicitat semestral i un tiratge de 5.000 exemplars. La portada
del darrer número, el 9, reprodueix el lema: dels actes de Sant
Jordi 2006. Informació sobre l'actualitat del procés de normalització
lingúística i de la Plataforma per la Llengua.
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Acte Sant Jordi 2006 a la plaça de Catalunya de Barcelona
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62 Per fortuna, el demà no l'ha vist mai ningú. Pensar que podem ataúllar-lo és
prou quimèric i, per dir-ho així, ingenu. Es clar i evident que ningú no pot
saber amb prou certesa quin serà el futur de la llengua catalana. Si de cas,
especular sobre el futur del català no pot ser altra cosa que una projecció
del present. Amb tot, i intentant respondre a la proposta dels organitzadors
d'aquest Encontre de Creadors", afegiré que som lliures d'especular-hi,
d'arriscar-nos a fer una especulació controlada, ni que sia des d'una romanalla
històrica —d'acord amb la terminologia empeltada d'ironia emprada pels
organitzadors de l'Encontre— com són les comarques de llengua catalana
dAragó.

X Una primera versió d'aquest text fou la meua contribució a la taula redona "El futur de la llengua catalana"
celebrada a Lleida el 29 d'abril de 2003 durant el $è Encontre de Creadors organitzat per la Regidoria de
LOT L ITE le NIE ae IN Ton DIT R

Elfutur
llengua catalana

(vist des d'una romanalla històrica)Esteve Betrià

Un territori els habitants del qual s'han
mantingut (o els han mantingut) durant segles
al marge de la marxa general de la llengua,
diria que gairebé al marge de la marxa general
de la societat catalana. Allà, en una
col-lectivitat fragmentada, 1 ignorada, on
només s'hi entreveu una incerta unitat
vacil-lant quan se l'observa des de fora, les
novetats, els avanços de tota mena hi arriba-
ven tard o, encara més sovint, no hi arribaven.
Però parlo en passat perquè justament com
més aprofundim i més en endinsem en
l'anàlisi de la globalització parcial (perdoneu
l'antinòmia) que significa adonar-nos que
formem part d'una collectivitat lingúística
d'abast superior, com és la de la llengua
catalana, més conscients som de la nostra
individualitat, de les nostres peculiaritats.
Només en la comparació dins de la globalitat
podem veure allò que ens distingeix els uns
dels altres. Però en el nostre cas, vull dir el
dels ciutadans aragonesos de llengua catalana,
també ens afecta la comparació dins de la
globalitat politicoadministrativa que repre-
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senta el conjunt de la societat aragonesa. Una
comparació que encara ressalta més, i no tan
sols per quiestions de llengua i cultura, les
nostres peculiaritats, la nostra idiosincràsia,
tot i que són peculiaritats que gairebé mai
s'han sabut, ni s'han volgut, reconèixer des
de l'interior monolític de l'Aragó politicoad-
ministratiu. No oblidem, per posar un exemple
clarificador, que les comarques aragoneses
de llengua catalana són l'únic territori cata-
lanòfon de l'Estat espanyol —unt amb la regió
del Carxe— en què el català, amb el nom que
sia, no és llengua cooficial. Per tant, els
ciutadans aragonesos de llengua catalana som
ciutadans de segona categoria (o potser som

de tercera2). Així doncs, com que partim a
l'Aragó, a propòsit de la llengua, d'una situa-
ció ben precària no podem sinó veure el seu
futur, si més no en aquesta parcel:-la del
domini lingúístic, amb esperança i optimisme,
amb esperança i matisat optimisme. Mai la
situació no serà tan dolenta com la que es
vivia fins fa poc més de vint anys, quan en
els nostres pobles teníem una llengua d'ús
estrictament oral i familiar, sense cap possi-
bilitat d'accés als àmbits socials més presti-
giats. Ara, després d'una llarga transformació
social —lenta i inacabada—, la pressió anorrea-
dora sobre la llengua en el territori s'ha alleu-
jat prou, encara que no suficient.

Les llengiúes no tan sols serveixen per
comunicar-se, també es poden emprar
per delimitar un col-lectiu nacional, és
el cas de l'hebreu, el maltès o Veslovac



Davant la globalització, les comunitats
lingúístiques poden voler fomentar les
seves llengúes com a trets identitaris
En fi, el que voldria destacar amb aquest
feixuc preàmbul, és que el procés de globali-
tzació, en la seua vessant d'accés fàcil i ràpid
a la informació i a la interconnexió, ha servit
per donar l'oportunitat als habitants d'un
territori marginat i marginal de reconèixer-
se com a individualitat dins d'una col-lec-
tivitat, i alhora ha servit per aprofundir en
una complexa vertebració del territori a partir
d'unes afinitats, en general lingúisticocultu-
rals, entre els seus habitants prou evidents.
Una vertebració que ha estat possible iniciar,
entre altres coses, gràcies a l'esforç i l'interès
altruista de nombroses persones escampades
per aqueix territori que han sabut fer un ús
intens d'algunes de les noves tecnologies, en
especial les que més faciliten les comunica-
cions individuals i la realització de projectes
collectius. Però suposo que més que parlar
del cas de l'Aragó catalanòfon, que també,
quan se'm demana des de l'organització de
l'Encontre que exposa el meu parer sobre les
oportunitats i els riscs de la implantació de
les noves tecnologies per al futur de la llengua
en un món globalitzat, se'm demana que
intenta donar una opinió d'abast general que
tinga en compte la totalitat del territori de la
llengua i la collectivitat que l'habita. Com
que de segur hi haurà en la taula aportacions
més documentades i aprofundides que no pas
la meua, m'arriscaré tan sols a exposar un
aspecte relacionat amb la globalització, i
entenc que de retruc amb la immigració, tot
basant-me en part en l'experiència de l'Aragó
catalanòfon esbossada més amunt.

Així doncs, de la mateixa manera que el
procés d'homogenització lingúística pot des-
pertar, entre els usuaris de la llengua d'una
determinada contrada del domini lingúístic,
la necessitat de conservar, i fomentar, trets
diatòpics propis d'aquell indret —cosa que
s'observa, per posar un cas prou conegut,
amb major o menor intensitat, entre els cada
dia més nombrosos escriptors de l'Aragó
catalanòfon—, els membres de comunitats
lingúístiques d'abast demogràfic restingit
també poden sentir, davant la globalització
creixent, la necessitat de conservar, i fomentar,
la seues llengúes com a trets bàsics i identitaris
de la comunitat. Penso en comunitats lingitís-
tiques amb demografies febles com ara la de
l'hebreu, la del maltès o de l'eslovac, en què
les voluntats dels seus parlants —però, ai las,
també dels estats que les acull— han pretès
fer de les seues respectives llengiúes signifi-
catius trets identitaris. És allò que s'ha dit a
manta vegades que les llengúes no tan sols
serveixen per comunicar-se, sinó que també

es poden emprar, entre altres coses, per defi-
nir, delimitar un col-lectiu nacional. Ja sé que
l'estatus legal de la nostra llengua no és
comparable als de les tres llengúes adés es-
mentades, però entenc que alguna cosa es
pot fer, i no només des de les administracions
sinó també des de les societats civils, per tal
de fomentar i mantenir amb prou vitalitat el
català. Pensem ara en el cas de la llengua
basca —amb un estatus legal molt semblant
al del català—, una llengua, l'èuscar, que any
rere any veu incrementar —això Sí, lentament-
el nombre dels seus parlants gràcies a què
molts ciutadans bascos de llengua materna
romànica han pres el compromís d'aprendre
i emprar l'èuscar, malgrat les dificulats de
tota mena que això els representa, en entendre
que la llengua basca és un tret identificador,
dels més destacables i bàsics, del col-lectiu
basc del qual formen part. Tothom recordarà
que abans. vull dir fins no fa gaire, era reco-
negut com a català (o valencià, o mallorquí,
O...) tota persona que parlés català quotidia-
nament amb els seus conciutadans, hagués
nascut on hagués nascut, tingués els cognoms
que tingués i fos de la raça que fos. D'aquesta
manera, conèixer i emprar el català esdevenia
la mostra més fefaent de l'arrelament social
d'un individu en la col'lectivitat catalana. Pel
contrari, les persones que parlaven espanyol,
fossen d'on fossen i s'anomenessen com

EE cien)

Finsitotels partits polítics catalans amb
aparença més radicalment nacional dubten
de la importància de la llengua com a tret
definitori de la catalanitat i element bàsic de
la cohesió social. En canvi, i com sempre,
l'Estat espanyol ho té ben clar, i quan convé
legisla, encara que no calga, sobre els deures
lingiístics dels nouvinguts que desitgen for-
mar part, com a ciutadans, d'aquest estat.
Així, per obtenir una persona immigrant la
nacionalitat espanyola ha de jurar la consti-
tució espanyola i ha de demostrar, com qual-
sevol ciutadà espanyol, que entén l'espanyol
i sap parlar-lo. Cosa semblant crec que deu
passar a França, a Itàlia, a Holanda, etc.,
suposo que són coses del món globalitzat i
de la defensa dels trets identitaris d'un estat3

com cal. Als Paisos Catalans del Sud, que no
són cap mena d'estat, no cal que el nouvingut
demostre res d'específic sobre la llengua
"pròpia" del país. Al català no li cal cap
reconeixement explícit. Esclar que en realitat
no hi ha ciutadans catalans, tots som espanyols
i tots entenem l'espanyol i, si cal, també el
sabem emprar. Per tant, no cal legislar res i
així, aprofitant l'avinentesa, dissolem la iden-
titat catalana, lligada bàsicament a la llengua,
en una de superior com és l'espanyola. Però
Si hom vol un futur per a la llengua catalana,
malgrat la presència en la nostra societat de
dues llengúes siga un fet habitual, caldrà
defensar el català com a referent identitari i,
alhora, com a nexe d'unió de la collectivitat
catalana. És ben cert que, cada vegada amb
més intensitat, els contextos són plurals i
anem cap a una societat de mestissatge, però
això no ens ha de fer que renunciem a man-
tenir —o recuperar— la identitat.

Per garantir el futur 1 amb la nova
immigració, caldrà defensar el català com
a referent identitari 1, alhora, Com a nexe
d'unió de la col-lectivitat catalana

s'anomenessen, eren percebudes popularment
com a castellans. Ara sembla que això no és
així, ara tot ciutadà espanyol resident a Cata-
lunya, al País Valencià, a Mallorca... parle
la llengua que parle, és ciutadà català, valen-
cià, o mallorquí: dit de la mateixa manera
però amb paraules diferents: és espanyol, i
prou (a la Catalunya Nord i a l'Alguer poseu-
li francès i italià respectivament). És allò que
el President Tarradellas va cridar en espanyol
estrafet des del balcó del Palau de la Genera-
litat: "Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquíl".
Així que ara, just quan vivim una accelerada
globalització i una creixent immigració, co-
munitària i extracomunitària, sembla que
s'abandona la tradicional distinció entre ca-
talans (valencians, mallorquins....) i forasters.

I, sisplau, creieu-me:no hi ha cap voluntat
de segregació en aquesta descripció, només
parlo de sentiments identitaris a partir de la
llengua. De la mateixa manera, tampoc no hi
havia cap voluntat d'exclusió quan, el Presi-
dent Companys cridava per la ràdio durant
els bombardeigs de la guerra del 36 "Catalans,
als refugisi", i la mare basca refugiada a
Barcelona, amb qui ma mare compartia casa,
li deia a la filla: "Vayamos nosotras también,
aunque no nos llamen". No cal dir que les
dones basques encara no havien descobert el
llenguatge políticament correcte i sabien que,
en aquell cas, en el crit de "Catalansi"
s'incloia els hòmens i les dones, els catalans
i els no catalans, més enllà o més ençà de
disquisicions sobre gèneres i identitats.
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LLENGUA I

de Catalunya
Novetats

L'ampliació de la quantitat i el contingut material dels articles referits
expressament a aspectes lingúístics (art. 5, 6, 11.2, 12, 32, 33, 34, 35, 36,
44.2, 50, 101.3, 102.1, 143, 146.3 i 147).

El deure de coneixement del català (article 6.2).

El reforçament de les obligacions de l'Administració de l'Estat, de la de
Justícia, dels notaris i dels registradors, i la regulació de drets davant dels
òrgans constitucionals i jurisdiccionals d'àmbit estatal en els art. 33, 37.1,

50.7, 101.3, 102.1 i 147. Pel que fa a l'aranès, l'Estat també hauria de posar
els mitjans per respectar l'art. 36.1 i 50.7.

L'exigència del coneixement del català al personal de l'Administració de
l'Estat, la de Justícia, als notaris i als registradors, si bé d'acord amb una
llei posterior (art. 33.3, 33.4, 102.1 i 147).

L'atribució d'una competència exclusiva en matèria de llengua pròpia
(art. 143).

La regulació de l'aranès, incloent-hi el caràcter d'oficial a tot Catalunya i
la seva clara adscripció a la llengua i a la realitat occitanes, en els art. 6.5,
11.2, 36, 50 i 143.2.

L'elevació a rang estatutari de la conjunció lingúística a l'ensenyament
no universitari per evitar-hi la separació lingúística, establint-hi l'ús normal
del català, el dret l'ensenyament en català i l'ensenyament del català i el
castellà (art. 35).

El reconeixement del dret a la disponibilitat linguística en els establiments
oberts al públic, si bé d'acord amb una llei posterior (art. 34).

El reconeixement del llenguatge de signes català en l'art. 50.6.

Les garanties previstes en l'art. 37 i la regulació de la tutela dels drets
reconeguts en l'art. 38.
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A continuació, comentem breument algunes de les
novetats més remarcables.

L'article 6.2 eleva a rang estatutari el dret de

conèixer i utilitzar les dues llengiúes oficials, que ja
recullen els articles 3 i 4 de la Llei de política lin-
guística (LPL). La novetat de l'Estatut rau en la
inclusió del deure de coneixement del català, de
forma anàloga al deure de conèixer el castellà que
apareix a l'article 3.1 de la Constitució (CE).

L'art. 4 parla de drets individuals i col-lectius. Els
estats i el dret internacional són reticents al reco-
neixement dels drets col-lectius de les nacions sense
estat. L'estatut contribueix al reconeixement d'aquesta
mena de drets, entre els quals s'hi ha d'incloure el
dret col-lectiu del poble català a protegir i usar les
seves llengúes pròpies, el català i l'occità.

L'art. 64 repeteix la declaració que fa el vigent Es-
tatut a l'art. 3.1 en el sentit que la llengua pròpia de
Catalunya és el català. Tal com diu el preàmbul de
la LPL, "el concepte de llengua pròpia aplicat a la
llengua catalana obliga els poders públics i les insti-
tucions de Catalunya a protegir-la, a usar-la de manera
general i a promoure'n l'ús públic a tots els nivells.
El concepte de llengua oficial aplicat al català i al
castellà garanteix als ciutadans i ciutadanes els drets
subjectius, que són proclamats explícitament, a
aprendre les dues llengiies, a poder usar-les lliurement
en totes les activitats públiques i privades, a ésser
atesos en la que escullin en llurs relacions amb les
administracions i, de manera gradual i progressiva,
amb tots els agents socials que ofereixen serveis al



nou Estatut d'autonomia

públic, i a no ésser discriminats per raó de
llengua."

De la declaració de llengua pròpia, el
mateix art. 6.1 en desprèn que el català és
la llengua d'ús normal i preferent de totes
les administracions públiques i dels mitjans
de comunicació públics de Catalunya" i
també la llengua normalment emprada com
a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenya-
ment". Per a aquestes administracions l'art.
50.5, anàleg al 9.1 LPL, preveu que aquell
Ús normal i preferent que ordena l'art. 6.1
comporta un ús exclusiu del català llevat que
el ciutadà demani ser atès en castellà o l'ex-
cepció d'aquells casos en què raonablement
i sense vulnerar els principis estatutaris
estableixin les lleis i la pràctica institucional.

Igual com fa la LPL, l'Estatut es refereix
clarament o implícitament al castellà quan
parla d'oficialitat i dels drets que en deriven
per als ciutadans, de manera que aquests
queden ben contrastats respecte a allò que
deriva del principi de propietat, i que ha
quedat expressat de manera general a l'article
6.1. Aquest contrast es veu clarament a l'art.
50.5 esmentat. que recull el 9. LPL: la
declaració com a llengua pròpia comporta
un deure d'ús i protecció institucionals i la
declaració com a llengues oficials comporta
la lliure tria dels ciutadans.

L'article 32 estableix la validesa i eficàcia
dels actes jurídics fets en qualsevol de les
"ques llengues oficials". Aquest precepte
completa l'article 6.2, que estableix el dret

de tothom a utilitzar les dues llengties oficials
i el dret i el deure de conèixer-les. Tots dos
articles tenen relació amb els articles 3 i 4
LPL. El dret a no ser discriminat per "raons
lingiústiques" de la primera frase de V'article
32 té un abast més general que el dret a no
ser discriminat "per raó de l'ús d'una o l'altra
llengua oficial" de l'article 6.2 de l'Estatut,
que ja recull l'art. 4.1.e LPL.

L'Estatut ha elevat a rang estatutari la
declaració d'oficialitat de l'occità i el
reconeixement explícit de l'adseripció de
l'aranès a l'occità que va fer l'article 2.1 de
la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre règim
especial de la Vall d'Aran. A més, l'Estatut
estén l'oficialitat de l'aranès a tot Catalunya,
de manera que ja no queda circumscrita al
territori de la Vall d'Aran, si bé el mateix
text estatutari preveu que caldrà regular l'abast
de l'oficialitat de l'occità a Catalunya amb
normes de rang legal o reglamentari a fi de
donar contingut a aquesta oficialitat (art. 6.5
186.8N

Pel que fa als drets linguístics dels qui s'hi
adrecen, l'article 37.1 que diu que "Els drets
reconeguts als 32 i 33 vinculen també
l'Administració General de l'Estat a Cata-
lunya". Aquests darrers articles estableixen:

La regulació en aquest àmbit és semblant
a la que hem descrit pel que fa a l'Admi-
nistració de l'Estat en el punt anterior. A més,
l'art. 33.2 hi afegeix el dret de tothom qui
S'hi relacioni "a rebre tota la documentació
oficial emesa a Catalunya en la llengua
sollicitada". Els art. 33.3, 102.1 i 102.4
obliguen per primera vegada a requerir el
coneixement del català a tot el personal de
l'Administració de Justícia i als operadors
jurídics que esmenten per poder obtenir una
destinació a Catalunya. Als jutges, magistrats
i fiscals destinats per concurs de trasllats els
coneixements de català els serà valorat com
a mèrit (art, 102.3).

Amés delque hem comentat a l'apartat de
novetats, el nou Estatut també regula altres
aspectes lmgtistics en l'àmbit educatiu i pel
que fa als mitjans de comunicació públics, 1
ordena continuar treballant pel reconeixement
de l'oficialitat del català a Europa, pel seu
fomenten l'àmbit internacional 1 pel foment
del català 1 de l'aranès en general.



l XII Trobada de Centres
d'Autoaprenentatge

ms Ha main de 2006

dAutoaprenentatge a la UGT de Catalunya

Cada any la Secretaria de Política Lingúís-
tica organitza una trobada de tots els centres
d'autoaprenentatge. Cada dos anys la cita és
dels centres d'autoaprenentatge de català, com
ha estat el cas d'aquesta XII Trobada. Aquestes
trobades tenen com a objectiu l'intercanvi
d'experiències entre centres, la presentació
de nous materials, en definitiva es tracta de
carregar "piles" per millorar la nostra tasca
en benefici dels participants. El centre Maria
Rúbies hi ha participat de forma activa des
de la inauguració del centre l'any 1998. La
novetat d'aquesta trobada era el lloc. Totes
les trobades s'han celebrat a les universitats
de Catalunya, només han sortit de les seus
universitàries en dues ocasions: la primera
vegada al Port de Barcelona i la segona vega-
66 ies Notees de fengua i rega

Maite Moreno,
Anna Lliuró,

La trobada té com a objectiu l'intercanvi d
entre centres, la presentació de nous materi4

i

de les perspectives de futur dels centres

da, aquesta, a la seu de Barcelona de la UGT
de Catalunya. Ha estat un èxit de participació:
138 persones. La inauguració va anar a càrrec
del nou secretari de Política Lingiística, Sixte
Moral, i la Neus Munté, secretària d'Ocupació
i Educació de la UGT de Catalunya.

La jornada dura tot el dia. Comença amb
una conferència que en aquesta edició va
pronunciar Joan-Tomàs Pujolà amb el títol
La tutorització virtual: estratègies per fomentar

l'autonomia en l'ensenyament de llengúes. I
després es duen a terme diversos tallers rela-
cionats amb les propostes exposades a la
conferència o bé amb experiències realitzades
als centres en els darrers anys. Els assistents
han valorat molt positivament el desenvolu-
pament i contingut dels quatre tallers: Contes
portats pel vent —contes interactius del Senegal,
Gàmbia i Catalunya, explicats en català i en
el seu idioma original: vvòlof, soninté i pular-
, Aprenem català llegint i parlant —tallers de



Detalls del material exposat durant la Trobada, que va incloure novetats en l'àmbit de l'aprenentatge i l'autoaprenentatge, i material elaborat des dels centres

d'autoaprenentatge.
Lucía Herrero, la Sònia Llinàs i la Maite Moreno al Centre Maria Rúbies.
passant pels recursos".

de Política Lingúística de la Generalitat de Catalunya.
interessant projecte engegat el novembre de 2005 a Sant Adrià de Besòs.

lectura, comprensió lectora i conversa setma-
nals-: Mantenir el català: de la consciència
a la conducta, passant pels recursos —amb
l'objectiu d'intervenir en el nivell individual,
per tal d'evitar el procés de substitució lin-
guística que s'està produint en els territoris
catalanoparlants, s'analitza la conducta de
submissió lingúística i les alternatives dispo-
nibles-, Instruments i experiències per al
treball autònom als centres d'autoaprenen-
tatge —reflexionar sobre com es fonamenta
l'autonomia de l'aprenent, a partir
d'experiències de diversos centres d'auto-
aprenentatge i tractar alhora algunes eines
adaptades al marc dels centres d'au-
toaprenentatge. A la tarda, i puntuals, van
tenir lloc les comunicacions, enguany n'hi

va haver cinc: la presentació de l'ÉsAdir, el
portal d'assessorament lingúístic de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió: el
projecte Lingua(Ònet Europa, centre de re-
cursos multilingúe en línia per a l'apre-
nentatge de llengúes, el NetCat del Servei de
Llengúes de la UAB ens va parlar de
l'aprenentatge col-laboratiu en un entorn
virtual: i des del Centre de Normalització
Lingúística de Barcelona ens van parlar de
l'experiència de cursos de català a distància
tutoritzats a través de la plataforma Moodle.
Abans de finalitzar les jornades es llegeixen
unes conclusions provisionals recollides de
les aportacions dels diferents tallers que
serveixen d'eixos estratègics a tenir en compte
pel futur any.

Un detall dels assistents al taller "Instruments i experiències per al treball autònom als centres d'autoaprenentatge" que van presentar la
En Ferran Suay va conduir el taller "Mantenir el català: de la consciència a la conducta

La inauguració va anar a càrrec de la Neus Munté, secretària d'Ocupació i Educació de la UGT de Catalunya, i de Sixte Moral, secretari
El taller "Aprenem català llegint i parlant":les seves coordinadores i aprenentes ens van presentar aquest

Les conclusions d'enguany van planejar
entorn a la utilització de la xarxa com a recurs
pedagògic. Internet és un recurs important
en la mesura que els assessors i assessores
siguem capaços d'incorporar totes les seves
potencialitats als centres. Ara ja no es tracta
tant de transmetre coneixements sinó
d'orientar i assessorar perquè els participants
puguin desenvolupar totes les potencialitats,
siguin aprenents autònoms i, per tant, es
puguin formar al llarg de la vida.

Als centres d'autoformació sempre
trobaran una resposta a les seves necessitats
i demandes. I amb aquestes conclusions pro-
visionals ens vàrem acomiadar. La propera
cita és l'any vinent a la seu d'una universitat
de Barcelona.
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OS Els Paisos Catalans tenen uns 12 milions d'habitants i el territori té una

superfície de /0.000 im. S'estenen alllarg de l'arc mediterrani amb 800 em
de costes.

Paisos Catalans: una nació sense estat
El 1988, els diversos governs de les comunitats autònomes i el Consell General dels Pirineus Orientals van
commemorar el millenari de la nació catalana que va tenir durant 700 anys les seves pròpies estructures estatals.
La pèrdua de la seva administració i de les seves llibertats va tenir lloc amb l'annexió per Lluís XIV, del nord de
Catalunya el 1659 (Tractat dels Pirineus) i de la conquesta dels altres territoris catalans pel seu nét Felip V de 1709
a 1/14. Ja el 1700 Lluís XIV publica un edicte bandejant la llengua catalana de tota l'administració imposant la llengua
francesa com a llengua única. És l'inici de la repressió lingúística.

Avui els Paisos Catalans són
dividits entre diferents estats

A l'alba del segle XXI, una part dels Paisos Catalans ha
recuperat sigui estructures estatals com Andorra, sigui estatuts
d'autonomia on la llengua és cooficial. Tret de la Franja de
Ponent, només Catalunya Nord no té dret a un reconeixement
jurídic i doncs a un estatut específic. Aquesta situació implica
i provoca una absència de política lingúística i una baixada en
nombre i en percentatges dels catalanoparlants.

68 Les Notcies de lengua i treba



ENCOM IA
RAP

Catalunya Nord: una identitat negada
Durant segles, la política lingúística portada a terme per l'Estat francès ha estat la
causa de l'evident i progressiva reducció de l'espai de totes les llengues de França
a excepció del francès.

Amb una política forçada d'assimilació, la francesització
d'aquesta regió, igual com va passar a totes les altres regions de
França, va tenir lloc amb la instauració de la llengua francesa en el
conjunt de les institucions: educació, Església, administració, política,
justícia, mitjans de comunicació, cultura i en totes les formes
d'activitats socials i econòmiques. Així el francès es va imposar a
poc a poc en detriment del català dins la vida diària La desaparició
del català dins aquests sectors tan essencials va restringir el seu ús
a la vida privada i familiar, cosa que podia provocar la seva extinció.
Aquesta situació va crear una imatge retrògrada del català que es
veia associat a la gent del camp "sense cultura". Així doncs la situació
lamentable de la llengua catalana a Catalunya Nord és deguda en

Dades per actuar

bona part a la persecució que va sofrir. L'educació ha estat un dels
principals mitjans de despersonalització i de colonització del país.
Es va impedir als catalans del nord l'accés als coneixements de llurs
origens, perquè les escoles no han donat mai la possibilitat d'aprendre
la llengua, la història i la cultura del país. Així, la transmissió de la
llengua. A Catalunya-Nord, després de més de tres-cents anys de
pertinença a França, el suport institucional és quasi inexistent, el pes
demogràfic ínfim i l'estatus del català, molt baix. Tot semblava haver
provocat un procés profund i irreversible d'alienació i de transculturació
que podia portar a la desaparició de la llengua i de la cultura catalanes.
Però aquests darrers anys aquest procés sembla prendre una altra
direcció...

La situació actual indica que l'ús i l'estat del coneixement de la llengua
catalana es van estabilitzant. Un xic més d'una persona sobre dues, un BB90
(6490), diu entendre el català, però només un 2490 (3700) perfectament, ja
que la majoria dels catalans del Nord són bilingues amb preeminència del
francès. Així de cada tres persones una, un 3490 (4800), afirma saber parlar
el català (7090 en els pobles però encara 4000 a Perpinyà), però només un
1790 (3490) perfectament perquè la majoria dels parlants tenen interferències
ingúístiques i practiquen el code-svvitching o zalternança de codix, és a dir
una alternança de les dues llengues. A més, del conjunt de la població nord-
catalana un 399/o (4690) declara saber-lo llegir (amb dificultats a vegades)
però només un 1620 (2300) fàcilment. Del conjunt de la població, només un
1100 (1090) declara saber escriure en català.

L Federació
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Una discriminació evident
de la llengua catalana
La llengua catalana no té lloc en
l'espai públic...
(40 de presència de la llengua catalana amb relació a la llengua
francesa)

autopistes: 000

carreteres nacionals: O9/o
carreteres departamentals: 000
Xarxa ferroviària: trens 02/o

estacions i oficines 090
informacions orals i escrites: 090

aeroport :00/0
ports: O9/o
hospitals i establiments de cures: s 29/o
administració d'estat: 000

administracions regionali local: 09/o
administració municipal: variable de 027 fins a 3590

6896 de la població desitja un desenvolupament de la retolació
bilingiie català/francès (Média Pluriel)
Més d'un 5060 dels municipis demanen a les administracions
regionals i locals la presència del català a l'espai públic.

TO Les Noticies de Bengua: vebe

(o de presència del català a les escoles amb relació amb el total
de la població escolaritzada concernida)

Els mitjans de comunicació (públics
O no) ignoren el català
( /o de presència del català amb relació amb les hores de difusió o de
paginació en francès)
cadenes de televisió TF1/ A2: 090. FR3: s 100

ràdios s 19/o excepte una ràdio associativa que té la seva difusió
en català

premsa escrita: diària: 2 10/o
setmanaris: € B9/ excepte un setmanari de poca difusió en català
publicacions de comunicació de les administracions: s 30/o



Demanem al Parlament Europeu
i als parlamentaris europeus
La Declaració Universal de la Unesco (2001) i l'Agenda 21 de
la Cultura adoptada a Barcelona (2004) consideren la diversitat
cultural, en particular la pluralitat de les llengúes, com a principal
patrimoni de la humanitat. El president Chirac va lamentar, davant
els amerindis que rebia 4la tragèdia oculta que té lloc encara al

davant nostre per tots els continents: la desaparició lenta de cultures
i de llengies minoritzades minvades per moviments dominants).
Ara bé, el nombre de catalanoparlants no deixa de disminuir a
Catalunya del Nord. Després de 350 anys de discriminació cultural
i lingiística, la supervivència de la nostra llengua està en joc.

Demanem al Parlament Europeu i als parlamentaris de
divulgar que membres d'una nació europea, els catalans
de Catalunya Nord, estem dins la mateixa situació que les
poblacions ameríndies.

La constitució francesa reconeix l'existència només d'una sola
llengua en el seu territori, el francès (article 2 de la Constitució
francesa) i ni tan sols admet el concepte de dminoria nacionals. La
història catalana no és ensenyada. La llengua catalana, rebaixada
al nivell de dllengua regional, no té cap estatus jurídic que garanteixi

la seva protecció ni el seu desenvolupament. La declaració, fa uns
anys, d'un ministre francès de l'Educació, que deia dles llengúes
regionals no mereixen formar part dels reptes culturals de demày
posa de manifest aquesta política discriminatòria.

Demanem al Parlament Europeu i als parlamentaris que
pressionin el govern francès per tal que reconegui els
drets culturals col-lectius.

França que pretén ser zel país dels drets de l'homes ha signat,
però encara no ha ratificat ni la Carta Europea per les Llengúes
Regionals o Minoritzades, ni el conveni-marc per a la protecció de

les minories nacionals. Malgrat tot, França exigeix que tots els
paisos candidats a l'adhesió a la Unió Europea signin i ratifiquin
obligatòriament els dos textos.

Demanem al Parlament Europeu i als parlamentaris que
denunciin a cada ocasió enles diferents assemblees
europees el doble llenguatge de l'Estat francès.

El novembre de 2001 el Comitè dels drets econòmics, socials i
culturals de les Nacions Unides va condemnar França fermament
per l'absència de reconeixement de les minories a Françay. Recalca
que dla igualitat davant la llei no permet sempre d'assegurar la
igualitat de gaudir dels drets de l'home, i més precisament dels
drets econòmics, socials i culturals de grups minoritaris en el país).
Es va cridar França a ratificar la Convenció marc europea sobre les
minories nacionals (que només França i Turquia no han signat),

la Carta Europea de les Llengiúes Regionals o Minoritzades, i
l'article 27 del Pacte internacional dels drets civils i polítics (1966)
que precisa que dins els estats on existeixen minories lingúístiques
les persones membres d'aquestes minories no poden ser privades
del dret de tenir, amb el conjunt dels altres membres de llur grup,
llur pròpia vida cultural. També el Conveni internacional dels
drets del nen (1989) afirma aquest mateix dret per als nens d'origen
autòcton en l'article 30 pel qual França va emetre reserves.

Demanem al Parlament Europeu i als parlamentaris que
interpel-lin el govern francès per tal que ratifiqui la Carta
Europea de les Llengiies Regionals o Minoritzades i els
altres documents esmentats.
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Neix a Lleida (el Segrià) l'any 1932. Fill d'una pagesa i un menestral, amb catorze anys comença a
treballar a l'empresa Torras Herrerias y Construcciones, com a aprenent. Dins de l'empresa, és l'impulsor
de l'Associació Cultural Recreativa de Torras Herrerías y Construcciones, amb el desenvolupament d'activitats
teatrals i una participació activa en la secció d'atletisme. De l'activitat cultural passa al sentiment reivindicatiu.
Amb 21 anys, entra a formar part dels anomenats enllaços sindicals del sindicat vertical del moment i
participa en la negociació col-lectiva del Conveni del metall de Barcelona. L'any 1970 s'incorpora a la
plantilla de l'empresa Danone: l'any 1978 s'afilia a la UGT de Catalunya i després és elegit president del
comitè d'empresa, càrrec que ocupa fins a la seva jubilació, l'any 1997.

Ha estat membre de la Comissió Executiva de la Federació d'Alimentació de la UGT de Catalunya i del
Comitè de Sindicats Europeus del Sector de l'Alimentació. També ha estat vicepresident de Prestacions
Especials de la Mútua Asepeyo. Un company lluitador i entenimentat, reivindicatiu i constructiu, tenaç i
humà. Alça la veu, suaument però amb força, per dir allò que pensa, amb lleialtat cap als companys i Cap
a la UGT de Catalunya. Una vida plena de ciutadania, això és, una participació constant en la vida pública,
guiat pels principis de la justícia social, de la companyonia, de la catalanitat i del socialisme democràtic.
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Programes informàtics i d'Internet en català
Servei Lingúístic i de Promoció de la Llengua Catalana de la UGT de Catalunya

Us oferim un repertori d'eines informàtiques que tenim fàcilment al nostre abast i que ens
ajuden a treballar en català

El SeaMontey és una solució
lliure d'Internet basada en el
codi de Mozilla que consisteix
en un navegador, un gestor
de correu, un redactor vveb i
un client de xat IRC. Aquesta
aplicació es tracta de l'evolució
de l'antic Mozilla, que passa
a rebre el nom de SeaMonhey
i, amb això, inicia també una
nova numeració. De la mateixa

manera, també s'hi inclouen per defecte eines per al desenvolu-
pament vveb com ara un Inspector DOM o un depurador de
JavaScript.
hitp:lvvvvyy.softcatala.orghvixi/SeaMontey

possible utilitzar en català el
Gmail, el servei gratuit de
correu electrònic de Google.

L'empresa californiana ha posat a disposició dels seus usuaris
diverses traduccions noves de la interfície del servei, entre les
quals hi ha el català.
http://gmail.com

I : -
a i Des de fa pocs mesos ja és

id
BETAI

by COORQIC

Softcatalà ha traduit al català
el programa Thunderbird, un
client de correu i grups de
discussió lliure i gratuit
d'execució ràpida, que con-
sumeix menys recursos que
altres alternatives. El progra-
ma té gran quantitat d'opcions
de personalització i incorpora
les característiques més útils
que pot necessitar un gestor

de correu d'avui dia: filtres de missatges, gestió del correu brossa
amb autoaprenentatge, safata d'entrada global i, a més, lectura
de canals RSS i podcasting, etc. Tot això juntament amb les
opcions a les quals podem estar més habituats, com ara la cerca
de missatges o una llibreta d'adreces personal. També hi trobem
auxiliars per a migrar el nostre correu des d'altres clients de
correu electrònic.
http:/vvvv.softcatala.orghvixi/ Thunderbird
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Picasa 2 és un programa que
ajuda a trobar, editar i com-

dà Picasa partir fotos. Cada cop que
l'obriu, localitza totes les fotos
que teniu a l'ordinador i les

classifica en àlbums visuals, organitzats per data i amb noms de
carpeta fàcils d'identificar. Podreu arrossegar i deixar anar els
àlbums i fer etiquetes per crear nous grups. El Picasa fa també
que l'edició avançada de fotografies sigui un procés senzill
mitjançant potents efectes i la definició de retocs amb un sol clic.
D'altra banda, us permet enviar les fotos que vulgueu per correu
electrònic, demanar-ne còpies impreses, desar-ne una còpia en
CD, publicar-les al vostre propi bloc...
http:l/picasa.google.com/

L L'Intscape és una eina de
in hscape dibuix de codi obert amb ca-

pacitats semblants a
l'llustrator, el Frenad i el Co-

relDravy, que usa el format estàndard del VV3C per a gràfics
vectorials escalables (SVG). El seu ús principal és la creació
d'il'lustracions basades en formes i camins, per emprar en
documents o en pàgines vveb. Algunes de les característiques
SVG implementades inclouen formes bàsiques, camins, textos,
marcadors, clons, composició amb transparències, transforma-
cions, degradats i agrupaments. A més, l'Intscape treballa amb
metadades de Creative Commons, edició de nodes, capes,
operacions complexes amb camins, text en camins i edició XML
d'SVG.
http:livnv.intscape.org
http:/hvnv.softcatala.org/vvitilintscape

mn,

e L'OpenOffice.org és la versió
OpenOffice.org de programari lliure (sota la

llicència LGPL) del conegut
paquet ofimàtic Star Office,
propietat de Sun Microsystem.

Es tracta d'un producte molt complet que conté, de forma integrada,
un processador de textos, un gestor de fulls de càlcul, diverses
eines per a la creació i edició de presentacions, dibuixos vectorials,
gràfics i fórmules, i diverses utilitats de conversió de fitxers (entre
d'altres, els formats de Microsoft Office).
http:/Amy.softcatala.orghviti/OpenOffice.org



V Programes informàtics i d'Internet en català

Aquesta informació ha estat publicada a l'Infollengua, el butlletí electrònic del Servei Lingúístic i de
Promoció de la Llengua Catalana de la UGT de Catalunya. Si esteu interessats a rebre'l envieu un
correu electrònic a: serveilinguisticAcatalunya.ugt.org i us el farem arribar.

AbiVVord
L'AbiVVord és un processador de
textos que té un aspecte semblant

Ab ord al Microsoft VVord, però que és lliure
vord procetsing foreveryone i Molt més lleuger. L'AbiVVord ofereix

un munt de funcions per al tracta-
ment de textos, inclou totes les op-
cions habituals de formatació de
caràcters, alineament de paràgrafs,

regles, tabulacions, etc. Permet utilitzar tipus de lletra True Type,
desfer i refer accions de manera il-limitada i inserir imatges del
disc dur al document. A més del format propi de l'AbiVVord, el
programa pot obrir els formats del VVord, de text enriquit (RTF),
HTML i de text senzill.
http:/lvvvy.softcatala.orghvili/Abivvord

SP
Nvu 1.0

Nvu 1.0 és un complet sistema per
editar pàgines vveb que combina la
gestió de tots els fitxers del lloc vveb
i la facilitat d'ús per a l'edició. Està
dissenyat per a ser extremadament
senzill d'utilitzar, convertint-se en
l'eina ideal per aquells usuaris de
computadores sense massa co-
neixements tècnics que volen crear
una vveb atractiva i d'aspecte pro-

fessional.
http:/havvyv.softcatala.orghvihi/Nvu

Gimp 2.2.8
El Gimp és un programa adequat
per a tasques com ara retoc foto-
gràfic o creació i disseny d'imatges.

Gaim 1.5
El Gaim és un client de missatgeria
instantània multiplataforma i multi-
protocol que integra en un únic client
els protocols seguents: AIM, ICQ,
MSN Messenger, Yahool, IRC, Ja-
bber, Google Tall, Gadu-Gadu,

SILC, GroupVVise Messenger i Zephyr.
http:/urvvv.softcatala.org/vvitilGaim

Paquet català per al
VVindovvs XP

Pedaç realitzat per Microsoft que
permet una traducció parcial del
VVindovvs XP Professional al
català. Un cop instal-lat, trobarem
que els principals elements de
la interfície d'usuari estan traduits,
incloent-hi el panell de control,
l'internet Explorer 6.0, el Microsoft
OutlLoot, i pràcticament totes les
eines habituals que podem fer
servir durant una sessió normal

d'ús del Microsoft VVindovs XP.
http:/fmnyv.microsoft.comispain/vvindovrsxpicatalant

Paquet català per al

aplicar sobre una instal-lació

grames VVord, Excel, PovverPoint i Outloot, la resta de components

( la Microsoft Office

ea 2003

prèvia d'Office 2003 en qualsevol

llengua. Inclou de sèrie el co-

(Acces, InfoPath, Publisher i les Eines de Microsoft Office) no els

tradueix, així com tampoc tradueix la documentació en línia del

ja
. Paquet d'idioma català per alMicrosoft" .

rrector ortogràfic en català. El

producte.

5 Microsoft Office 2003 que es pot

pedaç només tradueix els pro-

http:/hanny.microsoft.com/spain

Gnome 2.14

Gnome és un dels escriptoris
més populars per a GNU/Linux,
"BSD, Solaris i els sistemes UNIX
en general, que incorpora tot un
conjunt d'eines que cobreixen
les necessitats d'un usuari in-
formàtic normal: navegador vveb,
navegador d'ajuda del sistema,
gestor de fitxers, missatgeria
instantània, gestor de paquets
de programari, gestor d'arxius

comprimits, extractor d'àudio de CD i molt més.
http:/lfedoraproject.orghviii/Distribution/Dovenioad
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Connecta't a
VVVVVV.Omnium.cat
i descobreix els ll motius per fer-te'n soci

teatre lliure

Un 2599 de descompte fins al segon diumenge a partir de la
data d'estrena de cada espectacle (no Grec) i 1024 de
descompte a partir d'aquesta data.
Cada titular del carnet d'afiliat podrà gaudir d'aquest descompte
en l'adquisició de fins a dues localitats per representació.
Les localitats és podran adquirir a les taquilles del Teatre Lliure
prèvia presentació del carnet d'afiliat.
Teatre Lliure de Montjuic, Pl. Margarita Xirgu, 1, Barcelona
Tel. 93 289 27 70.
Teatre Lliure de Gràcia, C/ Leopoldo Alas, 2, Barcelona
Tel. 93 218 92 51 (Tancat per reformes)
Programació: http:/hvvvyv.teatrelliure.com/
76 ies Notícies de llengua: trobat
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espectacles de teatre de les tres sales, els
titulars del carnet d'afiliat podran beneficiar-
se dels seguents descomptes en l'adquisició
de fins a 2 localitats per representació: 1526
de descompte tots els dies
Les localitats es podran adquirir:
1. Directament a les taquilles del Teatre prèvia exhibició del carnet
d'afiliat.

2. Mitjançant trucada telefònica a Tel Entrada 902 10 12 12, si bé
en el moment de recollir les entrades a les taquilles del TNC caldrà
exhibir carnet d'afiliat.
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:/Avvvyv.tnc.es/

Durant la temporada 2005-2006, i per als Ri

FilmoTfeca
de Catalunya

Durant la temporada 2004-2005, els titulars del carnet d'afiliat
podran beneficiar-se del 259, 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



Infocultura: recull de publicacions culturals
Presentem el segon recull de publicacions culturals editades en el conjunt de l'èrsa lingúística catdlane. Així
podem disposar d'una visió en perspectiva sobre unes publicacions de gran importància com 8 comunicadores
de cultura.

L'Avenç.
dir. Josep M. Mufioz
vimylavenc.cat

Revista mensual d'història i cultura. Neix l'any 1977 i s'ha
caracteritzat per ser una revista de divulgació i de reconstrucció
crítica del passat, amb un èmfasi especial en la Catalunya
contemporània, d'abans i després de la guerra. També aborda
la realitat cultural i social actual. Disposa de quatre seccions:
Opinió, articles de diferents col-laboradors, Dossier, sobre un
tema d'interès: Mirador: llibres, exposicions, literatura, ressenyes
i agenda, Plecs d'història local, una aproximació documentada
a temes històrics. L'Avenç va rebre el Premi Nacional de Cultura
2005. Acaba de tancar un acord amb l'editorial RBA per a l'edició
conjunta de llibres. Després d'haver editat 300 números, l'Avenç
s'ha renovat, vol abastar el conjunt de les humanitats i disposa
d'una magnífica vveb.

CARÀCTERS.
dir. Juli Capilla
vv. UV.es/caracters

És una revista de llibres, tal i com se'ns indica a la portada,
editada per Publicacions de la Universitat de València. Una revista
de qualitat, pel contingut i per la presentació, amb il-lustracions
i amb un tiratge de 2.500 exemplars, que a través d'àmplies i
curoses ressenyes ens acosta a l'obra d'escriptors o assagistes,
a obres amb valor cultural i humanístic, tot situant-les en el seu
context, sigui el de la història de la literatura o el de la societat
contemporània. Una entrevista amb un escriptor ens acosta al
seu món, el mateix que es fa amb un dossier dedicat a un autor.
Encara, unes pàgines dedicades a les novetats bibliogràfiques
de diferents editorials. Tota una descoberta. Més informació a:
vveb i caracters Quv.es i tel. 96 386 41 15.

Lletres.
dir. Octavi Sarsanedes i Mont-
serrat Alabau

pdellibre.cat

Grup delLlibre. El club de lectors dels Paisos Catalans. Aquesta
revista neix l'any 2003 i és un complet compendi de ressenyes
de llibres escrits en català, llibres de tota mena i un apartat de
música/DVD. Progressivament ha incorporat més i més articles
d'opinió sobre els llibres i la cultura, però també sobre la identitat
catalana i el compromís amb el país. Cada número dedica un
dossier a un tema. Lletres forma part del Grup del Llibre: hom
pot fer-se'n soci, amb una quota a compte dels llibres que s'aniran
comprant. És una fórmula que funciona des de l'any 1973. En
definitiva, dues iniciatives al servei dels apassionats del llibre.
Per a més informació: vveb i tel. 93 317 77 09

Era Pep rs -
EiPar Benzina.
ed nós Or IS . - Le
Les I dir. Alex Guiientez
fins -NJ vvnv.revistabenzina.com

Neix el març d'enguany i es presenta com la primera publicació
mensual en català dedicada a la cultura contemporània. Pretén
aglutinar, a través de les seccions de cinema, música, llibres,
teatre, art i còmic, els referents culturals dels últims anys i de
l'actualitat. La revista combina noms corresponents a la producció
cultural catalana amb d'altres d'arreu, en el que s'entén que és
una aposta per la normalitat. En la seva curta trajectòria destaquen
les entrevistes exclusives a Michel Gondry o Massive Attact, la
publicació de còmics inèdits en català, com ara Robert Crumb,
un conte inèdit de Pere Guixà, un avançament de l'última novel-la
de John lrving, etc.. Compta amb firmes de prestigi com Pere
Gimferrer, Marcos Ordófiez o Sebastià Alzamora. Tiratge: 10.000
exemplars. Més informació a la vveb.
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iInfocultura: ressenyes

novel-la

Acadèmia Xalahari
de Mecanografia
per aHomes
Alexander McCall Smith
Ed. La Campana

Quart títol de la sèrie protagonitzada per
Mma Ramotsve i que ha obtingut un gran
èxit internacional. Una dona grossa i feliç
i pràctica i enginyosa i africana de cap a
peus. Una llengua planera que ens fa viure
l'atmosfera quotidiana al sud de l'Àfrica.
Una lectura que llisca suau i agradable i
amable.

NE
els pobres

assaig
Castigar els pobres
Loic VVacquant
Edicions de 1984

El nou govern de la inseguretat social.
Llibre de tesi: Estats Units, anys 90, des-
regulació laboral: de l'estat caritatiu al
punitiu. No resoldre la pobresa, penalitzar-
la. Aquesta política s'estén a Europa. Es
comparteixi o no, una anàlisi crítica i do-
cumentada, valenta i reflexiva.

José ANTONIO

MARINA
Aprender a convivir

assaig
Aprender a convivir
José Antonio Marina
Ed. Ariel

Oportú, planer, reflexiu i amè. En què
consisteix conviure amb un mateix, el
cercle immediat i en societat2 Per què ens
costa, per què hi ha incomunicació i mal-
entesos, entre adults, entre adults i fills,
entre amics, entre companys. Ens ajuda
a pensar-hi, a reflexionar-hi, a gestionar
les nostres emocions.
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revista
Llengua Nacional
núm. 55

Associació Llengua
Nacional

A través de les seccions, anàlisis sobre la
llengua, la cultura i el país: sociolingúística
(perspectives per al català), lèxic (criteris
del TERMCAT en els manlleus), sintaxi,
necrològica (en la mort de Francesc Ferrer
Gironès), amics i mestres (editorial Barci-
no, Fèlix Cucurull) i bibliografia. Una revista
nacionalment compromesa.

poesia
Semillas
Assumpció Forcada
Ed. La Busca

Poeta i biòloga, poesia a cavall entre
l'exterior i l'interior, la naturalesa, la tecno-
logia i la vida interior. Ha versionat al
castellà aquests poemes d'homenatge als
grans poetes en castellà. "Que el silencio
respete mis palabras, / que no las parasi-
ten orugas voraces / que la infinita sabi-
duría de la naturaleza / sea el humus que
cubra el suelo".

poesia
Camp clos / Campo
cercado

Hèctor B. Moret
Prensas Universitarias de
Zaragoza

Recull de l'obra poètica, un capítol vital
—la pròpia poesia- que l'autor decideix
fermar. Poesia entesa com a eina
d'interpretació del món, tot explotant el so
i el sentit de les paraules: un mateix, els
altres, l'entorn, amb precisió i claredat i
joia i alè de vida, i qualitat. "Esclar que
llavors encara érem / (per fortuna2) / im-
prudents i incrèduls".

poesia
cv Hucldleberry Finn
Ds sa - Martí Sales
j Ed. Moll

Llibret de poesia, amb alguna prosa breu.
Usa les paraules per explicar coses, sen-
sacions, sentits, amb precisió i força i
ambició, l'aventura de la vida. "De nit
escolto, nu, quasi felí,/ com la lluna
m'indica amb la meva ombra/ el lloc precís
on haig de dormir". Premi de Poesia Vila
de Lloseta 2005.

Gemma Lienas
Vull ser puta

assaig
Vull ser puta
Gemma Lienas
Ed. Empúries

Contra la regularització de la prostitució.
És ètic comprar el cos d'un altre o es tracta
d'una questió de llibertat individual2 Aques-
ta és la pregunta cabdal que ens planteja
l'autora, molt ben documentada, incisiva,
amb arguments, amb una visió panoràmi-
ca. No sempre som conscients del perquè
de les nostres opinions. El llibre ens ajuda
a reflexionar.

assaig-història
La riqueza y la pobre-
Za de las naciones
David S. Landes
Ed. Crítica

Un repàs magistral als darrers segles fins
avui de la història econòmica ens permeten
albirar perquè hi ha paisos rics, menys i
pobres: una meravella. L'erudició, l'anàlisi
i un llenguatge comprensible ho permeten.
Entendre el món on vivim, els grans co-
rents, és un dels grans gaudis de la vida,
amb aquest llibre.



GUERRA CIVIL

Antony Beevor
Ed. Crítica

Un to clar i directe per oferir una gran
síntesi general que incorpora els coneixe-
ments dels darrers anys i, en particular,
els fornits per l'accés als arxius soviètics
i alemanys. Aquest reconegut historiador
britànic ens ofereix en nou-centes pàgines
una perspectiva ampliada i novedosa
d'aquest drama col-lectiu.

Josep-Maria Ureta
Ed. Viena

Selecció d'article publicats a El Periódico
de Catalunya (1990-2005). Amb un estil
directe, extraordinàriament amè i ple
d'humor, l'autor ens aproxima d'una ma-
nera insòlita a tot allò que sempre havíem
volgut saber sobre l'economia, però que
ens feia massa mandra preguntar.
Còmodament ens acosta a l'economia.

De Ac GR ral rel el lor
7, plaça Joan Pa
66000 Perpinyà
tel. (O) 468 34 33 74
a/e: llibcatalana(a free. fr
DIU RAL AS ANA Llig ie ta teliii

olla i Ec No ciar at a Noia tel iea ic o SI CIU tele Cer tal
el territori. Llibres en francès sobre la Catalunya Nord. També llibre infantil, CD i DVD. Novetats i ressenyes a la pàgina vveb.

emidacoó prospertm

I un mare econòmic
pera un territoricreativ:
els sectors quiriafís

na
"msBrEiTE Ajuntament de Barcelona

Resum de la 43 Jornada Tècnica del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona. Debat
sobre les oportunitats de l'àrea de Barce-
lona en el desenvolupament del sector
quinari: activitats del sector serveis que
tenen com a base la creativitat, la innovació
i el coneixement (indústries culturals,
l'audiovisual, la publicitat, el disseny i els
serveis a les empreses).
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manual
Mercè Molist
Ed. Viena

Manual per a joves de més de 50 anys
que volen aprendre a navegar per Internet.
Introducció planera i pràctica que s'adreça
a totes aquelles persones, grans i no tan
grans, que vulguin superar els prejudicis
i deixar-se portar per la curiositat dels
infants per emprendre l'aventura de nave-
gar per Internet.

INFOCULTURA /

Teoria de l'evolució

Lo
Joma
Escola Catalana-Òmnium
Cultural

ig La

Selecció de dibuixos referits a l'escola, la
llengua i el país. Una mirada distanciada,
que no fa seguidisme, aquella actitud
crítica, del que no és de la colla, amb un
humor que defuig la correcció política tan
pròpia del gremi dels mestres. Joma ens
acosta a una interpretació de la realitat
divertida, enginyosa i lúcida.

Albert
Sànchez Pifiol
Pandora
al Congo
DEA

novela

Albert Sànchez Pifiol
Ed. La Campana

Nou èxit espectacular, amb més de 60.000
exemplars, després de La pell freda. Aire
fresc a la novel-la catalana. L'Àfrica colonial
com a escenari, un racó de la selva amb
aventurers i móns subterranis, i la conven-
cional societat anglesa, i l'amor. Aventures
i escenes humanes a cavall d'allò africà i
d'allò europeu. Agradable i novedós.

Nord al nostre abast. Llibres en català sobre tots els temes i de tot
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Fa 400.000 anys vam aprendre a fer foc.
Ja és hora d'aprendre a No fer-ne.

El foc que un dia ens va fer sobreviure i evolucionar pot ser avui el que destrueixi els nostres boscos. És hora de ser més prudents que mai i d'aprendre
a evitar les situacions que poden provocar un incendi. No s'ha de fer cap mena de foc (ni per fer barbacoes, ni per cremar brossa o restes vegetals).
No deixis escombraries al bosc. No llencis cigarretes enceses o llumins sense apagar. No llencis coets o focs d'artifici. I si veus foc o fum, truca al 112.

NO A LES IMPRUDÈNCIES GeneralitatGOVERN DE

APRÈN A EVITAR ELS INCENDIS a de Catalunya


