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conseller de Culturai
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la pintura industrial de Planas Doria

memòria històrica: Josep M. Ainaud de Lasarte

la Federació d'Escola Valenciana

el programa Quedem), d'Omnium Cultural

dossier: Selecció de poesia visual catalana del segle X X



L'ideal europeu i la memòria
històrica

Romania i Bulgària ja són, des de l'u de gener, membres de ple
dret de la Unió Europea, i Eslovènia s'acaba d'incorporar a P'euro.

Així, progressivament i sense fer gaire soroll, el procés d'unitat

europea avança imparable, integra més i més paisos de l'est i creix

j es consolida com una potència mundial. Des del moment simbòlic

de la caiguda del mur de Berlín, en molt pocs anys estem superant

la profunda divisió europea que van propiciar la Segona Guerra

Mundial i la guerra freda. En part és natural que, tot vivint el

present, gairebé no ens adonem de la intensa transformació a què
assistim, però els projectes de recuperació de la memòria històrica

en què treballem ens fan estar atents a la dimensió històrica del

procés d'unitat europea i a valorar d'una manera particular actes

com el celebrat recentment a Barcelona per commemorar el record

dolorós de l'holocaust nazi. Romania és un illot romànic en un

mar eslau i Bulgària aporta l'alfabet ciríl-lic, ambdós pajsos tenen

un nivell de riquesa molt inferior a la mitjana comunitària i unes

societaés que anhelen una vida millor. Des de la Renaixença, a la

segona meitat del segle XIX, i en particular des de Catalunya,
hem mirat cap a Europa, com un model de normalitat democràtica

i amb l'anhel d'obtenir un major reconeixement nacional.

L'aprovació del nou Estatut d'autonomia va en aquesta línia.

Veiem amb una certa enveja com Bulgària i Romania, automàti-

cament, incorporen els seus membres a la Comissió Europea
—'executiu o govern comunitari- i les seves llengúes, el búlgar i

el romanès, esdevenen oficials, mentre nosaltres fa anys que

maldem perquè la promoció i la defensa del català siguin assumides

pels estats espanyol i francès i per obtenir-ne l'oficialitat a la Unió

Europea. Tanmateix, cada poble té un context i unes aspiracions

pròpies.
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El company i col-laborador Joan Lluís Gabaldà arrossega una

malaltia que l'allunya de l'activitat. Compromès de forma permanent

amb els treballadors i amb la llengua catalana, ha rebut un modest

i sentit homenatge dels companys i companyes de la Secció Sindical

del Metro i dels seus amics de tot el sindicat.
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La cultura catalana, avui

conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Ma-

nuel Tresseras, ens ha concedit una entrevista a l'inici de la legislatura
del govern català. Destaquem aquí un plantejament novedós i

agosarat: la vida política i cultural de les dues darreres dècades ha

estat presidida per una disputa per l'hegemonia política i cultural

entre dos plantejament que s'han presentat com a antagònics, però
això col-lectivament ens convé deixar-ho enrere per avançar cap a

una concepció que enforteixi la vinculació catalanisme-cultura

catalana-modernitat-cosmopolitisme, al capdavall una equació que

es va forjar a la segona meitat del segle XIX, amb el Romanticisme,

la Renaixença i el naixement del catalanisme de fondes arrels populars
i obreres, republicanes i federals, i també d'una certa burguesia

illustrada, i que ha presidit el nostre segle XX. Aquesta aposta és

una de les respostes al pretès dilema agenda social-agenda nacional.

Fa anys que la UGT de Catalunya, en particular a través del seu

secretari general, Josep M. Àlvarez, planteja que la política social i

la política nacional són dues cares de la mateixa moneda. El nou

Estatut n'és el millor exemple. Més reconeixement nacional i més

competències i més recursos, i per tant més capacitat econòmica i

competencial per desenvolupar polítiques socials, de normalització

lingúística, d'articulació del marc català de relacions laborals, de

competitivitat o de projecció internacional. Encara en l'àmbit cultural,

s'acaba d'establir un acord entre el cercador d'internet Google i les

biblioteques de Catalunya, el monestir de Montserrat, l'Ateneu

Barcelonès, el Seminari de Barcelona i el Centre Excursionista de

Catalunya segons el qual s'incorporaran a la xarxa gairebé mig milió

de llibres del ric patrimoni bibliogràfic que posseeixen aquestes

biblioteques, majoritàriament referit a la cultura catalana. Els centres

catalans són el segon soci no anglosaxó que se suma a aquest programa

de Google de recerca de llibres. Google considera que és una inversió

estratègica que millora la qualitat dels seus continguts. El conseller

Tresseras ha destacat que l'acord representa un salt important en la

projecció de la cultura catalana ja que existir per als altres és condició

essencial per conservar la pròpia identitat. Ens paral-lei, l'Institut

Ramon Llull, a banda d'implicar al màxim a totes les institucions de

l'àrea lingiística catalana de cara a la participació a la Fira de

Frantfurt, acaba d'establir acords de col-laboració amb la London

School of Economics i la Nev Yort University per impulsar la

docència i la investigació d'història contemporània, economia,

sociologia i cultura de Catalunya i l'estudi i la promoció de la llengua
i la cultura catalanes. Encara, el Centre Cultural Català del Vallespir,
a través de l'empenta d'algunes persones engrescades, tiren endavant

la tercera època de la revista cultural i literària Vallespir i d'altres

persones també amb ganes donen vida a l'associació Aire Nou de

Bao, amb activitats durant tot l'any de caràcter cultural i popular.
Dos exemples d'actuacions de dinamització de la Catalunya Nord

que, juntament amb els acords més institucionals suara esmentats,

ens indiquen que no hi ha lloc per al pessimisme, per al conformisme,

per al negativisme. Podem limitar-nos a criticar que hi hagi més

universitats on aprendre català a Alemanya que a la resta de l'Estat

espanyol o que al govern central, tot i ser amic, li costa assumir com

a pròpia la defensa i la promoció de la llengua, la cultura i la identitat

catalanes, però més enllà de la necessitat de la crítica i de la reivin-

dicació, hem de parar l'orella i mirar que pot fer cadascú, a titol

individual, com a entitat o organització, com a institució o com a

país.
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El pintor Planas Doria es va acostar amb la seva obra a la puixant
realitat industrial de la primera meitat del segle XX. L'exposició d'aquesta
clrereige ca tiglerclo nOrcipecRorcercie Nar NoiaaaSAcNi cig elecnacia dol

seullegat Els agraim les facilitats per a la realització d'aquest reportatge

Paisatgisme

04. Les Noticies de llengua: trebali
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Cs, 1840
Qli sobre cartó, 50,6X70 cm

Ribatallada 8.A.
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1. Neguri. La ria

1941

Oli sobre tela, 85x140 cm

Col-lecció Particular

2.Blibao

Ca. 1940

Oli sobre cartó, 50x70 cm

Col-lecció Jaume Rognoni Planas

3.Riu Ter

1943

Oli sobre fusta, 90x112 cm

Fons d'art Caixa Sabadell
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1 L'envelata la platjade Badalona
1934

Oli sobre tela, 110x166 cm

2.Barques al port de Barcelona
sid
Oli sobre tela, 30x40 cm

Corlecció particitar
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CULTURAi

Mantenim la presentació d'un reportatge dedicat a algun destacat fotògraf dels que

participen en el Concurs Fotogràfic 1r de Maig. Presentem lobra de Joan Guasch,
a partir de la seva participació en l'edició d'enguany, la vintena. Els companys de la

Unió Intercomarcal de l'Anoia-Alt Penedès-Garraf n'assumeixen la selecció

Les Noticies de llenguai tebal 09



OU MIO a

L'obra escultòrica de

Manuvb
Tintoré

1. Matriu núm. 9, autoretrat, 2003, fusta i medul-la de canya. 50x30x30

2. Body bags núm. 1 — million dollar baby, 2005, ferro i cautxú, 120x30x16cm

3. Caixa forta núm. 3 — vent negre, 2006, cautxú i ferro, 50x1/x50

4. Fractal núm. 6, 2002, fusta i corda, 3x3x3 metres

5. La memòria de l'aigua, 2006, ferro i cautxú, 56x25cm
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CULTURA 1

A partir de la qualitat de les escultures presentades al Premi d'Escultura 1 de Maig,
organitzat per la Unió de les lerres de Lleida, encetem una sèrie de reportatges
dedicats a diferents escultors que hi participen, tal i com vam començar a fer en el

número 21 de la revista, el desembre de 2005, amb els fotògrafs participants en el

Concurs Fotogràfic 1 de Maig

Manu vb Tintoróé (Brussebles, 1964), fill de pare belga i mare catalana.

Ha treballat deu anys com a expert en desenvolupament rural del tercer món

per a diverses ong i l'ONU. Viu a la comarca de la Garrotxa i es dedica

plenament a l'escultura. Es planteja la seva obra amb la voluntat de comunicar,

perquè la comunicació ens dóna sentit com a humans. Les seves peces

proposen una reflexió sobre el concepte d'estructura com a suport i contenidor

de vida, com a memòria d'aquesta i, finalment, com una bona manera

d'aproximar-nos al concepte d'ésser humà. Es tracta de cercar en la forma

allò que conté de vital, tot transcendint el formalisme fred i insubstancial.

Guanyador de diferents premis, com ara el concurs per representar Costa

Rica en el II Simposi Internacional d'Escultura Monumental en Ferrociment,
el Concurs d'escultura en gel de l'Escola Superior d'Arquitectura de la

Universitat Internacional de Catalunya i el Premi d'Escultura 1 de Maig
2006. Exposicions a Catalunya, França, Bèlgica i Costa Rica. Més informació
a: vvvvvy.manuvbtintoredhotmail.com
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CULTURA I

12
Bamalo'O05
Tornem a acostar-nos a la Bienal de Bamalco, la cita africana bianual de fotografia
que ha esdevingut un dels esdeveniments culturals del continent. El catàleg de

l'exposició n'és un bon testimoni. Volem agrair al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)es facilitats per a la realització d'aquest reportatge

La sisena edició de les Rencontres Africaines de la Photo- Fotografies que re-presenten la vida a través de la creativitat

grafie ha tingut lloc novament a Bamaho, la capital de Mali. de cada fotògraf. una pluralitat de visions per a un continent

Presentem tot just una mostra de la selecció que per a l'exposició plural que es desperta i es projecta al món. Més enllà dels

del CCCB ha fet Pep Subirós com a comissari. Les mirades tòpics, la modernitat i les preocupacions contemporànies formen

sobre l'Àfrica actual que ens aporten aquestes fotografies ens part indestriable de la realitat d'un continent, d'un món múltiple
acosten a la realitat de l'Àfrica vista pels mateixos africans. anomenat Àfrica.

La canícula (La canicule). Copyright Raymond Barthes

ia LE —a’—-g,.___
ó

01. Raymond Barthes (1937. Madagascar). Estudisa P'EscoladeBellesArtsdeTolosa.Duua termeunainvestigació
artística en l'àmbit de la imatge (fotografies, pel-licules i dibuixos). La seva obra, una metamorfosi que parteix de polaroids
sobre la vida quotidiana a la Reunió, converteix en fantasiales realitats dels tròpics.
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EZ ACULTURA

Leconte de Lisle, Le Port, llla de la Reunió, 2000. Copyright Yoyo Gonthier

O2. Yoyo Gonthier (1974, Niamey, Níger). Viuitreballaa cavallentreParísilaReunió.Màsteren ciènciesi tècniques
de fotografia i multimèdia. Artista visual que ha obtingut diferents beques i guardons. Acaba de publicar el seu primer llibre,
4Les lantemes sourdes (Les llantemes sordes)", a l'editorial Transphotographic Press.

Santuari de Sayyida Rugayya (Sanctuaire de Sayyida Rugayya). Damasc. 2002-2003. Copyright Bruno Hadjih
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O3. Bruno Hadjih (1954, la Cabília. Algèria). Viuitreballaa París.Estudisdesociologiaiinteressatenelconcepte

de globalvillage.Elsdarrers dotze anysha treballat sobrel'islamsufí i actualmenttreballa en unprojectefotogràfic sobreles
transformacions de la societat algeriana després de la guerra civil.
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CUUTURA

Caps en flames (Flaming heads). Copyright James iroha Uchechulayu

James Iroha Uchechulvu (1972, Enugu, sud-est de Nigèria). Viuitreballaa Lagos.EstudisP'artsvisuals
a la Universitat de Port Harcourt(Nigèria). Amb la sevaobrareflexiona sobre els efectes de la llum sobre la forma. Explorala
ciutat de Lagos, els nenso el mercatnigerià de treball. Formapart del colectiu de fotògrafs Depht of Field.

Sense títol. Copyright John Riyaya

John Riyaya (1967, Rasanga, Tanzània). Treballa a Tanzània. Estudis de fotoperiodisme a Nyeguzi. Es va

interessar per la fotografia gràcies a un encontre casual amb l'escriptor francès Jean Rolin. Bona part de les seves imatges
han estat obtingudes a les vores delllac Tanganila, en Zzones ruralsiparcs nacionals.
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CULTURA
'

Sense títol. De la sèrie Roimanstop, Namibia, 1993-1997, Copyright Helga Xoni

"6. Helga Rohl (1943, Schlesien, Namíbia). Viuitreballaa Namibia.Estudisfotogràficsa Alemanya.Fotògrafa
treelance des del 1975. L'any 2004 guanya una beca de fotografia arquitectònica. Nombrosesexposicions. Ha representat a
l'Arts Craft Festival de la Southern African Development Community.

Sense títol. De la sèrie Ramadà (Ramadan). Copyright Malilc Nejmi

. Malile Nejmi (1973, Orleans). Fill de mare francesa i pare marroquí. Viu i treballa a Orleans. Estudis a París.

Investigasobre les imatges documentals i la memòria.Explora la ideade la "tornada a la terra" dels pares a través de recrear
un àlbum de família per al momenten quèel pare torni a la sevaterra natal.

Les Noticies de tengua: trebal 15



De ia sèrie Ztaheal. Encomana't a Déu (Lean on God). Copyright Francis Nii Obodai Provençal

08. Francis Nii Obodai Provençal (1963, Accra, Ghana). Viuitreballaa Ghana.Estudisa Anglaterra,Nigèria
i Ghana. Explora la vida urbana i rural des d'un punt de vista artístic. Explora i enregistra Pessència de la vida africana, a cavall

entre la tradició ila modermnitat, mostrant un continent no condemnat. S'esforca per ensenyar alsjoves.

Run giris. Conyrigit Zayneb Toyosi

O9. Zaynab Toyosi Odunsi (1975, Lagos, Nigèria). Viui treball a Lagos. Ha viscut un temps al Regne Unit.

Fotografia els ciutadans corrents de Lagos i els problemes amb què s'encaren quotidianament. Forma part del col-lectiu de

fotògrafs Depth of Field que treballa sobre diferents temes a Lagos i ales rodalies de la ciutat.

16 i es Noiicios decenmes: reba



CULTURA

Dia de la Independència (Independence Day), Zimbabuve, 1980. Copyright John Mauluxa

O8. John Mauluta (Zimbabvve, 1932-2003).Objected'un homenatgea la sevatrajectòriaa Bamalo'05.Va ser
un dels pioners del periodismegràfic realitzat per zimbalnvesosnegres i va ser distingit, cèlebre ipolèmic, enmigdels trastoms
polítics per la independència. Fotografia de qualitat, amb humor i optimisme.

Sense títol. Copyright Malich Sidibé

O9. MalicR Sidibé ( 1936, Soloba. Mal i) Objecte d'una exposició monogràfica a Bamalco'05. Un dels primers

reporters fotogràfics de Bamalto,va cobrir ales dècades de 196011970 els ballsiles festes, la modaoccidental que semblava
imprescindibleper entrar enla modemitat.Estimalafotografiaen blanc inegre ihaassolitun notablereconeixement intemacional

Les Notictes de llengua i trebaf T7



Celda 508. Secció A, Presó de màxima segurelat de Polismoor (Cell 508. Section A, Pollsmoor maximum securty prison). Copyright Milhael Subotziy

Pati d'exercicis. Fresó de màxima seguretat de Pollsmoor tExoicise yard. Pollsmoor mazimum secunty prsom. Copyright Mithaci Subotzia
g i Y iiç
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CULTURA :

Dutxes coilectives, Presó de màxima seguretat de Polismoor (Comunai shovrer, Pollsmoor maximum security prison). Copyright Milhael Subotziyy

Milchael Subotziey (1981, Ciutat del Cap, Sud-àfrica). Viuitreballaa Sud-àfrica,desprésdelargsviatges.
Estudis de Belles Arts a Ciutat del Cap. Ha estudiat a fons el sistema de presons sud-africà, i ha fet classes de fotografia als

interns. Esguanya la vidacom a fotògrafi artista "freelance".
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Sindrome de postcenversió, en captivitat (Post conversión Sindrome, in captivity). 2003. Copyright Jane Alexander
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Sindrome de posicanversió, a ia natura (Post conversión Sindrome. in (he vviid). 2003. Copyright Jane Alexander

11. Janc Alexander (1959, Johannesburg, Sud-àfrica). EstudisdeBellesArts.ProfessoradelaMichaelisSchool
of FineArt, a la Universitat de Ciutatdel Cap.Fa servir bàsicament l'esculturai la fotografia i és coneguda pels seus fotomun-

tatges, on combina peces esculpides i fotografies. Ha exposat a forca paisos delmón.
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Selecció de poesia visual
catalana del segle XX
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1. Ramon Lluil (ciutat de Malorca,
1232/33 - ciutat de Mallorca, 1315/16)

2. Vicent Garciai Torresmrtosa
1582 - Vallfogona de Riucort, 1623)

4En forma de labirinto" (s. XVII: La

Armonia del Pamàs més numerosa en las

Poesias varias del Atlant del Cel poètic, lo Dr.

Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa

Maria de Vallfogona. Barcelona, 1703.

3. Guillaume Apollinaire oma,
1880 - París, 1918)

La colombe poignardée etlejet d'eau"

(1918):Calligrammes. Poèmes de la paix et de

la guerre (1913-1918).París, 1966.

4.. Filippo Tommaso Marinetti

(Alexandria, 1876 - Bellagio,1944)

4Le son, couchée dans sonHt, elle

relisaitlalettre de son artilleur au front"

(1919):Les mots en liberté futuristes, 1919.
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ART POÈTICA

1, 2i 3. Josep M. Junoy Barcelona, 1887 - 1955)

1. Zig-zZag (1917):Toços, 2 (Barcelona, 1917),Poemes i calHigrames, 1920

2. MArt poètica" (1920): Poemes i caHigrames, 1920.

3. "Oda a GuynemerT" (1920): Iberia, 130 (1917),Poemes i caHigrames, 1920.
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XALETS

ARISTOCRÀCIA VICI

IRONIA EN EL CRIM S

U
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RAMERES POBRES

OSpythsPI LA GALERA

HONRADESA FAM

El sol ho encén tot

—Però no ho consum

LES FORMIGUES

a Josep Lleonart

4

Deos

isnguai repal

54045

A J. V. Foix

La dinamo turgent mou els príaps de foc

en CIRCUMVALLACIÓ

No he vist més majestat que en lo stylo de foc

TROLLEY TROLLEY TROLLEY

És que jo só igual per cadascú
en el passatge

Fa fàstic torhom sap estranger
i és segur que aquest vell no coneix el meu nom

Un altre porta ulleres

i els vidres entelats
Ran de nas Ran de nas

PERQUÈ EL REVISADOR

El cobrador abans tenia la paraula
(de guisa que em feia l'ullet

5-4-0-45)

go
PE TEo,

N p

M'he palpat bàrbarament
si m'han pres la cartera

A fe que no en portava amic

BATZEC
a Joan Garriga Manich

ol aquell encavallar-se

la cadena del pou

0

0
99
00

ol o
d g

20
0
o

IOOOO
i l'esglai del desprendre's

—la Carme
de treure aigua
va tenir una nena amb el llavi parfit

(Barcelona, 1894

-1924)

1. 4Plànol (1918):Arc Voltaic, 1 (Barcelona, 1918),Poemes en ondes

hertzianes, 1919.

2. 154045 (1919):Un Enemic del Poble, 18 (Barcelona, 1919):Poemes

en ondes hertzianes, 1919.

3. fLes formigues" (1921):Proa, O (Barcelona, 1921),L'iradiador del

porti les gavines, 1921.

4. tBatzec" (1925):Óssa Menor, Barcelona, 1925.
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1. Joaquim Folguera (Santa Coloma de Cervelló, 1893 - Barcelona, 1919)
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uMúsics cecs de carrer" (1919):Un Enemic del Poble, 16 (Barcelona, 1919),Taduccions i fragments, Barcelona, 1921.

2. Vicenç Solé de Sojo Barcelona 1891 - 1963)

uCarroussel" (1919):Almanac de La Revista 1919,Barcelona, 1919.

3. J. V. Foix Barcelona 1893-1987)

Poema de Catalunya" (1920): La Cónsola, II(1920)

4.. Carles Sindreu Barcelona, 1900 - La Garriga, 1974)

sFutbol" (1928): Radiacions i poemes (1920-1928),Barcelona, 1928.

POEMA DE CATALUNYA

MAR MEDITERRANI

FUTBOL
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1, 2,3i 4. Joan Brossa Barcelona, 1919-1998)

1. 'Cap de bour" (1982): Poesia visual, poemes obiecte, cartells.

Dep. de Cuitura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983.

2.ISense títoll (oculista)

3. 'Moten unamarde Retres" (1972): Calcomanies. Els entra-

isurts del poeta, 3. Roda de llibres (1965-1975),Barcelona, 1985.

4. 'Roda" (1989): Brossa 1941 — 1991 Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía, Madrid, 1991.
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1. IOn es l'amor...1 (1968): Pòsters poemes, Pòrtic, Barcelona, 1968. qun Eau EEa

2. (Diagrama sexy" (1969): 5Ú1 lais concrets d'homenatge a Antoni Tàpies,
Lo Pardal, Agramunt, 1969.
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3.IHomel (1972): Entre opus i opus, Lo Pardal, Agramunt, 1972.

4. YFuga de vocals" ICTiNYI(1970): Cantates, fugues i colls de la baralla

(1970),Lo Pardal, Agramunt, 1975,

Fuga de vocals
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Poble, 1973.

3 cuandia civu

4) eameoar rerxec

1. Manuel de Pedrolo tAranyó, 1918-Barcelona, 1990)

Poema visual, Us convida a F'acte,Lleida,2000.

2. Albert Ràfols-Casamada Barcelona, 1923)

Itinerari (1992): Mirall de Glaç, XXX (Terrassa, 1992).

3i 4. Gabriel Guasch (vals, 1930)

3. fSense títol" (19/6): Poesia visual catalana, Centre d'Art Santa Mònica, Dep. de

Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1989.

4. 4Poble" (1973): Ramon Salvo. Poesia experimental catalana. Curs 1992-1993. Institut

de Ciències de l'Educació, Univ. de Barcelona, 1992.

30 ios nènsies u dc, cada
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SBirth of a ballet" (1971):Catàleg de l'exposició "Poesia concreta", Lleida, 1971

€s Noicies de dermamepa"



de lengus i trebvall

1. J. Iiglésias del Marquet (artesa de Lleida, 1932-Barcelona, 1989)

Poemògraf" (1972): Les arrels assumptes, Lo Pardal, Agramunt, 1972, Ramon

Salvo. Poesia experimental catalana. Retrospectiva i mostra. Institut Politècnic

de Formació Professional Escola del Treball, Barcelona, 1989

2. Jordi Vallès (a Selva del Camp, 1988 - Barcelona, 1990)
" Brindis" Ipostall (1984): Sino eres una estrella.. estrellate con., Arrayàn
ediciones, Sevilla, 1984.

3. Joan RabascalliBarcelona, 1935)

simport / Export" (1994): FULL Intemacional d'Investigacions iPoètiques, 2

(Barcelona, 1994).
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1. Santi Pau Bertran Barcelona, 1947)

sSolitud" (1975): Els jardins de Rronenburg, Edicions del Mall,
j9

Barcelona, 19/5.

2. Carles Camps Mundó (cerveló, 1948)

sTu" (1969): Poesia visual catalana, Centre d'Art Santa Mònica,
Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1999.

3. Santi Pau Bertran Barcelona 1947 i Carles

Camps Mundó (Cervelló, 1948)

sPloro plou" (1969): Santi Pau-Carles Camps iMundó, L'influx de

Lynx no altera el conducte. ELER,Barcelona, 1969.

4.. Josep Maria Figueres Vianovai la Geltrú, 1950)

sPoema d'amor" (19/5): Poesia visual catalana, Centre d'Art Santa

Mònica, Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, JOSEP M. FIGUERES/ POEMAD'AMOR/ 1975

1999.
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L dia (Palma de Mallorca, 1947)

1 'Nàufrag" (fragmenb(1989):Marratxí, 1989, Ramon Salvo. Poesia experimental
catalana. Retrospectiva i mostra. Institut Politècnic de Formació Professional

Escola del Treball, Barcelona, 1989.

2.ISense títoll (1981):Cap docell, Ciutat de Mallorca, 1981 Ramon Salvo. Poesia

experimental catalana. Retrospectiva i mostra. institut Politècnic de Formació

Professional Escola del Treball,Barcelona, 1989.

314 Girstees. . o iLleó, 48

3.ISense títoll (1999):José-Cartos Beltràn Poesía visual espafiola ante el nuevo

milenio, ARTERAGIN,Vitoria-Gasteiz, 1999.

4. YÚltimo poema de amor-" (1980): Poesia visual catalana, Centre dArt Santa

Mònica, Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1999, també

a http://vvvnycomermagorg/comner03/musica poesia/poesiat8htm

19. .

34 ios Roticios de fengant deuaf



1, 2i 3. Bartomeu Ferrando vaència, 1951

1 VEquilibri" (1996): http:/Avmvbferrandonet FULL

Intemacional d'investigació iPoètiques, 21 (Barcelona, 1997).

2. tCirculo" (1986): hitp:/Amvvibferrandonet

3. "Horizonte" (1995):

http://uumblerrandonetogpoesiavisualhtmi

EQUILIBRI
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1i 2. Xavier Canals Barcciona, 1951

1. (Gone vviththevvind" (1979)

2. YNo puc recordar la teva veu" (1981):l Jomades

Internacionals de Nova Música, Fundació Miró, Barcelona,

1982: també a:

http:/Avvmicomermagorg/comer03/musica poesia/poesia08htm

3i 4. Josep Souaicoi 951

3. fPer veure París" (2001): José-Carlos Beltràn 8

Bartolomé Ferrando. Poesia visual valenciana, Rialla Editores,

València, 2001.

d. "Fal-lustràcia: E País, Quadern, 9-XII-1993

36 Les N iugs defenguai Uubauil
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J. M. Callejamatars, 1952

sPoema visuaf" (A21(1994): Sense Titol. Publicació Altemativa de Poesia, 10 (Barcelona, 1994),
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1, 2 3. J. M. Callejaimataró, 952

1, iSenci" (1989): Ramon Salvo. Poesia experimental catalana. Retrospectiva i mostra. institut Politècnic de Formació Professional Escola

del Treball, Barcelona, 1989: Oniy for Poets, l. Testimonio '94. PROPOST, Projectes Poètics Sense Titol, Barcelona, 1995.

2. Poema eròtic" ipostall (1984): Sino eres una estrella... estrellate con., Arrayàn ediciones, Sevilla, 1984.

3. Moyeur" o"Eco" (1979): 13 de Març de 1979,Mataró, 1979, Ramon Salvo. Poesia experimental catalana. Retrospectiva i mostra. institut

Politècnic de Formació Professional Escola del Treball, Barcelona, 1989: Poesia visual catalana, Centre d'Art Santa Mònica, Dep. de Cultura

de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 19899.
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SONET RAMPANT

1. Marcel Pey (marragona,1948)

ISense titoll (1991: The shy is falling.Vèrtex, Mataró, 1991.

2. Xavier Sabater Barcelona, 1953)

MPoema triste" i "Feliz poema": El País, Quadem, 9-XII-1993

3. Pere Anguera Reus, 1953

uSonetrampant" (1979): Llibre de sonets, Tarragona, 1979, JM. Calleja-.A. Sarmiento

(coord). Z La Cloaca, Barcelona, 1980.

d. José-Carlos Beltràn Genicarió, 1953)

IPortadal 2001: José-Carlos Beltràn 8: Bartolomé Ferrando. Poesia visual valenciana,
Rialla Editores, València, 2001.
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Quan dic lluna, poso ))

Quan dic arbre, poso '

Quan dic serp, poso $

XQuan dic jo, poso

)

1i 2. Antoni Tàpies-Barba (Barcelona, 1956)

1. ISense títoll (1991: Mirall de Glaç, XXX (Terrassa, 1992).

2. 1Quan dic Huna.. P (1973): Siboc, Curial, Barcelona, 1973.

3i 4. Ferran Fernàndez (Barcelona, 1956)

3. "Mel" (1994): Sense Títol. Publicació Altemativa de Poesia, M. (Barcelona, 1994), Ulls,RSalvoEdicions, Barcelona, 1994)

4. ISense títoll Imàl (1995): FULL Intemacional d'Investigacions Poètiques, 4 (Barcelona, 1995).
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1i 2. Perejaume (Sant Polde Mar 1957)

1. fUn món rerales paraules" (1990): Galeria Joan Prats, Barcelona, 1990,

AlbertBalcells-AlbertRoig,Delstrobadorsa la poesiaactualLaertes,Barcelona.

2. íDe comlallengua.." (1998): Oisme. Una escriptura natural a partir dels

croquis pirinencs de Jacint Verdaguer, Proa, Barcelona, 1998.

3. Pep Segon Lleida, 1957)

L (1980): JM. Calleja-J.A.Sarmiento (coornd). 17 La Cloaca, Barcelona, 1980.

4. Xavier Forés (Poriosa 1957 Ferran Bel (Tortosa, 967

Poema"
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1. Nievas Salvador (Alcalà de Xivert,1959)

4Qpresión" (2005): Víctor Pozanco (ed). Antologia de la poesía visual. Víctor Pozanco, editor, Aiguafreda, 2005.

2. Jordi Badiellz (errassa,1960)
"Massa Brossa" (1994): Sense Titol. Publicació Altemativa de Poesia, 14 (Barcelona, 1994),Only for Poets, l. Testimonio '94. PROPOST,

Projectes Poètics Sense Títol Barcelona, 1995.

3. Jordi Badiella (errassa, 1960)i Salvador Badiella (Terrassa, 1954)

LAspirinal (1994): Oniy for Poets, LTestimonio '94. PROPOST, Projectes Poètics Sense Títol, Barcelona, 1995.



1. Joan Borda Gelcaire d'Urgell 1960)
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Cold Turxey

no toqueu n0 l'ogueu

no toqueu
na Troqueu

no toqu

notoqueu O toqueu

no toqueu

no toqueu

u6eu

no toqueu
no toqueu

no toqueu

no toqueu
no toqueu

LAuxilil (1994): Only for Poets, l. Testimonio '94. PROPOST, Projectes Poètics Sense Titol Barcelona, 1995.

2. Crístian Porres (brtosa, 1965)

b. "Cold Turtey" (1991: Albert Roig 8: Enric Querol (ed) Quadem dArts i Lletres. Ebre-informes / Migjorn.Tortosa, 1994,
http://static.ficircom

3. Abel Figueras (Madrid,1975)

Sense títol (1998): Poesia visual catalana, Centre d'Art Santa Mònica, Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1999.

4.. Eduard Escofet (Cadaqués, 1980)

INo toqueul (1994): Antoni Agra 8: JM. Calleja.Ombres 8 llunes. Tabelària edicions, Barberà del Vallès, 2004.
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CULTURA I

44 Una de les novetats culturals més destacables d'enguany ha estat la

inaugureció de l'espai teatral LASALA miguel hernàndez, la primera d'aquestes

característiques a tot l'Estat espanyol, pensada i especialitzada per a un públic
tradicionalment desatès: els nens i les nenes d'una franja d'edat de zero a

tres anys i de tres a catorze anys, amb dues programacions diferenciades

Nens, al teatre
Rosa M. Puig-Serra, responsable Àrea de

Cultura de la UGT de Catalunya

Aquesta és unadeles novetats de l'espai,

però n'hi ha d'altres: LASALA miguel hernàn-

dez és un espai polivalent que es dedica tant a

l'exhibició com a la creació, producció i distri-

bució d'espectacles infantils i juvenils.

L'espai, situat al barri de Ca n'Oriach de la

ciutat de Sabadell, ja funcionava de feia anys

únicament com a sala d'exhibició teatral amb

un aforament d'unes 300 places. Amb la incor-

poració de les noves activitats s'ha convertit en

un referent i, fonamentalment, amb un gran

suport per a les companyies del sector. Els seus

promotors afirmen que el gaudi i el coneixement

del teatre des dels primers anys forma un públic
adult exigent i fidel.

La directora, Eulàlia Ribera, afirma que "la

inauguració d'un espai d'aquestes característi-

ques ens engresca molt ja que el repte que han

assumit els seus promotors, l'Ajuntament de

Sabadell i el grup Rialles, i les entitats que hi

col-laboren, la Generalitat de Catalunya i la

Caixa, representa el reconeixement de

l'especificitat d'un públic gairebé oblidat. La

gent que fa temps que ens dediquem al teatre

sabem que l'afició que comença des que som

nens, dificilment es deixa. A més, a part d'incidir

en la formació de nous espectadores de teatre,

volem contribuir a formar l'esperit crític dels

nens i nenes en relació amb l'oferta teatral.

D'altra banda a ningú se li escapa la importància
del contacte dels infants amb la música, el teatre

i la dansa. Motiva i desperta activament la

sensibilitat i la creativitat, amb cls avantatges

que això comporta".

Un altre objectiu, segons Eulàlia Ribera, és "la

possibilitat de poder fer recerca pedagògica, de

materials i de producció que fins ara no s'ha

fet en tot l'estat. És totalment innovador".
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La programació s'ha fet també pensant que, a part
del teatre familiar, cal oferir propostes atractives i

viables als centres d'educació infantil, primària i

secundària de la comarca, i a les escoles bressol.

La primera producció de la nova etapa ja s'ha

materialitzat. El mes de novembre es va estrenar a

Sabadell El libre imaginar, un espectacle de La

Baldufa, en el qualtambé hi van participar el Teatre

Nacional de Catalunya, l'Ajuntament de Lleida,

DV'Institut Català d'Indústries Culturals i el Ministeri

de Cultura. El 20 de desembre, coincidint amb les

vacances escolars, s'ha programat en el TNC.

Un altre dels objectius principals, la promoció
d'espectacles per a un públic de zero a tres anys ha

tingut també una fita important. Els dies del 9 al 17

de desembre, una desena de prestigioses companyies

espanyoles i internacionals han participat en el

festival El més petit de tots amb un gran èxit de

participació.



SOCIETAT /

Un breu repàs històric a la funció social de l'artesania ens permet acotar l'espai que
avui pot ocupar l'artesania en la nostra societat

Una visió actual de l'artesania
Jesus-Angel Prieto. :rofesscr de l'Escola Massana i coordinador-prosident d'Aristes i Artesans del Foment de les Ardls i el Disseny

La paraula artesania ié diverses accep-

cions, més o menys afortunades segons el

context i el destinatari. És garantia de qualitat
absoluta (pastisseria artesana), o de baixa

qualitat (mercat d'artesania), o menyspreatiu
(és una pintura que no supera l'ofici artesanal)
o elogiós (era un autèntic artesà, un veritable

home d'ofici). Hi ha alguna causa que ens

expliqui aquesta polissèmia2 Modestament

i amb voluntat esquemàtica, voldria apuntar

algunes reflexions al respecte.

Que l'artesania és la mare de totes les arts i

que la història de l'art en la seva llarga
trajectòria -30.000 anys, per exemple, des

del paleolític- s'hauria d'anomenar, en bona

mesura, història de l'artesania és ja un lloc

comú en moltes reflexions teòriques. I per

què2 Perquè fins la revolució bur-

gesa/industrial del 1800, bàsicament els oficis

anomenats artístics tenien la característica

que avui adjudiquem a l'artesania: eren en-

càrrecs molt pautats, tenien forts condicio-

nants tècnics i productius, i una finalitat molt

aplicada: a l'ús (eines, estris, objectes i mo-

bles), a la comunicació (retaules i pintures
lligades a continguts institucionals, de religió
i poder), i un cert nivell d'estandardització
estilística (els anomenats estils gòtic, ba-

rroc...). Era la idea d'arts aplicades: oficis

que formalitzaven objectes i imatges amb

una voluntat de servei al client i a l'usuari.

Avui en dia certa artesania, el disseny (tant
industrial com gràfic i de moda i interiors),
i la publicitat (hereva de les pintures murals

de palaus i esglésies) tenen una clara voluntat

d'arts aplicades. On rau el cisma, la separació7
En la revolució burgesa. El mode de produc-
ció capitalista basat en el mercat ha generat
una industrialització en la fabricació de béns
i serveis. Tota l'artesania anterior -era la

productora por antonomàsia- va haver

d'adaptar-se als nous temps: una part va

reciclar-se com a fabricants industrials, sota

el lema de "tot allò susceptible de ser indus-

trialitzat, acabarà fabricat industrialment",

una altra va continuar produint artesanalment

allò que es resistia, per demanda o per procés,
a ser industrialitzat/mecanitzat, i una darrera,
hereva de la condició renaixentista de l'artista,
va dedicar-se a produir objectes i imatges,
fruit de la seva necessitat i expressió, i sense

voluntat d'aplicació ni encàrrec previ.

Refresquem una mica la memòria al voltant

de Goya, Don Francisco (1746-1828). Va ser

un personatge frontissa: li va tocar viure un

temps de canvi, dels darrers temps de

l'absolutisme i el seu mode de producció
bàsicament feudal, a la irrupció de la ll-lus-

tració i a una societat de mercat i predemo-
cràtica. Tal i com sabem, arriba a pintor de

cort seguint les passes pautades des de fa

segles: aprenent en un taller reconegut, tre-

balla d'oficial amb un pintor de la cort i es

casa amb la seva germana, aspecte rellevant,
i es dedica al disseny, cartons per als tapissos
de la Real Fàbrica, ingressa a l'Acadèmia de

San Fernando, una espècie de sindicat

L'artesania actual té dos nínxols de mercat: el producte útil
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1. Ester Luesma i Xavier Vega (vidre) amb Ferran Adrià. 2. Miguel Olivares al

seu taller amb visites, inclòs en Carles Marti, regidor de Cultura de l'Ajuntament
de Barcelona. 3. La Teresa Rosa Aguayo al seu taller. Guanyadora de l'ARTFAD

2006. També fa cursos de teler i de feltre

d'artistes de l'època, i arriba a ser nomenat

pintor de la cort. Fins aquí un excel-lent artesà

que es dedica a les arts aplicades, dins d'una

clara relació d'encàrrec i manutenció, i amb

les finalitats comunicatives de la seva obra

ben pautada: decoració de les estances nobles,
didàctica religiosa per a les parets de les

esglésies, pintura publicitària per al rei i la

seva família. Però, home afrancesat -volia

dir sensible a les idees il-lustrades i als con-

ceptes polítics de liberté, fraternité et egalité-
,

inicia els camins d'allò que ara anomenem

artista: l'any 1799 ell mateix executa i pro-

dueix -és a dir, paga- una sèrie de gravats

(estampes múltiples) anomenats Los capri-
chos on, en el textjustificador, ell diu que

són obres no fruit de l'encàrrec sinó del

caprici de l'autor. l aquí comença a establir-

se una manera de fer diferent: l'artista avança
l'obra segons els criteris de les seves neces-

sitats expressives, i espera que el mercat

accepti el seu producte i el recompensi amb

la seva demanda. Aquestes ja no són obres

útils, aplicades, sinó fruit de l'esperit del

geni, i que cerquen sintonies, emocions es-

tètiques, aspectes intangibles propis d'allò

que anomenem, des d'aleshores, art. l avui

tenim uns dissenyadors que projecten produc-
tes que la indústria fabrica massivament i

que faciliten generalment la vida quotidiana
als ciutadans (el nostre entorn pròxim
d'objectes i imatges), uns artistes que fan art

i que omplen les institucions i els museus

amb les seves propostes agosarades i plenes
de llibertat (en menor mesura, omplen espais
privats de l'alta burgesia), i uns artesans que

arriben allà on la producció industrial no

abasta, i allà on les necessitats estètiques d'un

públic de classe mitja poden ser satisfetes.

Ésa dir, l'actual artesania té dos ninxols de

mercat: el producte útil no industrialitzable

i el producte estètic d'abast no elitista. I en

aquest sentit aquesta artesania, si està ben

feta, és l'hereva natural de la tradició històrica,
i es manté viva entre l'art i el disseny. Quin
és, al meu parer, el drama del que parlen
alguns grups importants d'artesans2 La difi-

cultat de sobreviure intentant competir amb

el producte semiindustrial (o de manufactura

de paisos en vies de desenvolupament), quan

als anys 60, amb certa producció artesanal,
encara era possible viure. Han canviat moltes

coses, molts costums i hàbits de la gent, i

l'artesania ha de saber trobar el seu valor

afegit enmig d'aquests condicionants socials.

Quin és2 Oferir "l'empremta de la mà com a

valor de qualitat davant de productes indus-

trials, la poètica dels materials, la seva soste-

nibilitat, l'habilitat de l'ofici com a

intel-ligència creadora, la generació de pro-

ductes i imatges que són una relectura de la

nostra tradició local en un món global. I això

també pot abastar l'univers de les imatges i

les formes dites "no útils", estètiques, aquell
territori de l'art on es prima l'expressió i

V'emoció lligada als conceptes i als valors. Í

aquí tenim obert tot el camp de l'anomenada

artesania artística, inclosos els artesans que

no es consideren com a tals, sinó artistes.

VValter Gropius, arquitecte que fou primer
director de la Bauhaus, deia: "L'artista és un

artesà exaltat". Proposo una lectura del terri-

tori creatiu de l'art, l'artesania i el disseny
transversal, que recuperi aquell valor no

classista que abans tenien les arts, tant si eren

aplicades com si eren "no útils". Al cap i a

la fi, el que volem és que objectes i imatges
facin un món millor, gràcies a les seves bon-

dats funcionals, formals i estètiques: i la vida

millor gràcies tant a l'alimentació de l'esperit
(expressió, comunicació, afecte) com a la

intel-ligència d'allò útil. Un món més social,
més responsable i solidari comporta també

un panorama del nostre entorn objectual sense

diferències dramàtiques d'estatus: de l'humil

objecte artesà al dificilment assolible objecte
d'art. La utopia d'un món sense classes també

té la seva simetria en aquest territori. La

paraula artesà tindria aleshores una renovada

bondat, i Goya no hauria patit en va, i podria
disfrutar d'una creativitat sense jerarquies i

amb plena llibertat.
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Joan Manuel
Iresserras,
conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya
Rosa M. Puig-Serra i Joan Guàrdia

Fotografia: Miquel Gonzàlez i Carles Suqué

Rubí (1955). És doctor en Ciències de la Informació i professor del Departament de

Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona,
especialitzat en història de la comunicació, l'anàlisi de la societat de la informació i l'estudi

de les indústries culturals i la Cultura de masses. També ha impartit docència sobre gestió
cultural, comunicació política, polítiques de comunicació i anàlisi de mitjans. La seva vida

professional i els seus estudis socials han girat al voltant d'aquests temes. Així, ha exercit

diferents càrrecs, com el de president de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, és
vicepresident de la Societat Catalana de Comunicació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans,
ha rebut diversos premis, com ara el premi d'assaig Joan Fuster, i és l'autor d'una cinquan-
tena de textos i articles acadèmics sobre comunicació social. Esmentar els llibres D'Ací
i D'Allà, aparador de la modernitat, conjuntament amb Enric Marín, i La gènesi de

la societat de masses a Catalunya.
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Ens vep dl seu despatx de la vambla de Santa

Moniei, a Bareclona, amb cardcter afahle.
imb hes poques seUnanes que porra cn el

carree, ha disvipat dubles, ha denerdi con

hança i enx ofercix una visió panaràmica
Ben precine sobre els reptes de modernitat i

de projecció de la culiura eadtalaini.

Elnougoverncatalà haafirmatqueator-
ga a la cultura un valor central. Comes

concretarà en el Departament2 Quins
seranels eixos bàsicsiles prioritats2
El nostre objectiu global és la modernització

integral de la cultura catalana, des d'una visió

àmplia, inclusiva i oberta, però sense renun-

ciar a res com a país. També volem millorar

l'autoestima respecte a la nostra cultura i a

les seves possibilitats. El mercat de la cultura

catalana és un mercat mitjà en l'àmbit euro-

peu, de prop de 12 milions de persones. En

5O i5 Notícics de deogu iia

aquest sentit, volem enfortir la indústria au-

diovisual catalana i facilitar un entorn més
favorable perquè els nostres creadors puguin
treballar amb les millors condicions possibles.
També pretenem augmentar el nombre dels

consumidors de cultura. En aquest sentit, el

fet que el Departament sigui ara també de

Mitjans de Comunicació ens obre noves por-

tes, ja que la cultura necessita dels mitjans
de comunicació per arribar a un públic més

ampli. Hem de fer més present la cultura

catalana als mitjans de comunicació i que els

creadors hi guanyin una major presència.

Diversos sectors cuiturals, per la seva

banda, han demanat que l'administració
no sigui excessivamentintervencionis-

tai que es concertinles accions cultu-

rals. Les funcions del Consell de les

Arts ajudaran en aquesta direcció2 El

Consell de la Cultura i de les Arts és una

i

vella reivindicació del sector i precisament
ha estat el primer projecte de llei en l'àmbit
cultural aprovat pel Govern i tramès al Par-

lament aquesta legislatura. Des del Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació
considerem el Consell com un gran instrument

al servei dels creadors per tal que aquests
puguin coparticipar en la definició de les

polítiques culturals. Per això, vam decidir

presentar-lo immediatament al Parlament,
per no endarrerir la seva tramitació.

El Consell pot millorar la participació i la

representació dels creadors, així com la seva

coordinació. A més, serà molt positiu que els

diferents sectors culturals puguin gestionar
uns recursos públics amb autonomia del Go-

vern. Per la meva experiència al Consell

Audiovisual de Catalunya, crec que el Consell

de la Cultura i de les Arts permetrà millorar

les polítiques públiques i fer-les més demo-



Fotografia: Miquel Gonzàlez

cràtiques. No volem clientelismes. Volem

dur a terme autèntiques polítiques nacionals

de Cultura.

Potser no acabem de ser conscients

sai ocupació. Alhora, com articular la

relació entre indústries culturals, admi-
nistracióicreadors7 A la cultura catalana

li convenen polítiques que potenciin la seva

vessant industrial. La cultura d'avui és, en

bona part, industrial. Per aquest motiu farem

una clara aposta industrialista. A més, la

cultura i la comunicació són sectors

econòmics punta que generen un impacte

positiu en altres sectors. Per tant, hem

d'acabar amb la concepció que la cultura és

un pou sense fons i que s'hi aboquen diners

perquè toca. És cert que en paisos com el

nostre és necessari el suport públic als crea-

dors i a les empreses. Però amb això no n'hi

ha prou. Necessitem sectors industrials forts

en tots els àmbits de la cultura. Necessitem

un teixit empresarial i industrial molt potent
i per aconseguir-ho ens hem d'adreçar a

mercats més grans i centrar les polítiques no

només en la producció, sinó també en la

postproducció i el pla de màrqueting dels

productes culturals. El procés vital dels pro-

ductes culturals no pot acabar-se en la creació,
sinó que ha de finalitzar en el consumidor.

Una vegada s'ha aconseguit produir una obra,
cal que en traiem el màxim rendiment. Per

tant, les polítiques públiques també aniran

encaminades en aquest sentit: ajudar a produir,

però també ajudar per a què aquests productes
arribin al major nombre de persones. Ens cal,

doncs, eixamplar demogràficament el nombre

de consumidors de productes culturals aquí
i afavorir la internacionalització de la nostra

cultura. Hem de tenir més autoestima, perquè
a vegades no acabem de creure'ns que tenim

obres i autors d'una qualitat més que contras-

tada aquí i arreu.

Com a sindicat ens preocupa que les

condicions laboralsdels artistes i dela
gent del món de la cultura, en general,
són força precàries. Es pot fer alguna
cosa per regular-les i millorar-les2 Hi

haurà estatut de l'artista2: Des del De-

partament estem treballant per millorar la

situació laboral dels creadors. Estem en ne-

gociacions avançades amb els diferents sec-

tors creatius per tal de determinar les neces-

sitats i estudiar i consensuar les accions que

podem endegar per tal de tirar endavant
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trobem immersos en un procés de construcció

comunitària extremadament complex, de

canvi global, que ens obliga a repensar-nos

i a actualitzar-nos com a país i com a cultura.

l això ho hem de veure com una oportunitat.
Hem de ser capaços de crear les condicions

necessàries que possibilitin que la gent que

arriba a Catalunya, vingui d'on vingui i parli
la llengua que parli, acabi incorporant-se de

manera natural a la nostra cultura perquè
també la senti seva. Es tracta d'un pacte
cultural.

Quinsobjectiushan portat a unificaren
elmateixdepartament Culturai Mijans

de Comunicació2 Respon a una vella rei-

vindicació i crec, sincerament, que és un

encert. L'aliança entre cultura i mitjans de

comunicació ens proporciona unes possibili-
tats que hem d'explorar amb molta ambició.

Si bé és cert que hi ha un gran nombre de

persones que consumeix productes culturals

de manera regular i que constitueix un col-lec-

tiu relativament estable que participa en molts

actes culturals, al mateix temps hi ha molta

gent que, per diversos motius, no consumeix

cultura d'una manera frequent. Entenem que

els mitjans de comunicació ofereixen una

plataforma bàsica per a la difusió de la cultura

i dels creadors. La cultura necessita dels

mitjans de comunicació per arribar més enllà

del públic especialitzat, perquè en certa ma-

nera poden connectar amb noves formes de

consum d'oci de col-lectius que en queden
al marge. La televisió pot ser el gran motor

de la cultura i hem d'aprofitar les sinèrgies

Hem de fer més present la cultura

catalana als mitjans de comunicació 1

que els creadors hi guanyin una major
presència
l'estatut de l'artista, una eina jurídica de

primera necessitat per a la protecció dels

drets laborals i socials dels creadors. Ja hi

havia uns primers documents que hem recu-

perat. l ens agradaria que durant aquesta

legislatura poguéssim arribar al consens ne-

cessari per fer-ho. En aquest cas, per nosaltres

no quedarà.

Històricament, el sindicalisme ha fo-

mentat la cultura com a eina d'igualtati

de llibertat,però també d'identitaticom
instrument de projecte colectiu. Tenim

el perill de caure en la dualitat agenda
social-agenda nacional identitària2 En

parablel, serem capaços d'elaborar un

model català d'integració de la novaim-

migració2 No crec que les agendes social

i identitària siguin gens incompatibles. Tot

el contrari. De fet, la cultura és un gran

instrument d'integració. Actualment, ens

que es creen. Els creadors poden trobar una

nova plataforma on exposar les seves obres

i les seves creacions, i, per altra banda, els

mitjans poden disposar de continguts de

qualitat a un cost raonable. En aquest sentit,
hi sortim guanyant tots.

Unade les gilestionspendents del país
és saber exactament què fer amb els

mitjans de comunicació públics. Més
enllà de politiques conjunturals, cal un

tà previstafrontar-ho en aquestalegis-
latura2 Un dels objectius prioritaris del De-

partament per a aquesta legislatura és

l'aprovació de la reforma de la Llei de la

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Després de molts anys de reivindicació, estic

convençut que aquesta vegada arribarà a bon

port. Ens trobem immersos en un canvi legis-
latiu i tecnològic, i crec que és un bon moment

i
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per refundar la ràdio i la televisió pública.
Apostem per uns mitjans públics moderns,

professionals, independents i amb una clara

missió de servei públic. I quan dic això, també
em refereixo entre altres, al compromís que

han i hauran de tenir en matèria de difusió
de la cultura. I als mitjans públics locals, per

descomptat.

Estem ben preparats per a

Pús de les noves tecnolo-

gies2 Com s'alfabetitza un

país des del punt de vista di-

gital2 La revolució tecnològica
és imparable i ens obre les portes
a un ampli ventall de possibilitats
com a país. La globalització no

hauria de ser vista com una

amenaça, sinó com a una opor-

tunitat per a cultures com la

nostra. Les noves tecnologies ens

ofereixen, si som creatius i in-

novadors, enormes possibilitats
de projecció de la cultura catalana.

És el cas, per exemple, de l'acord

amb el cercador Google, que di-

gitalitzarà el fons de llibres no

subjecte a drets d'autor de la Bi-

blioteca de Catalunya i altres

quatre biblioteques catalanes.

Aquest acord permet posar cen-

tenars de milers d'obres a l'abast

de tothom a través de la xarxa.

D'aquesta manera, per exemple,
les obres completes de Ramon

Llull o Verdaguer podran ser

consultades per qualsevol persona

des de qualsevol lloc del món.
Això ens permetrà, doncs, posar

la nostra cultura i la nostra llengua
en la primera línia de les cultures i les llengies
en el nou món digital. Els joves, la majoria
de jJoves, són en procés d'autoalfabetització
digital. Però hem d'assegurar l'alfabetització
formal. L'escola, la universitat i els mitjans
ens hauran d'ajudar.

auditoris, espais d'art, centres associatius i

sales polivalents arreu del territori. El pla
afecta gairebé 500 equipaments culturals de

tot el país, finançats conjuntament pel Govern

1 els respectius ajuntaments. Una de les ac-

tuacions incloses en aquest pla ha estat, per

exemple, la rehabilitació del Teatre Principal

de Sabadell, que acabem d'inaugurar. A més,
volem guanyar eficàcia a través d'una major
presència al territori. D'aquesta manera, vo-

lem incidir de manera especial en la tasca

que duen a terme els diferents serveis territo-

Ens cal eixamplar demogràficament el

nombre de consumidors de productes
culturals aquí i afavorir la

internacionalització de la nostra cultura

Catalunya té algunes infraestructures

culturals notables. N'hi ha de pendents2
Com fer-les pensant en un model terri-

torial equilibrat2 Actualment, hi ha ex-

cessives diferències per accedir a la

cultura segons la zona del territori on

es viu2 El Departament compta amb un

gran instrument d'equilibri territorial en ma-

tèria d'infraestructures: el Pla d'Equipaments
Culturals. Preveu la construcció, rehabilitació
o millora de biblioteques, arxius, teatres-
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rials i dotar-los de més recursos, perquè
puguin realitzar un major seguiment de les

actuacions concretes als diferents municipis.

Pensem que l'accés a la cultura és la

quarta pota de Festat del benestar, jun-
tament amb la sanitat, Fensenyamenti
les pensions. Tenim el dret a la cultura,
però ho entenem així2 Com crear

Pexigència, la demanda7 Estic d'acord en

què la cultura és una part important de l'estat

del benestar. El nou estatut reconeix al seu

article 22 que "totes les persones tenen dret

a accedir en condicions d'igualtat a la cultura

i al desenvolupament de llurs capacitats crea-

tives individuals i col-lectives". Des del Go-

ver hem de garantir que tothom pugui gaudir
d'aquest dret donant el màxim suport als

creadors i facilitant l'accés de

tothom als diferents tipus de

manifestacions culturals. A més,
crec que hem d'acabar amb la

idea que invertir en cultura és
una despesa. Apostar per la

cultura és una inversió claríssima
de futur. És una inversió en un

sector econòmic potent, que

genera molt valor afegit, però
també una inversió en coneixe-

ment, que genera salut demo-

cràtica, configurant una ciuta-

dania més lliure i formada.

Què enteneu per cultura

popular i per folidlore2 La

cultura popular és aquella que
fan els sectors populars en cada

moment històric. Durant molt de

temps, la cultura catalana ha

hagut de sobreviure gràcies a la

resistència d'uns sectors que, no

sense patiments, i amb un

comportament heroic, han sal-

vaguardat la cultura catalana en

períodes dificils, com el fran-

quisme. Aquesta gent ha man-

tingut vives les nostres tradi-

cions, malgrat les dificultats.

Això, però, i dit en el bon sentit

de la paraula, no ha de ser una

hipoteca de futur. La cultura és
un element viu, elèctric i can-

viant. En aquest sentit, doncs, apostem per
una modernització constant de la nostra cul-

tura, renovant-la i actualitzant-la i connectant-

la amb la nova modernitat, però sense renun-

ciar a res com a país.

Quina responsabilitat tindrà elDeparta-
ment en relació als ensenyaments
artístics2 No falta base cultural a les

aules, des de primària2 Hi ha d'haver

artístics o s'ha de fomentar moltmés el

coneixement especialitzat2 Tinc una vi-

sió especialment transversal de la cultura, ja
que crec que aquesta està connectada amb

pràcticament tot el que fem. L'escola, els

mitjans de comunicació o el nostre entorn
,

per exemple, tenen un paper cabdal en

l'educació cultural. Així doncs, pensem abor-

dar aquesta quiestió de manera global i

col'laborar amb tots aquells departaments de

la Generalitat que ens puguin ajudar per tal

de millorar la formació artística i cultural al

nostre país. Però, de manera immediata, tenim

un calendari de treball amb el Departament
d'Educació per actualitzar el mapa

d'ensenyaments artístics i les seves titulacions.
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Tofy Castillo i Quim Gibert

ValentíGómez, president de l'Observatori Europeu de la TV Infantil,
és del parer que els continguts televisius haurien de ser ètics, formatius

i entretinguts: "No només entretingutst ... Veig l'ús extraordinari que

es podria fer dels mitjans de comunicació per al creixement dels nens

i els joves". Tanmateix, hi ha molta canalla, segons Gómez, que creix

en l'absència de valors i formes: "Copien els crits i la falta de respecte.

Aprenen l'anorèxia, l'obesitat i el desinterès. Són nens indecisos, amb

poca curiositat, que fugen de tot el que impliqui esforç". No oblidem

que, tant per bé com per mal, bona part dels aprenentatges humans

es produeixen per imitació.

D'escarxofats
vetllar perquè els continguts de les emissions televisives prioritzessin
l'ètica i l'educació. En aquest sentit esdevé imprescindible incrementar

el sentit de la justícia, de la dignitat, de la protecció dels més febles.

És a dir, en el moment de treballar mediàticament convé tenir la

voluntat i el goig de fer el bé. Fer les coses en tant que deure moral

fa sentir bé. Fer-les per amor encara fa sentir millor. Però mediàtics

i publicistes no entenen l'amor si aquest no està acompanyat de nivells

d'audiències, de beneficis secundaris, o d'increment en la publicitat
amb repercussions econòmiques. En ocasions, a l'arribar a casa és la

inèrcia la que ens duu a seleccionar el botó televisiu i, en multitud de

Ayui no eduguem sols, eduquem campartint consumisme, progrumes,

ensenyaments t missatges no sempre

que considerem Pútsics
Ara per ara ser líders en audiència és l'únic objectiu real d'una cadena

de televisió. I és que assolir-ho reporta un suposat prestigi i sucosos

beneficis en la seva gestió empresarial. Cal, però, questionar aquelles
programacions dissenyades només en clau mercantil. Perquè, tot i

que no estan pensades per fer mal contra ningú, són irrespectuoses
amb els televidents, en siguin conscients o no. Tant és així que els

resultats d'aquest consum passiu de petita pantalla desencadenen

estralls entre la població, sobretot en temes vinculats a la convivència
i la corresponsabilitat social. Qui se'n ressent més, però, són les

generacions en procés de creixement. Segur que l'àmbit mediàtic és

potencialment una eina de gran utilitat per a millorar la nostra societat.

Precisament per aquest motiu, els mecanismes d'estat haurien de

aproptats i lins i tot oposuts a valors

moments, aquest botó es fa part de l'entorn en el qual creixen els nens,

hauríem de reflexionar sobre el protagonisme que li estem deixant a

aquest mitjà en relació a l'educació dels nostres fills. Avui no eduguem
sols, eduquem compartint consumisme, programes, ensenyaments i

missatges no sempre apropiats i fins i tot oposats a valors que

considerem bàsics. La televisió s'ha convertit en aquest convidat de

sempre, en aquest personatge que desitja parlar a l'hora del sopar, en

aquests dibuixos que acompanyen l'entrepà de la tarda i ajuden a

prendre la llet del desdejuni.. No seria convenient convidar-lo a hores

concretes, i en temes adequats on es potenciin valors de respecte,
tolerància i crear la televisió educativa versus la televisió manipulativa2
Apostem per això.

a dongui vebalB3
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Hem estat uns dies convivint amb els palestins per iniciar aquest procés
d'agermanament. Les entitats de Nablus visitaran Barcelona la primavera
vinent, per a la trobada de l'Euromediterrània

Agermanament entreels consells
dó biwu“bà“!?á

Ruth Arcarons, de Dones-Joves Nacionalistes per a la Li.citat

Joanju Morales, membre de l'Avalot-Joves de la UGT de Catalunya

passat 2 de novembre, una delegació
catalana de vuit entitats ens vam dirigir a

Tel-Aviv. Allà, dos taxistes amics en dugue-
ren a Jerusalem i, l'endemà, al chech-point
de Nablus, el nostre primer impacte visual.

Ben aviat comencem les trobades, en parti-
cular a través de na Ruth, de Dones, i en

Joanju, d'Avalot.

Palestinian YVoricing V/oman Society
és l'entitat contrapart d'Avalot. Sindicat de

dones creat el 1988 que, arran de la 2a inti-

fada, el 1990, a banda dels temes de

dones, s'ocupen de l'alliberament

nacional, es desvinculen del partit
n -

comunista i esdevenen un sindicat a SE
plural. Amb pocs mitjans, prioritzen
la defensa dels drets de les treba-

lladores, amb 4 programes:

(drets, capacitació per a la presa de

decisions, igualtat d'oportunitats,
canvis legislatius i conscienciació).

(promoció de la

representació de les dones a les

eleccions, poden votar des de 1995

i una de les tres primeres persones

de qualsevot llista electoral ha de ser

una dona).
'

(un equip de psicòlegs i d'educadors

socials dóna suport a qui hagi petit
repressió 0 un xoc postraumàtic arran

de l'ocupació israeliana).
per a noies (se'ls ofereix connexió a la xarxa

i se les anima a entrar als cibercafès, perquè,
tot i que són mixtos, les noies tenen problemes
d'autoestima per entrar-hi. Disposen d'una

biblioteca per a nens i nenes).

YVomen and Family Affairs Center és
l'entitat contrapart de Dones. Fundada el

1988 per un comitè d'acadèmiques i activistes

palestines. És una entitat de dones que treballa

amb i per a les dones amb sis programes:

Investigació i Recerca (estudis de camp i

estadístiques sobre la població palestina, com

ara l'impacte en la població femenina de la

prematura edat de matrimoni, sobretot a les

Zones rurals on està als voltants dels 14 anys).
Programa educatiu de televisió (docu-
mentals sobre salut reproductiva, planificació
familiar, violència de gènere, embarassos no

desitjats, malalties sexuals o salut adolescent).
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Les companyes del sindicat de dones de Nablus a

de l'Avalot

Formació per a donesiestudiants (sobre
counselling, gènere, maltractes, integració,
informàtica o temes administratius. Un dels

seus lemes és "quan formes una dona, formes

una família"). Internet per anoles (ensen-
yar-les i animar-les perquè se sentin capaci-
tades per entrar als cibercafès mixtes de la

ciutat). Construcció d'un alberg per a

noies joves (estudiants del món rural que

no es poden pagar un altre tipus d'estada a

la ciutat). Crear un espai de trobada de

pares i mares separats (per tal que els règims

de visites siguin menys traumàtic per als

infants). Els joves del Consell de la Joventut

de Nablus ens ensenyen la seva seu, la cons-

trucció de la qual forma part de

l'agermanament amb el Consell de la Joventut

de Barcelona. Visitem l'Ajuntament de Na-

blus i alguns regidors ens expliquen la situació

econòmica, política i social. Fa més de 7

mesos que els funcionaris no cobren i els

professors ja fa setmanes que estan de vaga,

i per això ens trobem centenars de nens pels
carrers. També ens porten a visitar un dels

camps de refugiats de la ciutat. Ara l'impacte
és emocional: milers de persones i centenars

de famílies en pocs metres quadrats. Dues

petites escoles, una per a nens i una altra per

a nenes, amb més de 50 infants per aula. Ens

crida l'atenció que els habitants d'aquests
camps de refugiats són persones vingudes de

zones rurals de Palestina a les quals els han

nb el company Joanju.

fet fora de les seves terres per establir assen-

taments israelians, i els propis habitants del

nucli urbà de Nablus no els volen vivint dins

la seva ciutat. Després, celebrem l'acte formal

d'agermanament entre les vuit entitats cata-

lanes i palestines, enmig d'una multitud de

periodistes, càmeres de televisió local i mà-

quines de fotografiar. Dones i Avalot són les

encarregades de fer la presentació i donar els

agraiments en nom de les entitats del CJB.

Un cop signats els agermanaments, ens tenen

preparat un espectacle infantil amb cançons
i danses tradicionals palestines.
L'últim dia, visitem la part vella

de la ciutat: els forats de les bales

a les parets, pedres gegants i for-

migó dins de grans contenidors de

metall que serviran per obstruir el

pas de les tanquetes israelianes, i

els sostres i les parets en runes a

causa dels bombardeigs que cada

vespre pateix la població són els

principals objectius de les nostres

màquines de fotografiar. Els nens

juguen al carrer amb pistoles de

perdigons, entre la multitud de

dones que surten a comprar al petit
mercat de la ciutat. El conflicte és

palpable a totes les cantonades.

Entre una multitud de palestins que

intenten creuar el checf-point que

els allunyarà de Nablus, passem,
amb els nostres passaports europeus, entre

les mirades desafiants dels soldats israelians,
sense fer cua: i deixem enrere els nostres

amics del CJN que no ens poden acompanyar

per creuar el control. Un cop creuat el control

els nostres amics taxistes ens esperen per

dur-nos a Jerusalem. Dins el taxi un munt

d'imatges ens vénen el cap i no podem evitar

alguna llàgrima. Última nit a Jerusalemi

L'endemà, comprem els últims records per

a la família i les amistats. Només arribar a

l'aeroport ens posen a part i detenen a un

company de l'expedició. Ens van interrogant
un per un, desfent-nos totalment les maletes

(a alguns fins a 4 vegades) i violant la nostra

intimitat. En el nostre registre vam rebre un

tracte vexatori per part de les autoritats israe-

lianes. Fins que no van faltar 5 minuts perquè
marxés el nostre vol no ens van deixar creuar

l'últim control.
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5 5 Tot un seguit d'entitats del País Valencia fan una crida a l'opinió pública per
tal de propiciar un canvi en el govern valencià a partir de les eleccions al

Parlament del País Valencia que tindran lloc durant l'any 2007

Crida al Compromís pel País per un canvi al 2007

balanç de la darrera dècada de govern autonòmic
mostra importants retrocessos en matèria de llengua i cultura,
ordenació territorial, ensenyament, serveis socials i econo-

mia. A més, s'ha fomentat un clima profundament antide-

mocràtic, amb la negació d'espais públics per a la realització
d'actes culturals, els intents de censura d'una oferta televisiva

plural, la utilització política de la llengua i el no reconeixe-

ment de la seua unitat (la persecució de la denominació de

tcatalà"), i la permissivitat davant tota mena d'agressions
-verbals i físiques- a seus de partits polítics i entitats

culturals, a llibreries i a la universitat. S'ha planificat la

destrucció deliberada del territori i l'espoli dels seus recursos

amb constants agressions al medi ambient, especulació de

la terra i de l'aigua, destrucció del paisatge, de la natura i

del patrimoni cultural.

Tot això ha anat acompanyat del menysteniment dels milers

i milers de ciutadans que, de forma reiterada, han mostrat

la seua crítica a la política del govern autonòmic respecte

algun dels àmbits abans esmentats. Aquest balanç es tanca

amb l'aprovació d'una reforma estatutària que significa un

retall real del nostre autogovern. Davant d'això, la nostra

conclusió només pot ser una: cal un canvi en el govern

autonòmic valencià, i cal que aquest canvi no siga només
de sigles, sinó, sobretot, de polítiques concretes. I per fer

possible aquest canvi, és necessari el treball conjunt de les

entitats cíviques i dels partits polítics. Les entitats cíviques
dels més diversos àmbits no només hem organitzat mobi-

litzacions importants —només cal tenir presents les manifes-

tacions del 25 d'Abril, les Trobades d'Escoles en Valencià,
o les diverses convocatòries en defensa del territori-, sinó

que ja fa anys que impulsem una línia de treball unitària

que deixe de banda les legítimes diferències i interessos

particulars en benefici dels interessos generals del país:
d'aquest treball han nascut el Compromís per l'Estatut o

el Compromís pel Territori, entre d'altres plataformes, i el

suport i ajuda mútua en el cas de les més importants inicia-

tives de cada entitat.

Pel que fa referència als partits polítics, es pot afirmar que

no hi haurà, ara per ara, majories absolutes alternatives a

la majoria absoluta de la dreta, fet que converteix en necessati

un acord de les forces polítiques que defensen els valors

de país i progrés. Com s'ha de concretar aquest acord és

una decisió que correspon als paztits que l'han de realitzar,
i les entitats respectem aquest àmbit, de la mateixa manera

que reclamem respecte a la nostra autonomia. Però la

necessitat d'un acord és un fet objectiu i, per tant, un reclam

profundament compartit per totes les entitats sotasignants
i milers i milers de valencians i valencianes. Tot i això,
aquest acord no s'ha concretat encara, i el calendari s'imposa,
si volem fer possible el canvi necessari el 2007. Cal fer

visible, el més aviat posible, un pacte real, útil i efectiu pel
nostre País.

És per tot això que els sotasignants fem una crida pública
als partits que defensen els valors de país i progrés al

compromís efectiu per un canvi al País Valencià, compromís
que s'ha de concretar en un acord d'aquests mateixos partits.
No demanem més que el que ens demanem a nosaltres

mateixos: la priorització dels interessos generals per davant

dels particulars, i la concreció d'aquesta filosofia en un

acord de treball unitari concret, com hem fet les entitats

tantes vegades i en tants àmbits els últims anys.

Entitats cíviques i partits polítics tenim, cadascú en el seu

àmbit, una responsabilitat per a generar un canvi el 2007.

Senzillament, es tracta de ser a l'alçada de les circumstàncies
i demostrar que tenim la maduresa que exigeix un Com-

promís amb el País.

Francesc de PaulaBurguera,Valencianspel Canvi,To-
netxoPardiíias, SocietatCoralElMicalet,EliseuCli-

Escola Valenciana,ElviraMondragón, XúquerViu
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El projectedellei de la prevenciódela delinquiènciaés examinatpelsparla-
mentaris aquesta tardor. En lloc d'un enfocament educatiu i de prevenció,
el text del Ministeri de l'Interior privilegiauna lògica de la repressió

no només seguretat

Preparat des de fa tres anys, el

projecte de llei relatiu a "la prevenció
de la delinqliència" de Nicolas Sarltosy,
presentat al Consell de Ministres el 28

de juny passat, acaba de ser examinat

pel Senat. Aquests propers dies serà

presentat a l'Assemblea Nacional.

Aquest projecte governemental capgira
nombrosos codis, lleis i ordenances ac-

tuals en diversos dominis de la vida

social: justícia dels menors, salut pública,
integració, educació, acció social,

transports, codi de procediment penal....
Amplia el concepte de delingiència a

molts aspectes de la vida social.

Globalment, el contingut del projecte
confon les missions específiques de la policia
i les de les altres institucions. A més, estableix

un lligam discutible entre assiduitat escolar,
salut mental i delinquiència, entre les dificul-

tats socials, financeres o educatives i la delin-

quència. El projecte atorga al batlle un nou

paper tant en el domini social com en el

tractament de la delinguència dels menors.

Haurà d'animar i coordinar la política de

prevenció dels diferents actors.

En aquest sentit, el projecte de llei estipula
que el batlle serà el destinatari d'informacions
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concernint les famílies del municipi. El batlle

podrà posar en funcionament un fitxer infor-

màtic per al seguiment de l'assiduitat escolar.

Aquest fitxer integraria les dades de tipus
personals relatives als nens d'edat escolar

domiciliats al municipi, transmeses per les

caixes socials encarregades de les ajudes
familiars i per l'Inspector d'Acadèmia, res-

ponsgablede l'educació a nivell del departa-
ment. L'Sgen-CFDT, sindicat de

l'ensenyament públic de la CFDT, s'ha aixe-

Cat rotudament en contra d'aquest dispositiu
en una reunió organitzada especificament per

aquest punt precís al ministeri de l'Interior

el 13 de juliol passat. D'altra banda, el projecte

delleiposaeadubtefinsitotelsprincipis
del'ordenançade1945apropòsitdelabència infantil jaquepropogacajoar

eluwmmemmdamandelsmm
el dels majors i privilegia la resposts
repmwva que se situa molt Hy de

En lloc d'obrir una reflexió serena amb

el conjunt dels professionals concernits

per tal de comprendre les causes reals de

l'empitjorament de la delinquiència dels

menors i de proposar respostes adaptades,
el ministre de l'Interior prefereix pro-
clamar un discurs securitari uns meso8

dels sectors de població que ja pateixemn

les desigualtats i de les destruccions del

lligams socials. La CFDT insisteix en el
manteniment de les identitats professionals
i en el respecte de la vida privada de les

famílies i dels individus i al dret a la infor-
mació i al recurs..

L'Sgen-CFDT participa en el grup de treball

creat a l'entorn del tema de la delinguència
per la confederació CFDT.
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La globalització augmenta la responsabilitat dels sindicats en la promoció
de la cultura de la solidaritat, la cooperació internacional i la sensibilització i

l'educació per al desenvolupament

Globalitzant la cultura de
la solidaritat

Secretaria de Cooperació de la UGT del Pais Valencià

Des dels seus origens, la solidaritat ha caracteritzat al

moviment obrer. Les tradicionals tesis d'internacionalització
del moviment obrer i la necessitat de superació de fronteres

nacionals en la lluita de classes tenen hui més vigència que

mai a causa del context de globalització, ja que cap lloc del

planeta queda al marge dels seus efectes.

El 4024 de la humanitat viu en condicions de pobresa extrema

(amb menys d'un dòlar al dia) o de pobresa (menys de dos

dòlars diaris), cada any moren ll milions de xiquets i

xiquetes a causa de malalties que es poden previndre o

tractar i una de cada setze dones a l'Àfrica subsahariana

corre el risc de morir durant l'embaràs o en el part. Totes

aquestes xifres són únicament una part de les raons per què
les persones de paisos estructuralment empobrits es veuen

abocades a emigrar cap a paisos del Nord, descapitalitzant
així els seus paisos i constituint, en els paisos de trànsit i

destí, un grup particularment vulnerable. D'altra banda, la

vulneració del dret a un treball digne als paisos estructural-

ment empobrits, com el dret a un salari just, a una jornada
laboral acceptable i a condicions segures entre altres aspectes,
ens afecta a tots. En primer lloc perjudica els que la pateixen

(principalment dones), així, per exemple, a Colòmbia 70

persones han sigut assassinades a causa de les seues activitats

sindicals, en altres llocs del planeta com Bangla Desh, Corea

del Sud o Sud-àfrica, treballadors i treballadores han perdut
la vida com a resultat de la brutal repressió de manifestacions

i accions de vaga. l en segon lloc els treballadors i les

treballadores de les societats industrialitzades, ja que aquesta
situació es tradueix en la deslocalització de les nostres

indústries, la destrucció de llocs de treball per a situar-les

allí on encara no s'han conquistat o no es respecten els drets

dels treballadors i les treballadores, ja que la mà d'obra

resulta més barata.

És per tant, en aquest marc de la globalització, de vital

importància el paper dels sindicats en la promoció de la

cultura de la solidaritat, la cooperació internacional i la

sensibilització i l'educació per al desenvolupament, amb

l'objectiu de construir un model equitatiu, sostenible, demo-

cràtic i de respecte als drets humans a escala global.

La UGT del País Valencià va assumir aquest compromís
en el V Congrés Nacional, celebrat al juliol del 2005, on es

va acordar constituir la Secretaria de Cooperació com a

instrument per al desenvolupament d'accions dedicades a

l'àmbit de la cooperació internacional i l'educació i la

sensibilització per al desenvolupament, utilitzant per a això

preferentment la Fundació Institut Sindical de Cooperació
al Desenvolupament (ISCOD), oenagé de la UGT. Així, les

accions mampreses per la Secretaria de Cooperació com-

prenen des del foment del teixit productiu o la promoció de

processos d'alfabetització i organització comunal a paisos
com El Salvador i el Marroc, fins a actuacions en matèria

d'educació per al desenvolupament i la sensibilització

orientades a fomentar la interculturalitat i la integració entre

la població autòctona i la població migrant, a través de

l'educació en valors i la creació d'espais d'acostament,

coneixement i interacció mútua. Així mateix, es porten a

terme accions destinades a sensibilitzar la població valenciana

sobre la situació dels paisos estructuralment empobrits a

través d'exposicions fotogràfiques o la participació en

jornades sobre comerç mundial, desenvolupament humà i

drets humans organitzades per diverses entitats.

Nosaltres, des de la Secretaria de Cooperació de la UGT

del País Valencià, no sols apostem, sinó que reivindiquem,
com a deure ineludible de tots nosaltres, la globalització de

la cultura de la solidaritat.

En el marc de la globalització, és important el paper dels

sindicats en la promoció de la cultura de la solidaritatila

cooperació internacional
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en prevenció de riscos laborals
Jaume Bergas, responsable del Gabmet de Prevenció de la UGT de les llles Balears l
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b9 Empresaris i treballadors incorporen progressivament les noves tècniques
de negociació i mediació en les seves relacions laborals

Tècniques postmodernes
de negociació i mediació

Crec que va ser Reynes que va dir que quan les coses

canviaven ell no tenia cap inconvenient en canviar d'opinió.
Si un compara el món del treball de fa trenta anys amb el

d'ara mateix, podrà veure com ha crescut el nombre

d'empresaris i treballadors que han incorporat a la gestió
de les seves relacions laborals les noves tècniques de nego-

ciació i el recurs a la mediació per resoldre els seus conflictes.

Record que en els anys setanta i vuitanta parlar de mediació
o de conciliació era sinònim de tràmit inútil i enutjós que

s'havia de complir per poder arribar a la Magistratura de

Treball on es lliurava el vertader i públic combat entre les

parts en lliça. Això no passava per casualitat. A la sortida

de la dictadura, els jutjats laborals eren l'únic espai, a part
del carrer, on es podien ventilar els conflictes laborals. No

debades va ser en aquesta època que l'advocat laboralista

emergí com una atípica figura que assolí un paper cabdal

en la defensa obrera devora d'uns sindicats que tenien greus

dificultats legals per desplegar la seva activitat. Parlar

aleshores de mediació, de negociació assistida, del principi
de "jo guany, tu guanyes", de control emocional, de la

importància de la comunicació no verbal o del "Harvard

negotiation project" era literalment ciència ficció.

Record que, quan l'any 1997 em proposaren col-laborar en

la posada en marxa del Tribunal d'arbitratge i mediació de

les llles Balears (TAMIB), el meu passat d'advocat labora-

lista de barba, pana i èpica judicial, encara que llunyà, em

forní amb suficients prejudicis per mostrar-me clarament

escèptic. Prop de deu anys desprès, seguint l'economista

citat, havent canviat les coses, no vaig tenir cap inconvenient

en canviar d'opinió i reconèixer la utilitat de la mediació 1

de les tècniques postmodernes de negociació, i utilitzo aquest

qualificatiu com a contrari a aquelles més fonamentalistes,

basades en la confrontació, la victòria sobre l'adversari, la

immobilitat de les posicions i l'aplicació prioritària del

poder i la pressió. Poc a poc, al llarg d'aquests darrers anys,

una vegada resoltes amb cert coratge les questions legals
de la implantació del sistema, hem aconseguit a Balears

deixar l'SMAC sense feina i, si no reduir-la, donar una nova

i pràctica sortida a la conflictivitat laboral, adaptada als

nous aires que es respiren a les empreses més avançades.
Clar que res de tot això no hagués estat possible sense la

convicció dels mediadors del tribunal de la bondat d'aquesta
nova filosofia els predicadors de la qual són en general
psicòlegs que fan servir sobretot estudis americans com el

citat de la universitat de Harvard. Entre d'altres, aquest
model es presenta com una alternativa als tipus de negociació
tradicional i es basa en quatre idees principals:

Separar el problema de les persones

Centrar-se en els interessos, no en les posicions
Inventar opcions de benefici mutu

Insistir a utilitzar criteris objectius

Més enllà d'aquestes questions tècniques, hi ha altres factors

que, si bé no son suficients, sí s'han demostrat necessaris

per a la consecució dels objectius del sistema: aconseguir
el compromís de totes les persones involucrades en el

projecte, oferir un espai físic i un clima mental favorables

al diàleg i guanyar-se la confiança d'empresaris i treballadors.

No voldria acabar aquest particular recull de la nostra

experiència en el camp de la mediació sense fer un reco-

neixement al Tribunal Laboral de Catalunya per haver estat

pioner i haver obert camí a tots els òrgans de solució

extrajudicial de conflictes que, des d'aleshores, s'han creat

a les diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol.

La mediació, la negociació assistida, el principi de jo guany, tu guanyes', el

control emocional, la importància de la comunicació no verbal o el "Harvard

negotiation project" davant de fonamentalisme, confrontació, victòria sobre

l'adversari, immobilitat de les posicions iaplicació prioritària del poder i la pressió
mrnonal 59
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a la competitivitat de la societat valenciana

irescrelar tigació Desenvolpament: nnovació de ia UGT dei Pais Vaiencià

Capital humà i investigació aplicada, desenvolupament del teixit empresarial,
creació d'ocupeció i aposta pel respecte al medi ambient: factors claus per

llJornades Investigació,
Desenvolupament i Innovació
Ccom a factor de desenvolupament i competitivitat a la Comunitat Valenciana

La UnióGeneral de Treballadors del País
Valencià va organitzar aquestes II Jornades

els proppassats 21 i 22 de novembre, al saló
de Graus de la Facultat de Dret de la Univer-

sitat d'Alacant, amb l'objectiu d'oferir un

espai d'anàlisi, prospectiva i debat sobre la

necessitat d'impulsar decididament l'IFD-i

com una política, al nostre entendre, fona-

mental per a contribuir a la consecució del

desenvolupament competitiu de la Comunitat

Valenciana en diferents àmbits: capital humà
i investigació aplicada, desenvolupament del

teixit empresarial, creació d'ocupació, i apos-

tar pel respecte al medi ambient. Les Jornades

van ser inaugurades per Mercedes Cabrera,
ministra d'Educació i Ciència, la qual va

destacar l'aposta del govern per les polítiques
d'IFD-ti que comptaran amb un increment

pressupostari del 3374 per al 2007, així com

la necessitat de potenciar la creació de parcs

científics que permeten l'acostament entre la

Universitat i el sector empresarial. Així mateix

va indicar que els principals objectius de la

política científica i tecnològica del govern

contemplen l'impuls de la investigació de

qualitat, la potenciació de recursos humans

en el sistema d'investigació, canvis en les

estructures de gestió i l'acostament de la

ciència i la tecnologia als ciutadans.

Àngel Fernàndez, secretari executiu de Política
Industrial de la Comissió Executiva Confe-

deral de la UGT, va indicar en la seua expo-

sició que no invertir en IFD, o més exactament

no fer el suficient esforç inversor, comporta
no apostar per augmentar la competitivitat
de l'empresa i l'ocupació que poden generar,

perquè ambdues coses depenen, en gran ma-

nera, de les activitats d'IYD. En tot cas, està
clar que el nostre teixit productiu s'hauria de

desplaçar cap a sectors de major contingut
tecnològic per a aproximar-nos a les econo-

mies desenvolupades, impulsant la inversió

privada destinada a TYD-Hi en tots els sectors.

Hauria d'augmentar el nombre d'empreses
innovadores que opten per estratègies
tecnològiques per a augmentar la seua com-
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petitivitat. I per a això es necessiten investi-

gadors que treballen a les empreses. També,
va assenyalar que és imprescindible que les

empreses tradicionals es doten de la capacitat
tecnològica necessària per a crear productes
i serveis que destaquen, ja que d'aquesta
manera podran accedir a un mercat global
cada vegada més exigent.

Per la seua banda, Rafael Recuenco, secretari

general de la UGT del Pais Valencià, va

qualificar la política del Consell de la Gene-

ralitat Valenciana com a "ridicula" quant a

la seua inversió, va denunciar que el govern

valencià mira a un altre costat davant de la

situació de crisi i pèrdua de competitivitat
dels sectors industrials tradicionals, i en

particular en la província d'Alacant. Així

mateix, va exigir que s'instrumenten mesures,

dirigides a millorar la situació laboral del

personal investigador en les Universitats.

Tots els conferenciants, en especial Rafael

Recuenco i Mercedes Cabrera, han incidit en

l'essencial importància de la innovació

tecnològica per al desenvolupament
socioeconòmic i la millora de la qualitat de

vida.

Per la seua banda, Marcos Peiia, president del

Consell Econòmic i Social, va destacar la

importància d'aquestes Jornades d'IFD-i ja
que el sindicat que pretenga gestionar la

realitat i transformar-la requerix de la com-

prensió de la mateixa, perquè la tecnologia
es perfila en la societat actual com un bé
crucial que actuarà com a salvavides del

nostre estat de benestar. Malgrat això, va

assenyalar, només es pot fer F-D sempre que
hi haja coneixement però l'element coneixe-

ment només s'aconseguix amb la voluntat

política de què existisca.

Milagros Candela va exposar les principals
directrius i novetats del VII Programa Marc

d'Investigació 2007-2013, destacant que

aquest constitueix una oportunitat única i

última per a Espanya en relació a les inver-

sions en IFD. José Francisco Duato, Premi

Jaume I de noves tecnologies 2006, va des-

tacar que l'ideal seria desenvolupar temes

d'investigació d'alt nivell, publicables en

revistes científiques, però que a més siguen
transferibles a l'empresa. Va assenyalar que

cal investigar i transferir la tecnologia resul-

tant a les empreses nacionals, en especial a

les de la Comunitat Valenciana, evitant, en

especial, la competència deslleial des de les

Universitats. El professor Miguel Yus, direc-

tor de l'Institut de Síntesi Orgànica de la

Universitat d'Alacant, va assenyalar la difi-

cultat que vinguen a Espanya "postdoc" a

treballar, i va destacar que en EE.UU. la

meitat dels investigadors són "postdoc". Igual-
ment, va manifestar que la investigació cien-

tífica és el que fa que la societat es desenvo-

lupe harmònicament. Va remarcar, en aquesta

línia, que a la Unió Europea fan falta 700.000

investigadors, i només estem capacitats per

a produir-ne 30.000.

El director general de la Fundació COTEC,
Juan Mulet, va assenyalar en la seua exposició
que les administracions han d'intervindre per

a corregir les imperfeccions del mercat, prin-
cipalment en la creació del coneixement i en

la utilització del coneixement, i que la futura

Llei de Compres de l'Estat permetrà, per

primera vegada en la nostra història, la compra

pública de tecnologia, però perquè siga un

instrument eficaç haurà d'aconseguir que siga
ben entesa pels compradors. D'altra banda,
Joan Comella, exdirector general de FYCET,
va assenyalar que les Universitats i OPIS no

retenen els drets de propietat intel-lectual i

industrial al no reconéixer, moltes vegades,
el valor econòmic que comporten. I la LOU

no fomenta el desenvolupament d'una univer-

sitat emprenedora, ja que la IFD no és un

criteri diferenciador en l'obtenció de finança-
ment. El finançament empresarial aconse-

gueix només el 4804 de la despesa en I D-i,

ja que l'empresa espanyola té una escassa

cultura del risc, i per tant una reduida despesa
en IFDti. La majoria de les empreses espan-



Laboratori. —Rafael Recuenco, secretari general de la UGT-PV, i Mercedes Cabrera, ministra d'Educació,

durant la inauguració de les ll Jornades d'IYD-i, a la Universitat d'Alacant.. —La ministra i el secretari general

amb el rector i d'altres participants.



yoles fonamenten hui la seua competitivitat
en factors no lligats a la innovació. Tampoc
les entitats financeres s'arrisquen a entrar en

el finançament d'empreses spin-ojf de base

tecnològica perquè no tenen professionals
especialitzats per a valorar aquests projectes
emprenedors. Finalment, assenyalar que, en

el cas d'aquelles institucions que han interio-

ritzat la funció de valoració de la investigació,
els seus resultats en termes de creació

d'empreses de base tecnològica (EBT) i de

realització de patents són equiparable als

d'altres paisos del nostre entorn.

El secretari general de la UGT i president de

.

la Confederació Europea de Sindicats (CES),
Càndido Méndez, va assenyalar en la cloenda

d'aquestes I Jornades d'ItDti que els em-

presaris espanyols només aporten el 4824 de

la inversió en IFDti d'Espanya, mentre que
els seus homòlegs europeus aporten el 5824

a aquest fi. Càndido Méndez, el qual va estar

acompanyat per José Juan Giner, secretari

d'IHDXi de la UGT-PV, Òscar Llopis, secretari

general de la UC l'Alacantí, i de Just Bayle,
secretari general de la secció sindical de la

Universitat d'Alacant, va indicar que el sector

de la construcció a Espanya juga un paper
d'albelló d'inversions, ja que els empresaris
hi inverteixen per la seua ràpida rendibilitat,
en detriment de la inversió en capital
tecnològic. Els empresaris espanyols conside-

ren que és molt més rendible invertir en la

rajola, perquè aquesta inversió madura amb

molta més rapidesa, en dos o tres anys. No

obstant, la inversió en capital tecnològic és
més fiable a mitjà termini, però té un període
de maduració de huit a deu anys. Encara, va

destacar que invertir en IFD-i és invertir en

qualitat:

Qualitat en l'ocupació
Qualitat en la productivitat
Qualitat social: cohesió social

En aquest sentit, s'ha d'avançar en la societat

del coneixement i en el nostre model social.

Finalment, destacar que per a la UGT del País
Valencià l'interés dels treballadors i les treba-

lladores no se centra tan sols en la compartida
necessitat d'aplicar únicament la fórmula
d'IFDti com a factor del desenvolupament i

la competitivitat de la CV, sinó inserir-ho en

la nostra realitat socioeconòmica i orientar-

la al servei de l'ocupació, de l'estabilitat laboral,
de salaris dignes i de la salut laboral i en

general del benestar de la societat valenciana

per a millorar la qualitat de l'ocupació enfortint

al mateix temps el creixement econòmic.

Per tant, aquestes Jornades han sigut, per a

l'organització sindical, una miqueta més que

un lloc de trobada i reflexió dels diversos

agents implicats: Administració, Universitat,
instituts i centres d'investigació, empresaris
i sindicalistes, aquestes Jornades són una eina
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amb què millorar i adaptar la nostra acció
sindical a la realitat actual, de manera que la

UGT-PV, i també la societat valenciana, puga

respondre de manera adequada als reptes de

futur d'una economia globalitzada i interna-

cionalitzada, que demanda nous productes i

nous serveis de major qualitat i valor afegit,
d'acord amb nous models de gestió i organit-
zació productiva que requereixen una major
participació dels treballadors i les treballadores

en la mateixa. Al mateix temps, algunes de

les prioritats identificades per la UGT del País
Valencià que han de ser adequadament abor-

dades en l'àmbit de les polítiques públiques
d'HFDti a la Comunitat Valenciana són:
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Sense foc, és cvident, no hi ha cuina. En-

cara que la moda actual determina que, so-

bretot per influència italiana i japonesa, hom

devori sushis de peix i tota mena de carpaccios
-fins als més inversemblants-, convindran

amb mi que allà on hi ha foc hi ha civilització.
Eallà on hi ha civilització, i foc, hi ha cuina.

Però, paradoxalment, allò que més ens fascina

de la cuina a l'aire lliure és el foc. La cocció
dels aliments sota l'acció directa de les brases

4 d' una xera més o menys abraonada, passant

per les brases i el caliu-, ens continua mera-

vellant. Ens mirem un foc com qui mira un

televisor, o quasi. Justament ara, que hem

dominat el foc fins a tal punt que hom ha

aplicat a la cuina les tècniques espacials i

d'altres més sofisticades que han donat lloc

a les cuines d'inducció que, de forma màgica
per a qualsevol profà, cuina per imantació
fèrrica i sense cap mena de foc aparent. Però
el foc, la flama, el caliu, ens continua fascinant

igual que als nostres avantpassats d'Atapuerca.

La fascinació del foc a què al-ludim fa que
en totes les cultures hi hagi menges basades

en la cocció a l'aire lliure. Des de la,
teòricament, més avançada del món, com és
la nord-americana fins a aquest racó de món

desconegut (pels altres) que són els Paísos
Catalans. Aquí, les ara il-legals costellades,

cargolades (Catalunya Nord), sardinades, i

torrades i escalivades (de "calius") diverses

formen part, indubtablement, de l'imaginari
gormand col-lectiu. Com en formen part els

"moregadas" per als andalusos, les "sardinhas

as brasas" (i fins i tot el bacallà) per a gallecs
i portuguesos, les sardines i besucs al foc

directe per als bascos, la "cagarolada" (no és

cap error) i la "musclada" per als llenguado-
cians, l'"arní" a la brasa per als grecs, el

"lechón" per als caribenys, el sagrat "mexui"

per als magribins i, no cal dir-ho, el no menys

sagrat "asado" per als argentins. Per als nord-

del foc
americans, baldament no siguin un prodigi
reconegut de cuina, en canvi, ningú els traurà
la consuetudinària barbacoa. L' adscripció a

la identitat de la cultura ianqui es fa a través
d' aquest ritu iniciàtic: hem passat de l' homo

Jaber d'Atapuerca a l' homo barbacoensis de

la nostra era... O dAtapureca, de Talteill o

de Serinyà a l' eructe de la coca-cola.

De fet -i a fe que es pot comprovar in situ-,
l'accés a l'amistat o l'acceptació d'una comu-

nitat nord-americana consísteix a ser convidat

a una barbacoa. O "barbecue", la pronunciació
anglesa del mot haitià barbacoa. El bon ame-

ricà és l'"'homo barbacoensis". Si sou vegeta-
rià, ho teniu malament. Llevat que només us

alimenteu de panotxes de blat de moro, que
és de les poques matèries vegetals que els

nord-americans saben fer a la brasa (res de

carxofes, de pebrots, d'albergínies o fins de

cebes o patates i de la constel-lació merave-

llosa de verdures mediterrànies que hom pot
escalivar). El foc, o el caliu, a més, pot enno-

blir els superbs calçots, les tavelles de faves

a la gitana, els fràgils tomàquets, els agraits
alls, els dolços moniatos i fins els sorprenents

espàrrecs. I naturalment, tota mena de peix
i marisc. Josep Pla afirmava , d' una banda,
que la qualitat d' un peix o d' un crustaci es

mesura per la seva capacitat de ser tractat

d'aquesta manera i que, d' altra banda, aquesta
és la millor forma de contractar el millor de

l'art de la pesca: de les senzilles sardines -les

exalta per damunt de tot- a les nobles llagostes
i llobregants. Els pescadors de les nostres

costes fan d'aquesta manera fins i tot sípies
i calamars, a peu de platja mateix . No hi ha

res millor, com a expressió dels contundents

gustos de mar a la boca.

Eudald Carbonell i Robert Sala, a

Planeta humà donen -amb coneixement de

causa- una importància primordial, per a l'

espècie humana, al descobriment del foc, al

qual li dediquen un suggestiu capitol: "El

foc. Una revolució". Hi afirmen que "El

control del foc és una de les adquisicions
més importants que s'han produit al llarg de

l'evolució de la humanitat cultural". I, tot

seguit, afirmen que "El foc permeté millorar

la dieta dels homínids. Coure aliments com

certs vegetals que ens són dificils de digerir
va fer possible d'ampliar més la dieta i, per

tant, de millorar la subsistència". Els autors

també suggereixen la importància del foc per
a la conservació de les coses de menjar -

fumat- i de la neteja de l'habitacle. Delteuil,
a La cuisine palèolitique, rebla tota aquesta

quiestió, amb coneixement de causa.
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A través de les evocacions i semblances que Joan Reventós va fer de

persones significatives de la vida política i social, ens retrobem amb la

seva concepció política i humana

Míting a la Monumental. Barcelona, juny 1977.

I.e C Or S
Foto: Colita. Arxiu Històric de la Fundació Rafael Campalans

Cristina Gonzàlez, Comunicació

de la Fundació Rafaei Cempajans

Hi ha persones que són recordades pel que

han fet, per la seva feina, perquè allò que ens

han deixat de testimoni és digne de ser recor-

dat. N'hi ha d'altres, però, que més aviat són

recordades per la seva manera de ser, de fer,
de relacionar-se amb els altres, per la seva

bondat. Joan Reventós té el privilegi de ser

un referent com a polític incansable, però
també com a persona. l això, sens dubte,
l'honora. Aquesta reflexió queda provada en

un llibre publicat per la Fundació Rafael Cam-

palans just després de la seva mort, l'hivern

del 2004. Honorable ciutadò. In memoriam

Joan Reventós constata que l'admiració cap

a la seva figura va molt més enllà dels seus

companys de partit, del seu entorn polític.

Passats ara més de dos anys de ia seva mort,

Joan Reventós i la seva trajectòria política
continuen estant ben presents en l'imaginari
socialista. Amb el llibre Amics, companys i

mestres la Fundació Rafael Campalans va

voler contribuir a l'homenatge que durant una

setmana del mes de gener del 2006 el PSC va

retre al seu lider històric. Tal i com apunta al

pròleg el president de la nostra fundació, Isidre

Molas, desitgem que la publicació d'aquest
volum contribueixi al millor coneixement de

l'obra i la personalitat de Joan Reventós, el

qual ha estat una figura central de la Catalunya
de la segona meitat del segle XX i que honora

els catalans i el socialisme.

Aquest volum, amb un total de 83 evocacions

i semblances que Reventós va escriure sobre

un conjunt de persones significatives de la

vida política i social, constitueix una mostra

de la seva concepció sobre la política, que

passava per la necessitat de conservació i

valoració de la memòria històrica. Aquestes Joan Re\lentós ha estat una ñgura cen.h.al de
evocacions, la majoria de les quals estan fetes

just després de la mort d'aquests personatges, —la Catalunya de la segona meitat del segle
havien estat aplegades i publicades en cinc

petits llibres, avui pràcticament introbables: xx i que honora els catalans i el SOCialiSme
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Amics, companys i mestres (1982), Petjades.
Evocacions i semblances (1989), Noves evo-

cacions i semblances (1993), Entre els records

i la nostàlgia (1998) i Novíssimes semblances

(2000).

Potser amb afany de seguir unes paraules que

Eduardo López Albizu, "Lalo", un dels diri-

gents històrics del PSE, li va dir un cop: "A

los socialistas no se les entierra, se siembran",
Reventós va voler aproximar-se a tot un seguit
de figures que, segons ell, mereixien ser

sembrades. Sens dubte, amb aquest recull és
fàcil aproximar-se a la personalitat d'aquells
a qui Reventós descriu, però també és una

bona eina per entendre la seva grandesa po-

lítica i humana. La seva mirada sobre els

altres, sobre aquells que li han deixat emprem-

ta per la seva paraula i els seus fets, ajuda a

entendre la manera de fer de Reventós. Fer

una tria, però, dels textos més destacats resulta

dificil i fins i tot injust. L'interès de cadascuna

de les figures que recull el llibre dependrà
dels ulls del lector. El ventall és ampli i divers,
i la lectura, àgil però precisa. En aquestes

gairebé 500 pàgines ens fem una idea de la

trajectòria de personatges com Josep Pallach,
de qui destaca el fet de ser "un home valent,
un combatent nat, al qui res no li feia por",
o el president Josep Tarradellas, a qui va

conèixer a París l'any 1953 i del que recorda

que "exercia les regnes del poder amb gran

energia (...), procurava sempre que res no

escapés al seu control personal, sense que

volgués dir que no respectés la iniciativa dels

seus col-laboradors (...). Sentia necessitat

d'estar informat per endavant". Especialment
emocionant és el seu personal homenatge a

Xavier Soto, militant socialista i de la UGT,

diputat i responsable de la Secretaria de

Moviments Socials de la Comissió Executiva

del PSC fíns a la seva mort, V'any 1995 als

33 anys. Diu de Soto que "el seu compromís
ferm i permanent amb el socialisme, la lluita

per la igualtat, la llibertat i la solidaritat van

fer-ne un jove amb una enorme credibilitat,

que va saber unir amb una disponibilitat
permanent. Convençut de les seves idees,

pròpies i clares, amb els anys es transformà
en un dialèctic brillant, coherent i apassionat,
fins i tot tossut en algun moment. "

SOCIETAT

L'admiració cap a la seva figura va moltmés
enllà dels seus companys de partit, del seu

entorn polític

Nit d'eleccions generats. Barcelona. març 19/8,

Folo: Colita. Arxiu Històric de la Fundació Rafaei Campalans

La Fundació Rafael Campalans, publicant
aquest recull ha volgut retre homenatge al

que fou fundador del PSC i de la nostra

fundació, del patronat de la qual també en va

ser membre. Sens dubte, Joan Reventós va

deixar innombrables amics i amigues i, encara

inèdites, unes dilatades memòries: el relat de

molts anys d'esforç, esperances, mals mo-

ments i alegries. Una vida plena amb in-

comptables amics, amb adversaris i sense

enemics, amb la màxima coherència i amb

la mínima intransigència. Joan Reventós va

ser, per a molts i moltes, un mestre que va

evidenciar l'eficàcia definitiva de l'idealisme.

Amics, companys i mestres en deixa cons-

tància.

DDr D Tarrr
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66 Francesc Casares aviat farà vuitanta anys. Un aniversari tan rodó requereix
un regal ben singular i l'home ha tingut la iniciativa de regalar-se ell mateix,
regalar a la família i regalar a amics, coneguts i saludats i a la societat sencera

la publicació de la primera part de les seves memòries. Un regal esplèndid

Els primers trenta anys
de Francesc Casares, enquadernats
Joan Tudela, Àrea de Llengua i Comunicació de la Fundació Comaposada

El primer que cal dir delllibre, editat per

La Campana, Francesc Casares: memòries
d'un advocat laboralista (1927-1958), pri-
mera part és que no es troba a faltar la segona

part, que de tota manera ben segur que llegi-
rem amb molt de gust el dia que es publiqui.
A les lletres catalanes, les memòries de Josep
Maria de Sagarra, publicades l'any 1954, van

fer el cim d'aquest gènere literari i, en canvi,
tracten només els vint-i-cinc primers anys de

la seva vida. La gràcia dels records d'infan-

tesa, d'adolescència i de joventut, evocats

des de la maduresa, com passa en totes dues

autobiografies, són els anys que separen

l'home que recorda i el nen o l'adolescent o

el jove que va viure en present els fets pre-

tèrits.

Comparar les memòries de Casares amb les

de Sagarra no és cap exageració, motivada

pel fet cert que Casares és un home que es

fa estimar, cosa que ens influeix clarament

a tots els qui hem tingut la sort de tractar-lo.

No estic comparant dues persones. Estic

comparant dos llibres. I els llibres, com tot-

hom sap, tenen vida pròpia i independent de

la de l'autor. Fins i tot les autobiografies.

Una autobiografia deixa de ser una obra

egocèntrica i esdevé un llibre de lectura

interessant per a un públic ampli si compleix
dos requisits. L'un, l'encaix entre les edats

del protagonista i les èpoques socials. L'altre,
l'amenitat. Casares compleix tots dos requi-
sits. La República, la nostra guerra i el primer
franquisme són èpoques vistes amb ulls

d'infant, amb ulls d'adolescent i amb ulls de

jove, però també amb la mirada del memo-

rialista, que recorda el que va viure, temps
era temps, ell i el país. A més a més, Casares

escriu molt bé. Ja ha estat dit que la primera
obligació d'un escriptor és fer-se llegir i la

veritat és que Casares es fa llegir. Tot i que
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molts papers jurídics, polítics i íntims —cartes,
dietaris, poemes— que ha escrit han afinat la

seva ploma com a memorialista literàriament
solvent.

Fill de Tarragona, fill de pares mestres i fill

dels ideals republicans, els primers trenta

anys de Francesc Casares defineixen la triple
identitat que mantindrà ja per sempre: la

familiar, la política com a socialista i la

professional com a advocat laboralista.

En definitiva, un llibre decididament recoma-

nable, del qual trio aquest tast:

La sintonia entre catalanisme i República
era total en aquells ambients i en aquella
època. D'aquesta forma resultava que als

catalanistes no els calia parlar d'Espanya i

de la seva regeneració, cosa que a molts els

hauria repugnat, sinó de "La República',
artifex d'una nova realitat ibèrica. Així, la

Els primers trenta anys de Francesc Casares

defineixen la triple identitat que mantindrà ja per

sempre: la familiar, la política com a socialista 1

la professional com a advocat laboralista

Casares, al llibre, no ho confessa, jo intueixo

que l'autor ens ofereix una autobiografia tan

ben documentada i tan ben escrita perquè,
primer, ha conservat al llarg dels anys molts

papers personals i n'ha consultat ara de

públics, de manera que no s'ha hagut de refiar

només de la pròpia memòria i, també, perquè,
al llarg de la seva vida, ha llegit molta litera-

tura i sempre ha practicat l'escriptura amb

una alta autoexigència, de manera que els

cosa canviava molt. Vist a distància, se'ns

revela la importància d'aquell fenomen. El

mite "Espanya , que tantes connotacions

negatives tenia i encara té avui a Catalunya,
podia obviar-se i ser substituit per un mite

diferent: la República. Dir "Visca la

República
"

no comprometia a res en l'àmbit
del catalanisme ifins s'avenia amb un "Visca

Catalunya ". Altra cosa hauria estat cridar

"Visca Espanya "...



Entrevista a en
Josep M. Ainaud de Lasarte,
historiador, activista cultural i polític
Meritxell Lombarte, Rosa M. Puig-Serra i Joan Guàrdia

Fotografia de Carles Suqué

Barcelona (1925). La seva obra s'ha centrat en l'estudi del catalanisme, amb

especial atenció a les seves figures més emblemàtiques. Durant tota la seva

vida ha desenvolupat una gran tasca en la promoció de la història i la cultura

participant en infinitat d'activitats. Ha rebut el premi Jaume I per la seva tasca de

promoció de la cultura catalana Advocat, exdiputat per CDC del Parlament de

Catalunya (1980-1984) i exregidor de l'Ajuntament de Barcelona. Acaba de rebre

la Medalla d'Honor de Barcelona
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En Ramon Porqueres em va dir que hi ha

coses que no sap si les ha viscut, li han explicat
o les ha vist a la tele

Josep M. Ainaud ens rep al seu pis, a prop

de la Sagrada Familia, acompanyat de la

seva dona, discreta i afable. Entrem a la

primera saleta, tan plena de llibres que pen-

sem que és la biblioteca, però després veiem

que no és més que una altra de les parets

que conformen els murs identitaris de la

casa: la casa són els llibres i els llibres són

la casa. Si la majoria de famílies vivim amb

les parets enguixades, ells, a la seva manera,

han fet dels llibres l'últim material per aillar

l'ambient, i el resultat, vulguis o no, és tant

acollidor com un lloc on fa l'efecte que no

t'hi pots avorrir mai. Seiem i encenem la

gravadora: llavors, quan l'Ainaud comença
a parlar, se'ns desvetlla una de les

consequències de viure sota el pes de tantes

tones d'idees i ficcions: la seva veu i el to

tenen la vehemència apagada i tranquil'la
d'un volcà que només despertaria si la men-

tida s'instal-lés al seu abast. Busca la veritat

per poder-la transmetre com el milior dels

valors a les segiients generacions, amb milers
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de llibres que li serveixen d'amenaça contra

les afirmacions lleugeres. Si algú ens volgués
parlar d'història com qui parla de Déu o de

les ciències exactes, ell, senzillament i amb

parsimònia, començaria a obrir-los i a mos-

trar-nos l'últim pas fins a la veritat, aquest

magma orgànic i encès que només habita a

l'interior de les persones: la interpretació.

Com valoreula tasca actual per reco-

pilar la memòria silenciada2 Val molt

la pena, però s'ha començat massa tard.

Moltes persones han mort i a d'altres, per

l'edat, els falla la memòria. La major part
de la gent és honesta i mentir, en el sentit

de modificar la realitat per tal de perjudicar
algú, no crec que ho faci, però amb això no

n'hi ha prou. Les persones fabulem, si no,

no seriem persones, i explicar què feies,

passats uns anys, no es pot fer sense entendre

els nexes entre memòria i imaginació. Per

definir un record comptem amb les emocions

que ens resituen en aquest record que suscita

tantes emocions per ser explicat com perso-

nes l'han viscut. A més som animals de

records i, si no tenim activitat, el record

se'ns menja i el convertim en mite. Tendim

a la mitificació i, per posar la metàfora dels

escacs, si vam ser peons ens definim com a

alfils. Un dia en Ramon Porqueres em va

dir que hi ha coses que no sap si les ha

viscut, li han explicat o les ha vist a la tele.

Jo, de vegades, si em poso a llegir les

memòries d'alguns polítics o gent significada
penso: "Si tots érem herois de la clandesti-

nitat, com va poder ser que Franco morís al

llit7". La clandestinitat, quan s'interpreta
tard, té molts desavantatges per aportar
visions a la història, perquè la història no

pot ser la suma de petites veritats. S'ha

d'interpretar des de la seva integritat. Quan
feies una cosa la feies perquè sí, te'n fiaves

de la teva gent i punt. No sabies ni el context

ni la magnitud d'una acció i, per raons de

seguretat, era millor que fos així. En una

societat normal no és difícil no confondre

els límits que separen les teves dues vides,
la pública i la privada. En una societat clan-

destina és impossible. No saps què passa,

nomès què et passa a tu, et diuen "ves aquí
i fes això" però sense perquès ni res sem-

blant, ho fas i punt. Un altre dels desavan-

tatges és que la gent canvia. No crec en la

figura del "traidor", perquè tinc fe en les

idees i en la gent que es mou, però he vist

girs polítics de cent vuitanta graus en les

vides d'algunes persones i, aquestes, si avui

per avui t'han d'explicar què feien, ho faran

amb els canvis incorporats que s'han explicat
a si mateixos. L'explicació que et donin serà

totalment diferent de la que t'haurien donat

en el moment de fer-ho. I encara una altra:

de vegades havies de portar tres personalitats
alhora i saber quan eres l'un i quan eres

l'altre, això podia ser tan fatigant com un

trastorn. Per acompanyar-ho amb una altra

anècdota d'en Porqueres, explico el que un

cop em va dir : "El dia que m'enxampin

almenys hauré acabat amb aquesta bogeria
de saludar algú pel carrer i no saber quin
dels tres tios ets". No em mal interpretéssiu,
benvinguda sigui la tasca, però s'hi hauria

d'implicar tothom: polítics, acadèmics, uni-

versitaris, les memòries del carboner de la

cantonada... Tothom, per recollir-ho tot, i

després, amb rigor, classificar-ho. Les per-

sones que recullen el material també condi-

cionen i, evidentment, el criteri de qui ha

de classificar-ho. Si has de classificar una



Salvar la cultura i la voluntat de ser de Catalunya
I oposar-se al franquisme

documentació i no coneixes els seus prota-

gonistes o l'època en què ha passat és que

fem un pèl tard. Un dels problemes de la

nostra transició és que volem explicar-nos
les coses en un context totalment diferenciat

i ja és hora que es marquin les diferències.

Què vol dir exactament amb fmarcar

les diferències"2 Si vam anomenar una

època com a "transició" és perquè no podiem
saber quan s'acabaria i, encara que diguin

que es va acabar quan vam entrar al mercat

comú, la transició estarà viva fins que l'estat

no digui clar i contundent que els crims

s'han de condemnar. I que s'ha de declarar

la nul-litat dels consells de guerra dels dos

bàndols. D'aquesta manera s'entendria la

memòria dels qui lluitaven com un principi.
La llei en favor de la memòria històrica

s'hauria de rebutjar per covarda, per insufi-

cient. Paisos com Alemanya o Sud-àfrica

han començat per recopilar tota la memòria

d'uns fets condemnats i se n'han sortit molt

millor que aquí, on sembla que hi hagi
massa mala consciència per parlar franca-

ment de Franco. Trobo a faltar l'entusiasme

per assenyalar aquella època d'una manera

civilitzada i distant. És clar que s'haurien

de demanar responsabilitats, al cap de l'estat

per començar, però potser, desprès d'aclarir

les coses, la societat espanyola no donaria

majoria absoluta a gent com l'Aznar. Jo crec

que l'estructura que va permetre que el

franquisme durés tants anys continua intacta.

Allò es basava en l'egoisme i el desinterès

pel devenir col-lectiu i, des del meu punt de

vista, tot això continua vigent.

Quina fou la vostra experiència: la

vostra "petita veritat"2 Durant la Sego-
na Guerra Mundial, vaig entrar en contacte

amb la resistència francesa i, amb un grup

de catalans, els ajudàvem a passar gent a

Gibraltar, sobretot jueus. Doncs bé, apareixia
als anuncis breus de La Vanguardia un text

que deia "Vendo jaca con burrito" Anava

seguit d'uns números a través dels quals
sabíem amb qui i on ens havíem de trobar.

A través d'un número també sabies el grau

de dificultat que tindria l'acció. Així anàvem.

Si hi havia cartes o documentació era millor

cremar-ho tot quan ja no era necessari. Des-

prés vaig militar al Front Universitari de

Catalunya (FUP), amb qui ja havia tingut
contactes a través del Front Nacional de

Catalunya. Salvar la cultura i la voluntat de

ser de Catalunya era d'interès i d'urgència
per a mi i oposar-se al franquisme era una

quiestió de principis. Ajudar la resistència

francesa 1els aliats va ser una tasca excel-lent,

però desprès, l'Europa democràtica, va mos-

trar molt poc interès per nosaltres o, el que

és el mateix, ens va deixar sols amb Franco.

Al FUP vaig entrar en una "cinquena", que

era un grup de cinc, i vaig deixar molt clar

que ni volia portar pipa ni volia participar

nord i SOCIETAT

Per acabar, ens podria explicar la se-

va visió de la vaga de tramvies de

Fany19512Es va donar una catàlisi de fets.

La gent que vam organitzar-ho no érem

espontanis. Va ser molt unitari i, a les re-

unions, venia gent del PSUC, de la UGT,
d'Estat Català..., tothom. Però la resposta

popular va ser absolutament espontània i

això va deixar perplexa a la policia. Les

noies que treballaven als bancs recollien un

full d'impremta clandestina i el fotocopiaven
a la feina, la gent que els llegia els passava

en lloc de llençar-los. Va ser un èxit de

l'espontaneitat. També cal dir que el terreny
era abonat. Molts tramviaires eren de la

CNT i, per anar al lavabo, deixaven el tram-

via i entraven en un bar amb la carpeta dels

bitllets i la recaptació. Això permetia que

passessin papers a cambreres o cambrers,

simpatitzants també de la CNT, sense des-

L'estructura que va permetre que el

franquisme durés tants anys continua intacta.

Allò es basava en l'egoisme i el desinterès

pel devenir col-lectiu, tot això continua vigent

en cap acció violenta. Un cosí meu va ser

assassinat l'any 36 i un germà meu va estar

als camps de concentració francesos l'any
39, jo m'haviajurat a mi mateix que mai

tornaria a viure un 36 o un 39.

Coneixieu molta gent de la UGT2 De

molt jovenet em movia pels bars i el món

de l'espectacle i allò era tot de la CNT que

estava molt més arrelada que la UGT. Em

vaig afiliar a la UGT perquè, a la FNEC, la

filiació sindical eren obligatòria Encara dec

estar-ho. Abans d'un dels registres a casa,

vaig amagar tan bé el carnet que el vaig

perdre i mai m'he donat de baixa. Després
de la guerra vaig perdre contacte amb tot el

que quedava d'UGT i, fins temps desprès,
no coneixeria l'Edmon Vallès o, tot treballant

per a una enciclopèdia, a en Porqueres i més

gent. En la resistència contra el franquisme
col-laboraves amb gent de l'MSC, de la

CNT, d'ERC, de la UGT... La dictadura

volia que afloressin les nostres diferències
i desconfiéssim els uns dels altres, però
moltes més coses ens unien, fins i tot la

precarietat de mitjans i la necessitat de cons-

pirar junts.

pertar sospites. Això, unit a la reacció de la

gent, va provocar aquella victòria sense

precedents. Una vaga d'usuaris va deixar la

policia sense ocasió de reprimir ningú. Els

conductors i els cobradors van anar a treba-

llar, no es podia prendre cap represàlia contra

ells. Podia la policia arrestar la gent per no

pujar al tramvia2 És clar que no. La gent
treia els troles i tallava els cables, quan

arribava la policia només trobava tramvies

aglomerats. Una vaga d'usuaris és interes-

santíssima. En el cas d'aquesta vaga hi ha

dues proves inqiestionables: una és la re-

captació del dia, zero. Zero només pot voler

dir un seguiment, més que massiu, total.

L'altra són els rebuts de vidres i materials

que es van haver de reposar als tramvies els

dies segients. Això vol dir sabotatge. Són

proves d'una realitat innegable.

Apaguem la gravadora i baixem ul carrer.

L'Ainaudi la seva dona queden a la Parri-

cada de llibres, descansant. Gràcies d tots

dos: ha extat un pluer.
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Un treballador de la SEAT

El company Roque



SOCIETAT I memòria

S'ha aconseguit la transferència dels fons inventariats de la Generalitat de

Catalunya, però encara manca la devolució, entre d'altres, dels fons del nostre

sindicat

Els documents de la UGT de

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

El procés de retorn dels documents cata-

lans retinguts a l'Arxiu General de la Guerra

Civil Espanyola situat a la ciutat de Salamanca

no s'ha completat ni de bon tros. El que s'ha

aconseguit, a partir de l'aprovació el mes de

novembre de 2005 de la Llei de Restitució a

la Generalitat de Catalunya dels documents

incautats arran de la Guerra Civil, només és

laii transferència dels fons inventariats de la

Generalitat de Catalunya. Manca encara la

devolució de molta documentació, entre la

qual els fons del nostre sindicat que represen-

ten un extraordinari volum.

Antecedents

Recordem breument que durant la Guerra

Civil les tropes franquistes es van apoderar
de la documentació d'administracions, partits
polítics, sindicats, particulars, ateneus i tot

tipus d'organitzacions amb la finalitat

d'aconseguir la major quantitat d'informació

possible per bastir un entramat repressiu amb

una sòlida base documental. La documentació

incautada fou traslladada a Salamanca on es

van confeccionar tres milions de fitxes poli-
cials a partir de les quals es van poder aplicar
les lleis del "Nuevo Estado". En altres pa-

raules, presó, mort o exili per a les persones

considerades "desafectes al Règim".

La ferma reivindicació de la societat catalana,
en particular mitjançant la Comissió de la

Dignitat de la qual la UGT de Catalunya en

forma part, amb el suport inequívoc de la

majoria de les forces polítiques, va obrir les

portes al diàleg, la comprensió i, finalment,
la devolució dels documents. L'oposició
frontal d'estaments polítics i socials afins al

Partit Popular no van poder impedir que el

Congrés dels Diputats aprovés la llei de res-

titució que establia el retorn de la documen-

tació als seus legítims propietaris.

Els primers lligalls —cinc-centes caixes exac-

tament, pertanyents a la Generalitat de Cata-

lunya, degudament inventariats i digitalitzats-
van arribar a l'Arxiu Nacional de Sant Cugat
el mes de gener de 2006. La mateixa llei

determinava que durant l'any 2006 s'havien

72 i es Noticies de denquai trebai

Local de la Rambta de Santa Mònica. 10, de

Barcelona, l'any 1932. aleshores seu del CADCI

papers
de Salamanca
papers catalans, papers de la dignitat,
salamanca plood papers, papers per la

memòria, papers per la llibertat, papers

per la justícia, papers tacats de sangi

Comissió de la Dignitat

de tornar els documents de les entitats i els

particulars. A tal fí, es va formar una comissió
mixta Estat-Generalitat que ha de procurar

la identificació dels documents, formada pel

director general del Llibre, Arxius i Bibliote-

ques del Ministeri de Cultura, el sotsdirector

general d'Arxius del Ministeri de Cultura, el

director general de Patrimoni Cultural del

Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya i el sotsdirector general d'Arxius

del mateix Departament de Cultura.

Situació actual

Els tècnics arxivers desplaçats a Salamanca

per la Generalitat jal han completat la identi-

ficació i l'inventari delltota la documentació
i d'altres objectes requisats a Catalunya.
Aquest inventari l'ha de validar la Comissió

Tècnicallque preveu la llei. El retard en la

convocatòria d'aquesta Comissió pot enda-

rrerir de manera molt considerable el procés
de digitalització que ha de fer la Generalitat

amb el pressupost que ha previstiJ per a en-

guany. La digitalització -cal recordar-ho-lJés
una operació prèvia al retorn dels documents

perquè la ciutat de Salamanca continui tenint

un molt notable arxiu de la Guerra Civil

espanyola, sense els originals retornats, però
sí el documents en els actuals formats dels

moderns sistemes arxivístics. Recordem que

la mateixa llei de restitució preveia la creació
del Centro Documental de la Memoria His-

tórica a la ciutat de Salamanca amb els fons

del Archivo de la Guerra Civil. Un cop feta

aquesta operació, s'iniciarà el procés
d'informació pública previ al retorn als par-

ticulars i entitats requisades que ho demanin.

Des de la UGT de Catalunya demanem, per

tant, l'agilització urgent del procés previst
per la llei ilila ràpida digitalització dels fons

catalans. També reivindiquem el manteniment

de la unitat civil com fins ara, a l'entorn de

la Comissió de la Dignitat, entitatUlque té el

suport de la comunitat acadèmica internacio-

nal, de milers d'entitats i institucions i, en

definitiva, del poble de Catalunya.
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L'exposició itinerant "Cartells de la guerra civil a Catalunya", produida per l'Arxiu
Nacional de Catalunya, s'ha pogut veure a Ripolletde l'1al 18 d'octubre de 2006,
organitzada per l'associació Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals (CRAC)

de cartells de la guerra civil
a Catalunya a Ripollet

Si ens preguntem com és que una associació cultural s'interessa per una exposició
sobre cartells i en concret sobre cartells de la guerra civil, trobem algunes respostes
a aquest "com"

L'any 2006 es commemoren els 75 anys de la proclamació de la HI República
i els 70 anys de l'esclat de la guerra civil. D'aquesta etapa de la nostra història recent,

malgrat que ja han transcorregut molts anys, no només en tenim coneixement perquè
l'hem estudiada a l'escola o bé n'hem llegit llibres, sinó que molts de nosaltres, per

edat, la coneixem de primera mà a partir de les vivències personals o bé perquè ens

les han tramès els nostres pares o avis. Volem recordar aquests dos fets que han marcat

no només la història del nostre país, sinó també la història de les nostres famílies i

en molts casos han marcat una llarga etapa de la nostra pròpia història en funció de

a quin bàndol, "vençuts o guanyadors", de la guerra estaven enquadrats els nostres

pares o avis. L'exposició és una oportunitat per retre un homenatge als nostres

familiars, perquè malgrat que les seves vivències són històries anònimes, sense el

seu coratge al llarg dels tres anys de guerra civil, a la retaguarda o al front, i el gran

esforç que van fer per superar tota aquella etapa de la seva vida que els va condicionar

durant molts d'anys i per treballar per guanyar la llibertat per als seus fills i néts.

Som afortunats de no haver viscut cap més experiència de guerra en el nostre país
des de fa 67 anys, però de guerres n'hi ha moltes ben a prop nostre i apropar-nes a

aquests fets ens permet, a partir de les experiències de les nostres famílies, entendre

la crueltat de les guerres d'avui i adoptar posicions individuals davant de tanta violència
que tenim tan a prop nostre i mantenir una actitud activa de treball per la pau. Aquests
cartells ens permeten conèixer visualment, de més a prop, no només que va ser aquella
guerra, sinó les catèstrofes de les guerres en general, els cartells sobre la fam i el

fred són molt visibles en les crides a la població perquè ajudin els milicians i soldats

que són al front, els de la mort amb el patiment per la pèrdua dels infants, els del

pas de l'esperança de guanyar la guerra i un model de societat a les dificultats

de la lluita en les consignes a la població de tots contra el fascio.

L'exposició sobreels cartells de la guerracivil també ens permet com-

prendre com es comunicaven la Generalitat de Catalunya, el govern de l'estat,
els partits polítics i els sindicats amb la població, en una època en què no existia

ni la TV, ni internet i no tothom tenia una ràdio a casa i una part important de

la població era analfabeta.

L'exposició sobreels cartells dela guerracivil ens permet descobrir que
en els nostre país hi havia el que avui en diríem uns creadors i dissenyadors
de categoria internacional.

i finalmenten una guerra no només es mata a persones i es destrueixen cases,

ponts i fàbriques, sinó que també es destrueix patrimoni cultural del país que

viu el conflicte. El 18 de juliol del 1936 estava prevista a Barcelona la inauguració
de l'Olimpiada Popular de Barcelona, en resposta a l'Olimpíada de Berlín,
però no fou possible perquè aquell 18 de juliol esclatà la guerra. Per participar
a la inauguració de l'Olimpiada es van desplaçar de tot Catalunya molts gegants
i d'altres entremesos que van acabar destruits perquè no van tornar als seus

pobles. D'imatges de destrucció de patrimoni cultural també en veiem amb

les guerres actuals. La vida humana és molt important, però la cultura, que és

una part de la civilització, d'allò que ens fa humans, també ho és i les guerres
també la destrueixen.

LesNotíciesdellenguei sebes73



Homenatge al company Salvador Clop i Urpí
Rosa M. Puig-Serra, responsable del Departament de Cultura de la UGT de Catalunya

La UGTde Catalunya va voler organitzar un acte d'homenatge al

president de la Unió de Jubilats i Pensionistes, Salvador Clop i Urpí,
a l'any de la seva desaparició, perquè poques persones com ell

representen els valors de compromís permanent i insubornable amb

els treballadors i amb la justícia social. L'acte, celebrat el 14 de

novembre a la sala de les Brigades Internacionals, a la seu de Barcelona,
va comptar amb una nombrosa assistència de persones que volien

mostrar l'estima que tenien per en Salvador. Tal com va dir Diego
Martínez, "la UGT de Catalunya són unes sigles, però al darrere

d'unes sigles hi ha persones que les omplen de vida, que li donen

ànima. En Salvador Clop, un treballador que sense esforçar-se per

fer-se notar, és dels que fan que una organització com la nostra

adquireixi plenament sentit".

f

Inauguració

Coincidint amb l'homenatge, s'ha publicat el primer volum de la

col-lecció d'opuscles testimonis ugetistes que vol recollir el llegat que

ens han deixat els companys i companyes que han ajudat a construir

el nostre sindicat i han contribuit a fer la història del nostre país.
Volem així mostrar el nostre agraiment a qui ha compartit amb tots

nosaltres els valors de justícia social.ij Més concretament, el llibre

dedicat a Salvador Clop fa un repàs de la seva vida il
:

dels seus escrits,
i també recull diferents col-laboracions sobre la seva trajectòria.
Alhora, aquest acte forma part del treball de recuperació de la memòria

històrica de la UGT de Catalunya, en particular la memòria de tots

aquells companys i companyes que durant el franguisme van treballar

per reconstruir la UGT de Catalunya i per recuperar la llibertat, la

democràcia i l'autogovern.
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IV Premi Paraula

Convoca: Avalot-UGT de Catalunya-CFDT Catalunya Nord

Pot participar-hi tothom que vulgui. Hi poden concórrer obres de narrativa curta,

originals i inèdites, que no hagin estat premiades ni es trobin pendents de la

resolució d'altres premis. Els treballs han d'estar escrits en català. Extensió de

4 a 6 fulls DIN A4 (màxim 1.900 paraules—10.000 caràcters). Els treballs s'han

de presentar per triplicat, en Un sobre amb la cita "Per al IV Premi Paraula de

narrativa breu", i s'han d'acompanyar d'una plica tancada, amb el nom, l'adreça
i el telèfon de l'autor. Els treballs es poden lliurar personalment, de dilluns a

divendres, de 9 a 19 h (Barcelona), o de 9 a 12 i de 14 a 18 h (Perpinyà), o bé
trametre per correu certificat, fins al 30 de març.

Està format pels escriptors Joaquim Carbó, Manel Zabala i Jaume Ribera, i pels
representants del sindicat Rosa M. Puig-Serra, Anna Lliuró i Noèlia Martín. El

secretari del premi és Joan Guàrdia.

Es concediran un primer premi, un segon premi i un tercer premi, dotats amb

600, 400 i 200 euros respectivament. Les obres premiades seran publicades a

la revista Les Notícies de llenguai treball. L'acte de lliurament tindrà lloc a la seu

de la UGT de Catalunya, a la Rambla de Santa Mònica,10, de Barcelona, durant

la Vetllada cultural 2007, el dia 8 de maig.

Avalot-UGT de Catalunya CFDT de la Catalunya Nord

Rambla de Santa Mònica, 10 Carrer Garrigole, 8

08002 Barcelona B.P. 146 — 66000 Perpinyà
tel. 93 304 68 00-93 342 55 85 tel. 04 68 50 77 50

cultura EGcatalunya.ugt.org sgencfdtcnideaol.com

Conferència llengua ijoventut

La desena conferència sobre política lingúistica, organitzada per la Fundació Co-

maposada, va tenir lloc el dia 8 de novembre, a les 12 del migdia, a la sala d'actes del

Palau Marc, seu del Departament de Cultura de la Generalitat. Hi van intervenir Òscar
Riu, coordinador nacional d'Avalot, Frederic Monell, vicesecretari general de la UGT de

Catalunya, i Sixte Moral, secretari de Política Lingúística de la Generalitat, que va fer

una conferència sobre llengua i joventut. Va presentar l'acte i moderar el col-loqui Joan

Tudela, responsable de l'Àrea de Llengua i Comunicació de la Fundació Comaposada.
L'acte, que va comptar amb una nombrosa assistència, va acabar amb una copa de cava.

Durant l'acte, es va distribuir el número 22 de la revista Les Notícies de llengua i treball.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el conjunt d'activitats que es fan a l'ugetisme i a la

societat catalana per fomentar l'ús del català, especialment en les relacions interpersonals
i entre la joventut.

Deu
Conferències

8 de novembre del 2006

Sala d'actes del Palau Marc

Sixte Moral: llengua i joventut
Mesa: Sixte Moral, Frederic Monell,
Òscar Riu, Joan Tudela

24 de novembre del 2005

Sala d'actes del Palau Marc

Miquel Pueyo: el foment del català

en els usos linguístics interpersonals
Mesa: Miquel Pueyo, Frederic Monell,
Paco Neira, Joan Tudela

21 d'octubre del 2004

Sala d'actes del Palau Marc

Antoni Mir: la nova etapa de la política lingúística
Mesa: Antoni Mir, Jaume Collboni, Joan Tudela

5 de novembre del 2003

Sala d'actes del Palau Marc

Jordi Roigé: el català als mitjans de comunicació
Mesa: Jordi Roigé, Jaume Collboni, Joan Tudela

25 d'octubre del 2002

Centre d'Art Santa Mònica
Lluís Jou: llengua i immigració
Mesa: Lluís Jou, Diego Martínez, Joan Tudela

2 d'octubre del 2001

Centre d'Art Santa Mònica

Lluís Jou: la llengua catalana a l'Estat i a ta Unió

Europea
Mesa: Lluís Jou, Josep M. Àlvarez, Paco Neira

30 d'octubre del 2000

Centre d'Art Santa Mònica

Lluís Jou: la cooperació lingúística
entre els territoris de para catalana

Mesa: Lluís Jou, Josep M. Àlvarez, Paco Neira

4. de novembre del 1999

Centre d'Art Santa Mònica

Lluís Jou: l'evolució del coneixement del català

a la nostra societat

Mesa: Lluís Jou, Josep M. Àlvarez, Paco Neira

6 d'octubre del 1998

Locals de la UGT a Via Laietana

Lluís Jou: el balanç del desplegament
de la Llei de política lingúística
Mesa: Lluís Jou, Josep M. Àlvarez, Paco Neira

14 d'octubre del 1997

Centre d'Art Santa Mònica

Lluís Jou: l'elaboració de la nova

Llei de política lingúística
Mesa: Lluís Jou, Josep M. Àlvarez, Paco Neira

Lesbonces dol maé TS



LLENGUA I

V2724/
08

N
N
N

:
N
h

ESSBla
Val
FE CID

IONSD'AS

PER NGUA

Escola Valenciana-Federació
d'Associacions per la Llengua

Carrer José Grollo, 91

46025 València
tel. 93 347 27 83

escola.vQfev.org
VVVVAV.fev.org

Escola Valenciana:

compromís valencià
Escola Valenciana-Federació dAssociacions per la Llengua és una entitat cívica formada

per vint associacions comarcals. Al capdavall, una de les entitats civiques més importants
del País Valencià. Premi Nacional de Cultura 2006, atorgat per la Generalitat de Catalunya.
Agraim al seu president, Diego Gómez, les facilitats per a la realització d'aquest reportatge

El principal objectiu de l'entitat és la normalització lingúística en

tots els àmbits de la llengua. La Federació Escola Valenciana comença
l'activitat en el camp educatiu l'any 1984, i el 1986 naixen les primeres
coordinadores que finalment es federen el 1990 amb el nom d'Escola

Valenciana, amb l'objectiu inicial de potenciar la creació d'un sistema

educatiu amb el valencià com a llengua vehicular. Amb aquest motiu,
naixen les Trobades d'Escoles en Valencià, aplecs lúdics i reivindicatius

que han esdevingut el projecte amb més ressò de l'entitat, reunint la

primavera del 2006 més de 220.000 persones a les 16 trobades

76 Les Notces desngua aa

celebrades. En els darrers anys l'entitat ha conservat l'acció a l'escola,
tot i que ha experimentat un destacat creixement augmentant el seu

radi d'acció a la normalització lingúística en l'àmbit social. Educació,
música, cinema, literatura, cultura popular, multiculturalitat, voluntariat,
sostenibilitat i democràcia participativa són els pilars d'una nova visió

d'Escola Valenciana com a entitat global que ha estat un grup de

pressió constant i constructiu a la vida social, educativa i política
valenciana. El darrer mes de setembre l'entitat valenciana va rebre

el Premi Nacional de Cultura per la seua tasca de promoció lingúística.



Activitats d'Escola Valenciana 2006
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Trobades 2006

Aquest any les Trobades o festes per la llengua han complit 21

anys de vida. Van nàixer com un aplec reivindicatiu i lúdic de les

escoles d'ensenyament en valencià, i actualment s'han convertit en

els encontres més multitudinaris del País Valencià, reunint el 2006

més de 220.000 persones en 16 Trobades comarcals. Les Trobades

mantenen el seu reclam escolar, tot i que hui en dia han esdevingut
també aplecs de cultura popular valenciana on tot el món hi té cabuda.

Una trobada és, en l'actualitat, la manifestació popular més important
d'estima per la llengua. Les trobades són un invent valencià únic a

Europa i segurament a la resta del món. En una trobada s'uneixen

vàries generacions: des dels més majors -que gaudeixen veient els

menuts-, la dels qui l'organitzen -pares, mares i, ensenyants i respon-

sables públics- i la dels qui la gaudeixen de pleil: els infants, els joves.
Una trobada és un antídot al malintencionat meninfotisme. És una

expressió pública d'autoestima col-lectiva. Una trobada és una festa

E

LLENGUA :

per la llengua que reclama, dels responsables, insistentment majors

quotes de normalitat lingúística: de fer del valencià -la nostra manera

de dir català- la llengua pròpia i oficial d'ús normal per a tots i per

a tot. Les Trobades continuaran tenint com a reivindicació central la

promoció dels programes d'immersió lingúística i d'ensenyament en

valencià. Escola Valenciana, la comunitat científica educativa i la

universitat han reiterat en diferents ocasions que els únics programes

que aconsegueixen una competència real en les dues llengúes oficials

al País Valencià son aquests darrers. En aquest sentit, Escola Valenciana

ha realitzat en els darrers mesos la campanya "Apunta't als programes

d'educació bilingúe òptims", que tindrà continuitat aquests mesos.

Multiculturalitat a les aules: Multilingúisme i Projectes d'Acollida

Després de lesjornades de debat celebrades a Castelló el 2003, Escola Valenciana ofereix

un conjunt de materials destinat a l'acollida de nouvinguts a les aules en un context multilingúe.
És el cas del projecte de Compensatòria Acord, i també dels projectes de primària de la Marina

Alta i el projecte intercentres del grau de Castelló. Aquests dos darrers han rebut el 2005 el

segon premi de la Conselleria d'Educació de materials per a nouvinguts i el tercer premi
d'innovació pedagògica del ministeri d'educació, respectivament. A més, Escola Valenciana és

membre del Institut Europeu de Programes d'Immersió i de la Unitat per l'Educació Multilingúe,
on també s'integren la Universitat d'Alacant i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

(vrvvyy.ua.es/uem).
M caaaar óCEaT EE 3 411

Cinema en Valencià: Inquiet,Circuit de Cinema iCinema l'Escola

circuit de cinema

en vatencià
L'any2006EscolaValenciana ha fet un important esforç per encetar el camí

de la promoció de l'audiovisual en valencià. Al País Valencià s'ha partit

pràcticament des de zero, i en poc de temps s'ha creat la base per a la proliferació
del cinema i altres formats audiovisual en la nostra llengua. L'any 2005 Escola

Valenciana va col-laborar en l'organització de l'Inquiet, primer festival de

cinema en valencià, i aquest any n'és organitzador. Com a novetat, enguany

l'Inquiet introdueix un nova modalitat: el festival de videoclips de música en

valencià. A més, el mes de gener s'inaugurarà el circuit de cinema en valencià,
coordinat per Escola Valenciana i on s'integren 20 municipis que es comprometen
a oferir una programació regular de cinema en la nostra llengua. A nivell

escolar, la Federació ha ofert la darrere primavera el projecte Cinema a l'Escola,

organitzant itineraris per anar al cinema en valencià. El repte pel 2007 és

eixamplar la xarxa i augmentar el nombre d'escoles i la qualitat dels tallers

audiovisuals.
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IV Congrés: Escola Valenciana

i Societat Sostenible

Cada quatre anys Escola Valenciana celebra el seu congrés. Els

congressos naixen de la necessitat de reflexionar sobre l'estat de

l'educació, entenent-la com a una part de la societat, J i en aquest sentit

plantejar-nos nous reptes davant els problemes als quals ens hem

d'afrontar dia a dia com a educadors i membres d'una comunitat, que

comporta una manera de veure el món i d'entendre la vida, bé siga a

través de la nostra llengua, bé siga a través dels nostres costums. Així,
amb els congressos es pretén constituir un punt de referència en el

camí d'aconsecussió d'una escola valenciana de qualitat. L'escola

valenciana és per definició una escola profundament arrelada al medi

natural, cultural i social que l'envolta, per tant, conèixer aquest medi

és imprescindible per tal de desenvolupar la tasca renovadora que
l'escola exigeix. Ningú no ignora que en l'actualitat estan produint-
se uns canvis accelerats (socials, econòmics, polítics i culturals) que

impliquen tots els àmbits de la societat. Pel que fa a l'àmbit del territori,
els canvis en molts casos comporten destrucció irreversible amb greus

consegiúències per a la preservació del medi ambient i per a la conservació
del patrimoni natural. És per això que per poder educar en els principis
i valors que l'escola valenciana pretén (i que totes les propostes
curriculars contenen), s'esdevé necessari un coneixement i una reflexió

profunda sobre la situació actual (i d'un futur immediat) del territori

del nostre país. D'altra banda, la interrelació entre medi i llengua és
un fet constatable que fa que quan s'empobreix el medi ambient que
ens envolta i la relació de les persones amb el seu medi, s'empobreix
també el llenguatge que designa i expressa eixes relacions. Per a

l'Escola Valenciana, que fa de la pròpia llengua vehicle d'ús i eina de

treball, mantenir la riquesa lèxica i expressiva és un objectiu educatiu

que va més enllà del món estrictament escolar perquè abasta tota la

societat. A més, si perdem patrimoni valencià, deixem de ser el que

som, deixem de ser en part valencians. Amb tot, el IV congrés reflexio-

narà sobre la sostenbilitat des d'un punt de vista global, perquè una

societat sostenible és aquella que té cura del medi ambient però també
de l'educació, la cultura, la llengua i la democràcia participativa. Com

a material base del congrés, Escola Valenciana ha encomanat a 14

especialistes valencians una anàlisi per camps de la situació del medi

ambient valencià. Com a resultat ha sorgit el Llibre Verd del territori

valencià, els 17 informes del qual han estat centre de l'actualitat

informativa la darrere setmana. El IV Congrés s'ha celebrat els dies

5,6,7 i 8 de desembre a València.
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Voluntariat pel Valencià
voluntariat pel valencià

Voluntariat pel Valencià és el projecie de participació
lingúística que té per objectiu crear nous parlants de valencià.
Des del Voluntariat posem en contacte persones que volen

aprendre a parlar valencià amb gent disposada a dedicar el seu

temps lliure a ensenyar-lo. Sense exàmens, ni gramàtica i

totalment gratuit. Només volem reforçar la idea que el valencià
és i serà llengua d'acollida. El projecte naix de l'aplicació
prèvia a Catalunya per part de la Generalitat, i en el seu primer
any de vida té un balanç de 1000 parelles creades. A més dels

tàndems lingúístics, la versió al País Valencià compta amb

itineraris guiats i visites dels participants al circuit de cinema

en valencià, també organitzat per Escola Valenciana.
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La Gira 2006: I Festival ltinerant

de Musica en Valencià

Un dels projectes encetats el 2006 i que tindrà continuitat

el proper anys ha estat La Gira. Un total de 12.000 assistents

a 14 concerts a 12 comarques valencianes, amb l'actuació de

prop de 30 grups, entre ells els principals grups valencians i

altres del Principat. Els grups participants han estat: Gertrudis,
Obrint Pas, Aspencat, Slaparàpid, La Gossa Sorda, SXalissai,
Arròs Caldós, Desgavell, Mugroman, Anguiles de Camal, Sva-

ters, Al Tall, Rave Raren, In-Fussió, Max, SRamot, Soul Attac,

Odi, Puntt Tomaca, Orxata Sound System, Sant Gatxo, Ovvix,

Bajoqueta Roch, la Troba Rung-Fu, La Emboshada, La Sardina

Hidrofòbica, Pirats Sound Sistema, i les actuacions dutes a

terme en el marc de la III Nit de l'Escola Valenciana de Pau

Alabajos, Dolç Tab Jazz Project, Rafa Xambó, Sergi Contrí,
Feliu Ventura, Verdcel, Remigi Palmero i Carles Enguix. La

cloenda de la Gira, celebrada a Muro d'Alcoi va reunir a més
de 2.500 persones el darrer 8 de juliol. Pel 2007 la Gira es

convertirà també en l'aparador dels videoclips presentats al

concurs dins el marc de l'Inquiet, en una proposta anomenada

Gira-Clip que es va celebrar a València el mes d'octubre.
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Sambori: Premi de literatura en valencià

La vuitena edició del Sambori, premi infantil de

literatura en valencià, ha recollit prop de 50.000

treballs, convertint-lo en el concurs europeu més

participatiu d'aquest àmbit. La novena edició

d'enguany té la novetat de la inclusió de les escoletes

al concurs, amb el que el premi arriba ja dels dos

anys fins a l'edat universitària. Al Sambori participen
17 comarques valencianes i més de 500 escoles.

Tallers de Cultura Popular

Projecte l'Àlbum: biografies visuals dels

nostres autors

Escola Valenciana, amb la col'lecció 4lbum-
Recursos Audiovisuals, vol acostar els autors de la

nostra tradició cultural a l'alumnat dels centres

d'ensenyament valencians, tant de primària com de

secundària i batxillerat. Al context valencià, ni les

institucions ni la iniciativa privada quasi no produeixen
recursos audiovisuals de qualitat -en valencià i amb

contingut valencià- de suport al professorat. Pretenem

doncs amb materials com aquest omplir aquest buit

j renovar el nostre COMPROMÍS VALENCIÀ, un

compromís que omplirem sense estridències ni con-

flictes, sinó amb fets i realitats. La col-lecció s'ha

encetat amb l'edició de "Joan Fuster, Una biografia
Visual". El material està concebuí com a suport per

a l'exposició i debat a l'aula, els textos, les imatges
i la música poden servir, no sols d'introducció a l'obra

i la biografia d'un dels nostres autors contemporanis
més importants, sinó també de repàsa la història del

segle XX a casa nostra, des de la Primera Guerra

Mundial fins a la instauració de la democràcia.

LLENGUA /

A principis de 2006, Escola Valenciana va encetar la col-lecció
"Tallers de Cultura Popular Valenciana". Qui perd els orígens,
perd la identitat, i aquest és el nostre repte. Amb aquesta nova

col-lecció l'Escola Valenciana pretén acostar a l'alumnat i la

societat en general les nostres tradicions populars i així doncs

construir una escola arrelada al medi des del coneixement de la

nostra riquesa cultural. Els tallers consisteixen en el treball de

quaderns que comptem amb material pedagògic escrit i audiovisual.

El primer quadern ja ha estat editat i tracta la Dansa: el seu ritme,
la dolçaina, el tabalet, el colorit de la indumentària tradicional...
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Actualitat de la

Catalunya Nord

16 Encontres Interregionals a Perpinyà

AFhotel Pams, seu de l'Institut Font Nova, establiment públic
lligat a la Vila de Perpinyà, han tingut lloc els Encontres

Interregionals d'enguany. Aquests encontres es realitzen cada

tardor en regions que tenen en comú el promoure una llengua
minoritzada per un Estat francès que no ha deixat de ser jacobí
i excloent amb les altres llengiies que no són el francès. Els

delegats vinguts d'estructures institucionals o associatives de

Bretanya, Eustadi Nord, Alsàcia, Occitània, Guaiana i la Reunió
han intercanviat pràctiques a l'entorn del tema "Les llengúes
regionals i els polítics, les llengúes regionals i les polítiques".
Els participants han subratllat el tractament diferenciat que fa

l'Estat francès cara a cada llengua, sovint en funció del context

sociopolític malgrat les declaracions dels ministeris concernits.

També la proximitat de les pròximes eleccions, en particular
l'elecció presidencial, ha portar els delegats a elaborar una

plataforma comuna, per tal d'exigir de cada candidat una resposta
clara i pública cara a l'oficialitat de les llengúes que la República
marginalitza en base a l'article 2 de la Constitució, introduit el

1992 per frenar oficialment l'anglès però en realitat per prohibir
el pas de la llengua corsa a la seva oficialitat.

Creixement notable dels efectius de les classes

bilingúes a l'escola pública

Des del 1993, any d'entrada en funcionament de la primera classe bilingie català-

francès, els efectius de la classes bilingies creixen any rere any, malgrat l'absència
d'una voluntat de l'administració docent que en cap cas respon a la demanda creixent

dels pares. L'escola pública té a l'ensenyament primari 1.500 alumnes que estudien no

només la llengua catalana sinó també en llengua catalana assignatures com ara mate-

màtiques, ciències i altres. Hi cal afegir els 580 alumnes de les escoles associatives de

la Bressola, i subratllar que l'escola privada ayui dia no té encara cap classe bilingiúc.
Només un 3,774 dels 40.000 alumnes de l'escola primària pública poden seguir el 5024

de llur escolaritat en català, lluny de donar satisfacció a la demanda dels pares que és
avaluada entre el 3894 i el 65 20 segons la mateixa administració. Una falta de resposta
adequada que maltracta la divisa que es pot llegir a la paret dels edificis escolars:

llibertat, igualtat i fraternitat.
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Malgrat les dificultats, els darrers anys es viuen amb un cert optimisme
pel que fa al manteniment de la llengua, la cultura i la identitat catalanes.

Fem un breu repàs de les novetats de tardor-hivern

Correllengua 2006

desè Correllengua ha acabat a Perpinyà el 4 de novembre amb activitats

lúdiques a la plaça de Catalunya i una manifestació festiva i reivindicativa que

ha reunir unes dues mil persones de Catalunya Nord i Sud. En Lluís Llach ha

estat l'atracció principal de la cloenda. El president de la Federació, entitat

coorganitzadora amb la Cal de la manifestació a la Catalunya Nord, ha subratllat

en el seu parlament que França exigeix dels nous membres de la Unió Europea
el respecte a les minories quan ella, com a estat, no ho fa amb les llengies
anomenades regionals, tant en el domini de l'educació o de la retolació com en

el dels drets de les minories. Ha afegit que caldrà més correllengúes a Perpinyà
per avançar cap a un reconeixement del dret a la llengua.

Tlè Congrés CFDT

Llenguadoc-Rosselló

ElCongrés s'ha celebrat els dies 8 i 9 de no-

vembre, a Port Lecaute. Els delegats han re-

flexionat sobre la necessitat de fer una política
sindical arrelada a les característiques de cada

territori i de cada sector, una política de proxi-
mitat a les necessitats dels treballadors. Com

a prioritats, impulsar el diàleg social i la qualitat
de l'ocupació (treball, salari, protecció, sanitat

i condicions de treball) i augmentar l'afiliació

sindical. Alhora, impulsar la cooperació trans-

fronterera a tots els nivells i la col-laboració

entre la CFDT del Llenguadoc-Rosselló i la

UGT de Catalunya, en particular en l'àmbit
dels joves. Gilles Rousselet ha estat reelegit
secretari general. Laura Pelay, secretària de

Política Internacional, Saolxa Ringolo i Josep
M. Àlvarez, secretari general, han format part
de la delegació de la UGT de Catalunya.

Les Nctícies de llengua i trebal 81



LLENGUA I

82 Quedem2 és un programa d'activitats de lleure, gratuit, amb el català com

a llengua vehicular i que serveix perquè nouvinguts i no nouvinguts,junts,
mirem Catalunya amb uns altres ulls

Quedem72
Activitats de lleure per veure

Catalunya amb uns altres ulls

Pilar Vallès, cap de projectes d'Òmnium
Cultural, i Eunice Romero,
responsable del programa Quedem2

Amblacandidaturad'en Jordi Porta al capdavant d'Òmnium Cul-

tural, l'equip que hi vam apostar vam tenir molt clar que un dels

àmbits d'actuació primordials havia de ser la immigració. Ja hi havia

algunes iniciatives engegades, com les parelles lingúístiques, o alguna
campanya destinada als comerços. De tota manera, intuíem que havíem
d'anar més enllà i crear un programa que, des del catalanisme i

emmarcat en els objectius de la nostra entitat, abordés aquest fet d'una

manera més global i que més enllà de la llengua tingués en compte
altres elements amb els quals ens trobem tant les persones que vénen
a viure al nostre país com les persones que estem aquí des fa més

temps. Els canvis no només afecten a una de les parts sinó a tot el

conjunt de la societat. Per tant, volíem un programa que no es basés
només en la llengua sinó que la cultura i la nació hi fossin també
elements primordials. D'aquesta inquietud va acabar sortint el Quedem2
La societat catalana està creixent en població i s'està enriquint
constantment, i actualment es calcula que hi ha un 1826 de població
immigrada vivint a Catalunya. Això, que en un principi no és més

que un fet, creiem que és una bona oportunitat per al país, i aquesta
és la lectura que n'hem fet des d'Òmnium: intervenir en els fets que
succeeixen a la nostra societat des d'una perspectiva positiva. A més
a més creiem que la llengua catalana pot esdevenir una eina de cohesió

excel'lent, en la creació d'un model de construcció nacional basat en

la diversitat. De fet, n'és representatiu que una de les eines de cohesió
social per la qual apostem sigui una llengua minoritzada, malgrat no

sembli gaire útil dins un món globalitzat.

Quedem2 és un programa d'activitats de lleure que s'ofereixen de

manera gratuita a la ciutadania en general, és a dir, tant a les persones

que fa poc que han arribat al nostre país com a les persones que fa

molt més temps que hi viuen. El programa té la característica que la

llengua vehicular, la de comunicació entre tots els que hi participen,
és el català. Per tant, amb l'excusa d'un programa d'activitats molt

diverses (que van des de passejades per un barri, anades a teatre,
conèixer una associació, anar de concert o fer unes copes) els partici-
pants es relacionen, intercanvien i, inevitablement, miren el seu entorn

d'una nova manera ja sigui perquè són capaços de posar-se a la mirada

d'una persona que fa poc que ha arribat al nostre país com perquè es

posen a la pell d'una persona que fa més que viu aquí, d'aquesta
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Activitats de lleure per veure Catalunya amb uns altres ulls
/)

Per a més informació: vvvvv.quedem.omnium.cat i 93 306 96 26

Estigues al cas de les activitats programa-
des a través de la vveb, on també trobaràs
o cereitcio S CI CI

No pretenem ni integrar, ni assimilar, Ni tole-

rar, sinó construirjuntsel nostre poble, un

país inevitablement canviant, on tothom hau-
ria de ser igual i no hauria d'haver-hi catalans
de debò i catalans de segona, sinó ciutadans

manera, junts miren Catalunya amb uns altres ulls, obren una nova

finestra al nostre entorn i al nostre país. I aquí és on recau, al nostre

parer, la importància del programa, perquè hem proposat un programa

on no pretenem ni integrar, ni assimilar, ni tolerar, sinó construir junts
el nostre poble, un país inevitablement canviant, on tothom hauria de

ser igual i no hauria d'haver-hi catalans de debò i catalans de segona,
sinó ciutadans. Per tant, el paper de la llengua catalana en aquest

programa és més un mitjà que un objectiu en ella mateixa, perquè
permet aquesta interacció, aquesta visió de futur i promou la cohesió
social. Per engegar el programa vam rebre el suport de la Secretaria

General de Política Lingúística i el Centre de Normalització Lingúística
de Barcelona que va ser la primera entitat a col-laborar-hi, tot veient

que els seus alumnes eren un públic potencial de primer ordre i que
les activitats podien ser un bon complement per a la formació primor-
dialment lingúística que oferien. A partir d'ara el nostre objectiu és
fer créixer el Quedem) i col-laborar amb el màxim d'entitats, sindicats

i col'lectius que vegin en aquesi programa una bona oportunitat de

construir junts el nostre país des de la diversitat, la diferència i

l'aportació al món d'una nova manera de fer les coses, la d'aquest
petit racó de l'oest mediterrani.

En un inici el Quedem2 va començar a Barcelona, però ja hi ha

diverses delegacions territorials d'Omnium que estan començant a



1. Festa a Sant Andreu: cultura poputar i folhiore català. 2. Visita

guiada al Teatre Nacional de Catalunya. 3. ltinerari comentat pel
nucli històric del barri del Clot
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posar-lo en pràctica a la seva realitat: el Bages, el Baix Camp i en

projecte Osona i el Gironès. Durant l'any 2006, des del mes de

gener fins a l'estiu hi han passat 1.500 persones. Creiem que és fot

un èxit i això ens confirma que és un bon programa que cal potenciar
com a mètode de construcció de la societat catalana. Analitzant les

dades d'aquest temps és interessant destacar dues coses. D'una

banda, la procedència dels participants no és proporcional a la

distribució de procedències que ens trobem a les nostres ciutats i

pobles, un fet que també passa a d'altres llocs on es realitzen classes

de català. Per tant, donar a conèixer i treballar amb la població
d'aquestes altres procedències és el pròxim repte d'aquest programa.

L'altra anàlisi és la relació entre els llocs de procedència i les

llengies maternes. Hi ha persones que són catalanes que no tenen

el català com a llengua materna. Amb la gent de diverses proce-

dències s'accentua aquest fet, no només amb la llengua castellana

d'origen, sinó amb d'altres llengiies. Per tant, la ciutadania està

més enllà de la llengua i el català hauria d'arribar a ser la llengua
comuna. Com a país i societat hem d'estar a l'alçada d'aquestes
circumstàncies i saber evolucionar en una construcció nacional on

hi hagi cabuda per a tothom.

La ciutadania està més enlià de la llengua i el català
hauria d'arribar a ser la llengua comuna. Com a país i

societat hem d'estar a l'alçada d'aquestes circumstàn-
cies i saber evolucionar en una construcció nacional

on hi hagi cabuda per a tothom

Les dades dels primers mesos

382activitats ques'hanrepetitfinsa untotaldeTÍ8 sessi

1500 participants
XMitjanad'edat: 44 anys

XEdat amb més participants: 28 anys

Gairebé 4 de B participants són dones

Estudis

Universitaris 6104

Secundaris 2206

Professionals 896

Primaris 1120

Sense estudis Po

Lloc de procedència
( :r: Iunya 470/0

Estat espanyol 1800

Amèrica Llatina 2690

Europa 990

Àsia 1100

Àfrica Po

Llengles matermes
Espanyol 516

Català 3590

Llengúes europees —1200

Xinès 106

Àreb 106

emps vivint a Catalunya
Nascuts a Catalunya 3900

Merysd'1any 2306

D'1a 3 anys 1300

De 325 anys 706

De5 a 10 anys 800

Més de 20 anys 10960
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Descomptes
culturals per als afiliats

La UGTde Catalunyaha signat unasèrie de convenis amben-
titats quefacilitenFaccésdels seusafiliats ales produccions
culturals. Per a més informació us podeu adreçar a l'Oficina

de Serveis a l'Afiliat:93 30468 22
atencioafiliatecatalunya.ugtorg

F teatre lliure
Teatre liure

Un 2524 de descompte fins al segon diumenge a partir de la

data d'estrena de cada espectacle (no Grec) i 1026 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. 83 218 92 51 (Tancat per reformes)
Programació: http:/vvv.teatrelliure.com/
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Teatre Nacional de Catalunya
Durant la temporada 2005-2006, i per als

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: 1594

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 tes 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:/fvny.tnc.es/

Teatre Nacional
de Catalunya

FilmoTeca
de Catalunya

Filmoteca de Catalunya
Durant la temporada 2004-2005, els titulars del carnet d'afiliat

podran beneficiar-se del 2504 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

CEa



Archipiélago. bimestral
dir. Amador Fernàndez-Savater,
Joaquin Rodríguez López i

Isabel Escuredo

vvyivv.archipietago-ed.com

Cuadernos de crítica de la cultura. Neix l'any 1988 amb

l'objectiu d'obrir un espai de reflexió, de crítica i de dispersió
enfront de la moderna barbàrie civilitzada. Crítica de les obvietats

tecnoburocràtiques, dispersió de raons i d'enfocaments des de

la filosofia, la literatura, l'economia/ecologia, l'antropologia, la

lingúística o la perspectiva política. Així s'autodefineixen. Cada

número s'articula al voltant d'un tema semimonogràfic, i les

diferents seccions dediquen articles a figures o temes concrets

i actuals o ens presenten ressenyes sobre les novetats biblio-

gràfiques. El número 72 ens permet entendre les idees i els

mitjans de la nova dreta internacional. Col-laboradors de qualitat
per entendre i millorar aquest món.

Vallespir
Btrta CatamentÈ erbrts

Vallespir a anual

dir. Gentil Puig i Moreno

Centre Cultural Català del Vallespir

vivyv.vallespir-portal.org

Revista Cultural i Literària. L'octubre de 2005, Vallespir enceta

una tercera etapa amb una periodicitat, de moment, anual. A la

comarca del Vallespir encara hi ha qui recorda la primera etapa,
de 1927 a 1932, aleshores, la revista estava escrita en francès
i va ser un revulsiu cultural. Ara, gràcies a l'empenta de Gentil

Puig, i d'un destacat consell de redacció, la cultura catalana

disposa d'una nova revista cultural i literària, escrita en català i

oberta també als problemes dels habitants i del territori del

Vallespir i, en general, de la Catalunya Nord. El número 2 -estiu

2006- ens presenta textos literaris, l'obra de diferents artistes i

estudis històrics, lingúístics i culturals, amb una presentació
acurada t imatges de qualitat. A través de la vveb podeu disposar
de més informació. Una troballa de la qual en seguirem parlant.

CLARIDAD

Claridad. :imesta

dir. Manuel Àngel Egea
vvyvv. ugLes/claridad

Revista de pensamiento y anàlisis. Editada per la UGT Confede-

ral, enceta la seva quarta etapa l'any 2004. Vol ser un espai obert

d'anàlisi, informació, reflexió i debat sobre la complexa societat

actual, per avançar i transformar, per oferir respostes en el context

de la globalització que defineixin un món amb més justícia social,
educació, sanitat i drets humans i que contraargumenti les receptes
neoliberals. Constata el baixíssim nivell cultural de les nostres

societats i la necessitat de promoure un pensament analític i crític.

Tiratge: 2.000 exemplars. El número 8, d'octubre de 2006 dedica

diversos articles al model sanitari i també s'ocupa de la mobilitat

geogràfica dels treballadors a la Unió Europea, la llei de la propietat
intel-lectual i el valor del llibre com a bé cultural.

URC. anual
Ajuntament de Lleida

vvyvyv. revistaure.com

RevistaRterària. El núm. 21 està dedicat monogràficament a la

recepció i projecció de l'obra de l'escriptor mequinensà Jesús
Moncada. L'acte de presentació, comptà amb la presència de Rosa

Mari Moncada, germana de l'escriptor, i fou presidit per Xavier

Sàez i Bellobí, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i president
de l'IMAC. Hi intervingueren també un representant de Pagès
editors i Hèctor Moret, coordinador d'aquest número que, amb el

títol de Cròniques del cerç i la garbinada, conté una vintena llarga
d'articles d'anàlisi i reflexió de crítics i estudiosos —com ara Xavier

Moret, Maria Barbal, Mercè Biosca, M. Pau Cornadó, Mercè Ibarz,
Artur Quintana, Imma Monsó o Isidor Cònsul— de l'obra de Jesús
Moncada. Destaquen les reproduccions de part de l'obra plàstica
de Jesús Moncada i de les seves fotografies de la vella Mequinensa.
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LE ES

assaig

Vinyetes a Comellà
Nicolés Cortés

Ed. Ajuntament de

Cornellà

Retrats sentimentals del Concurs de

Còmics de Cornellà (1985-2005). Nicolés

Cortés ha esdevingut un especialista en

l'anàlisi social i antropològic del còmic.

Rememora dues dècades del còmic a

Comellà i, alhora, fa un repàs de la història

del còmic, un art íntimament popular i

urbà.

AL VOLTANT

DE XMANT

assaig
Al voltant de Rant

Lluís Alegret (ed)
— ruosoma i altres

Ed. la Busca

Recull de les conferències Al voltant de

Rant organitzades per l'Ateneu Barcelonès

arran del bicentenari de la mort del filòsof.

Rant (1724-1804) és un il-lustrat, un parti-
dari de la raó, la crítica i l'humanisme. El

llenguatge prou entenedor ens acosta a

Ranti a la filosofia, una disciplina massa

poc coneguda pel gran públic.

L
o ELoU

taa
DATAaA SÓ

IE
assaig

Tractatd'ateologia
Michel Onfray
Ed. de 1984

Davant del retorn de les visions religioses,
l'autor fa anys que formuia un projecte
hedonista ètic i en aquest llibre promou

un ateisme argumentat, elaborat, sòlid i

militant davant els tres monoteismes, ani-

mats per una mateixa pulsió de mort. Ex-

posició clara que ens recorda l'esperit del

llibre L'assassinat de l'ànima, d'André Gide.
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iInfocultura: ressenyes

Canlda Guell

Lluís Companys
inèdit

El smbol mesenllade l'home

història

Lluís Companys,
inèdit
Casilda Gúell

Ed. L'esfera dels Llibres

El símbol més enllà de l'home. El llibre

ens n'aporta un perfil psicològic, una visió

respectuosa però que no defuig la crítica

a la seva actuació política i, en particular,
documentació inèdita procedent d'arxius

franquistes. Al capdavall, una nova opor-

tunitat d'aproximar-nos a la figura del

President Companys.

història

la FETE en la guerra

Civil espafiola
(1936-1939)
Francisco de Luis Martín

Ed. Ariel

La Federació Espanyola de Treballadors

de l'Ensenyament esdevingué una orga-

nització de masses que aplegà bona part
dels mestres republicans, els quals van

tenir un protagonisme social important.
Així, el llibre omple una llacuna sobre la

història contemporània.

assaig
Per un catalanisme

lberal progressista
Bernat Joan

Ed. La Busca

Obra finalista del premi d'assaig Francesc

Ferrer i Gironès. Amb una perspectiva

europeista, repassa amb òptica catalana

fets i processos d'arreu i formula un libe-

ralisme progressista i desfà tòpics depas-
sats per la realitat per definir noves visions

de progrés social per al nostre poble.

novela

L'oriles arenes

Cristòfol Carrió

Ed. Moll

Al voltant del final del segle XIX, acció i

aventures amb gust de mar i una magnífica
ambientació, del Brasil a Austràlia, rere

l'or i mil viaranys, amb protagonistes fe-

rrenys i humans del tot, com qualsevol

que viu l'aventura de la vida. Una nova

novel-ia d'un autor que mereix un major
reconeixement.

Ld

assaig
Réformiste et

impatientl
François Chérèque
Ed. Seuil

SAU

El secretari general del sindicat francès

CFDT ens ofereix les seves reflexions

valuoses i clares, sobre la societat,

l'empresa, el món del treball, les noves

solidaritats i fer viure la democràcia. Ens

diu: "On devient réformiste parce qu'on

pense qu'il faut le transformer réellement".

Usa un francès precís i entenedor.

assaig
éSe puede gobernar
elmundo2

Josep Capdevila Batllés

Ed. J.M. Bosch

Més allà de la globalización. Home d'amplis
coneixements, l'autor reflexiona sobre

l'escena internacional, sobre un "nou ordre

internacional" que aporti més pau i benes-

tar, a partir de nous paràmetres, de corregir
el domini anglosaxó, de superar les con-

tradiccions europees, de repensar moltes

actituds i posicions.



informe

Projecte Dones

del Marroc

Ed. Fundació

Comaposada

integració laboral i sindical de les dones

del nord del Marroc, és el nom del projecte

impulsat pel sindicat CDT del Marroc amb

la nostra col-laboració. Ja fa tres anys que

es desenvolupa la formació ocupacional
i la integració sindical de les dones. Un

informe breu i precís d'un nou model reeixit

de cooperació.

revista bimestral

Lletres

dir. Octavi Sarsanedes

i Montserrat Alabau

Ed. grup del llibre

El club de lectors dels Paisos Catalans.

Un ampli recull de breus ressenyes de

les novetats editorials en català, de tots

els gèneres, i àmplies ressenyes d'alguns

llibres, signades per especialistes. Possi-

bilitat de subscripció i de fer-se soci del

grup del llibre —quota mensual a compte

de llibres.

Llibreria Catalana
D MECr LS EE

IAULUEL Saa tiaar
OEL EN NELCR IE

EUT RUIAESUSIÓ
ELR EDUIEITQI AILIENULITE:

Antoni Bolinches

AMOR
AL SEGUNDO

INTENTO

.
autoajuda

, Amor al segundo in-

tento

Antoni Bolinches

Ed. Grijalbo

Aprende a amar mejor. Un llibre

d'autoajuda-superació és útil si és bo,

aquest és el cas. L'eix argumental està

clar: sense maduresa personal és impos-
sible una bona relació de parella, però per

madurar cal aprendre a conviure. Com

elegir i com gestionar la parella. L'autor

torna a demostrar intel-ligència pràctica.

revista mensual

Serra d'Or

dir. Josep Massot i

Muntaner

Pub. de l'Abadia de

Montserrat

Núm. 565, gener 2007. Ens presenta un

estol d'articles dedicat al centenari de

l'institut d'Estudis Catalans i les seccions

habituals fe i pensament, cultura i vida

—art, lletres i música-, espectacles —teatre,
cinema i televisió- i lectures. L'editorial

lamenta la pèrdua de Josep Faulí i de

Jordi Sarsanedas.

CIESlEIaT a dISIdS)

Tambe ibire mfa

INFOCULTURA 1

novella

Los libros arden

mal

Manuel Rivas

Ed. Alfaguara

El reconegut i polifacètic escriptor gallec
ens presenta un fresc ampli que situa la

Guerra Civil com un escenari de la huma-

nitat en què convergiren tots els vents de

la història. La gent senzilla, la cultura

popular, els llibres, la memòria, les

històries, els racons, les fantasies, els rius

vitals. Obra de maduresa d'un home jove.

nNexuS, no periques prr di

turame cututal teptes mptare: tespeate

revista semestral

nexus

dir. Manuel Foraster

Ed. Fundació Caixa

Catalunya

Núm. 35. Hivern 2005-2006. Noves políti-
ques per al turisme cultural: reptes, ruptu-

res, respostes. Un magnífic monogràfic
sobre els reptes del turisme cultural, això

és, superar el model de sol i platja i acon-

seguir un model sòlid i de futur requereix
reflexió i iniciativa i innovació.
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