
juny 2007

semestral-nbm. 24".

memòria viva



01
El malestar de la societat catalana

Fa uns quantsanys que la boira s'ha instal-lat a la nostra societat.

No ha estat un procés sobtat, va començar durant la dècada dels

noranta i durant el darrers anys la boira s'ha espesseit. No és pas fàcil

parlar-ne, perquèsempre resulta enrevessat descriure la marxa general
d'una societat, i més encara l'estat d'ànim col-lectiu, fins al punt que

hi ha qui percep un horitzó ben despejat, però la metàfora de l'oasi

català, usada per descriure una societat que no deixa de progressar,

en un ambient de tranquil-litat ben educada entre els actors socials,
ha perdut part de la seva vigènciaper a forçaobservadors i protagonistes
de l'esdevenidor col-lectiu.

El procés de globalització esberla la temptacióde l'oasi pel perill del

cofoisme, i pel sentiment creixent que l'oasi pot ser sinònim de mirar-

se el melic. Fa dècades que progressem, institucionalment,

econòmicament, socialment i culturalment, però d'un temps ençà
sembla que questionem la noció de progrés,els continguts i la direcció

d'aquest procés.En paral-lem, augmenta la percepcióde risc: el món

canvia molt de pressa, i hom es pregunta: nosaltres estem realment

canviant prou de pressa2, ens depassen els canvis7, interpretem prou

bé els canvis socials2, sabem cap a on anem2, per què disminueix la

identificació entre els ciutadans i les institucions2, disposem dels

instruments suficients per garantir-nos el futur2, com podem resoldre

els reptes de l'hora present2, no estem perdent pes, gruix, influència
i autoestima en els marcs propi, espanyol, europeu i internacional2

La política, l'economia, la cultura i la societat, simplificant, són els

eixos o els àmbits a través dels quals s'articula la nostra societat. La

potènciai la sofisticació de cadascun d'aquests elements, i l'engranatge
sumatori de tots quatre definiran les nostres opcions de futur. Podem

analitzar la nostra situació en cada cas i en conjunt: ben cert fortaleses

i febleses. El govern de Catalunya té una responsabilitat clau de

lideratge. En paral-lel, les organitzacions complexes, ens ho explica
la sociologia, gestionen en bona mesura la dinàmica social: els sindicats

en formem part, i treballem i assenyalem reptes, i maldem per tal que

la nostra aportació reeixeixi. L'aprovació del projecte de nou Estatut

d'autonomia de Catalunya, el setembre de l'any 2005, pel Parlament

de Catalunya va ser fruit d'un gran acord entre els partits que com-

parteixen el catalanisme transversal i el progrés social, va comportar

complicitat social i il-lusió col-lectiva, per la unitat assolida, per

l'expectativa de disposar de més capacitat de decisió política i d'una

part més gran de la nostra riquesa, i sobretot per la sensació que

col'lectivament acceleràvem i agafàvemel volant del nostre tren.

D'aleshores ençà hi ha hagut alguns canvis, una certa pèrdua. Cal

pensar que ens en sortirem, però per a això cal treballar molt i

reflexionar encara més: disposem de llibertat i democràcia, de limita-

cions i dubtes —MiquelBauçà, el gran i solitari i poc conegut escriptor
mallorquí, a Rudiments de saviesa, la seva obra pòstuma, denuncia

la deriva suicida que han pres els catalans. Tanmateix, cal estar alerta

i rellegir La vaca cega de Joan Maragall: Topa de morro a l'esmolada

pica i recula, afrontada.

Setmanes enrere, en el marc, però també més enllà, del debat poste-
lectoral sobre el sentit de l'elevada abstenció, ÀngelCastifieira,
director del Departament de Ciències Socials d'ESADE, ha reflexionat

en veu alta al voltant de canvis de fons de la nostra societat: algunes
de les principals estructures de sentit vigents fa trenta anys -família,

escola, treball i església-han perdut part de la seva funció, i n'han

aparegut de noves -mitjans de comunicació, publicitat-societat de

consum. L'individualisme pot tenir un sentit emancipatori, però també

pot provocar atomització i desvinculació del procés col-lectiu quan

la cultura del jo, l'autorealització es contraposa als valors col-lectius,
en part esdevé una tendència dominant entre els joves, en particular
quan el seu propi projecte no va prou com voldrien. Cal estudiar els

valors emergents i avançar en polítiques més properes, digeribles i

toves, mirar més de convèncer i de conèixer que no pas de supeditar,
esbrinar què esperem dels immigrants i què esperen ells per trobar

un punt d'equilibri. Els joves com a més tolerants, democràtics i

acceptadors de la diversitat, però menys implicats, desinteressats pels
partits. Una mica en la línia de la societat líquida formulada pel
sociòleg Bauman: valors que canvien d'avui per demà, un canvi en

el concepte de participació, el qual no passa tant per la militància

cantinuada com pels vincles emocionals temporals amb iniciatives

de l'espai polític o els moviments socials —mobilitzacions contra la

guerra d'Irag o el vessament del Prestige i després res. Així, per

atraure els joves, els moviments socials no poden sinó obtenir una

militància a estones i això a través d'un màrqueting de sensacions

permanent. No para de créixer la dissonància entre el llenguatge oficial

i el de la gent: per aconseguir un apropament, com assolir estructures

polítiques més flexibles2 Ens trobem davant d'una cruilla cívica: o

una desafecció creixent o uns ciutadans crítics. Els joves com a miralls

exagerats del món adult: consumisme, hedonisme, desresponsabilit-
zació, món mediàtic, cultura de l'èxit i la imatge. Com lligar valors

individuals i col-lectius per no caure en l'atomització2 Des de la

política, superar el joc tàctic, oferir il-lusió, apuntar fites assolibles,

engrescar la gent, mostrar, més enllà de l'economia, un horitzó, una

visió de cap a on anem. Cal un projecte de país que aporti fe en els

projectes col-lectius, França -fa anys que dubta de si mateixa- i

Alemanya cs poden permetre passar-se deu anys al psiquiatre, perquè
tenen un estat, però Catalunya no s'ho pot permetre, precisament
perquè no té un estat.

Recentment ens ha deixat el company Florentino Rodriguez, dirigent històric de la UGT de

Catalunyadigector de la construcció. Neix a Astúries i l'any 1971 arriba a Barcelona. Aratenia 54

atfys, massa jove per motir, i cal destacar-ne l8 seva bonhomia personal, l'esperit d'entesa i de recerca

de solucions, una especial sensibilitat per la denúncia de la inseguretat a les empreses, que q

ar en la seva llargatrajectòriasíndical.
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La vila de Ceret acull un museu valuós,amb la presènciade destacats artistes

del segle XX. i que liatorga un lloc a tots els llibres d'art. Agreim a la seva directore,
Josefina Matamoros, les facilitats per a la realització d'aquest reportatge.

L'art d'avui,en general, és més conceptual que figuratiu, i aquest fet té una dimensió filosòfica.

Avui adquireixmolta importànciala imatge o internet, desconnectats del fet pictòric, i al Museu

ens adonem que el públic d'ara no és el mateix que el dels 70-80, que hi ha nous públics, un

públic més jove al qual li agrada espigolar una mica de tot arreu, sigui en la cultura o en la

música, obert, interessant, vinculat a internet. En contra dels tòpics, la joventut actual és

extraordinàriai interessantíssima,ambmésobertura. Ésper això que valorem les 10.000 entrades

annals de nens al Museu de Ceref, on disposen de tallers específicsa un preu mínim, i les 160.000

entrades generals. Això converteix el Museu en el principal element d'atracció de Ceret i

mtribueix d'una forma decisiva al desenvolupament cultural i econòmic d'un territori agrícola.
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El Museu d'Ar Modem de Cereti CULTURA

Les estades d'artistes a Ceret

El gener de 1910 l'escultor català Manolo Hugué, el pintor Frant Burty Haviland i el

compositor Déodat de Séverac s'instal-len a Ceret. Ràpidamentconviden els seus amics de

Montmartre, de 1911 a 1913, en ple període cubista. Pablo Picasso, Georges Braque, Juan

Gris, Auguste Herbin, Max Jacob, Jean Marchand, entre d'altres, s'estableixen a Ceret.

Després de la Primera Guerra Mundial alguns hi tornaran, com August Herbin, Manolo o

Juan Gris. S'hi afegiran nous artistes de Montparnasse, d'entre els quals Pierre Brune,
l'iniciador del Museu, André Masson, Marc Chagall, Pintus Rrémègne i Chaim Soutine, i

també Pau Gargallo i Apel-les Fenosa. Més tard, arran de la Segona Guerra Mundial, una

tercera onada d'artistes que fugen del nazisme es refugia a la ciutat: Raoul Duíy, Tristan

Tzara, Jean Dubuífet, Albert Marquet. Aquestes estades van permetre que Pierre Brune,
Pinleus Rrémègnei Frant Burty Haviland s'establissin definitivament a la ciutat. La postguerra
va veure arribar noves generacions: Edouard Pignon, André Marchand o René Perrot, i tots

ells van estar profundament marcats per la Catalunya Nord, i particularment per Ceret i

Cotlliure. Tots van participar en l'elaboració de les col-leccions del Museu d'Art Modern

de Ceret, a les quals s'hi ha anat afegint obres remarcables d'artistes nascuts al nostre territori:

Arístides Maillol, Etienne Terrus, Charles Lafay, Louis Bausil o Camille Descossy.

La presènciai el treball de tots aquests artistes a Ceret, i en particular la de Hugué i Picasso,
convé relacionar-la amb la presènciai el treball d'altres artistes a Cotlliure, sobretot Matisse

i Derain, i a Cadaqués,sobretot Duchamp i Dalí. Així, en aquest triangle reduit format per

Ceret, Cotlliure i Cadaquéshi trobem sis artistes claus del segle XX que atorguen a aquest
territori una gran importància cultural. El museu es crea l'any 1950 amb les obres que els

artistes havien anat llegant a la vila i es demana a d'altres artistes vinculats a Ceret que donin

obra seva. Així, per exemple, Picasso dóna cinquanta-tres peces i Matisse catorze dibuixos

realitzats a Cotlliure el 1905, prefigurant les grans pintures fauves d'aquest període.Aquesta
constitució d'un museu basada a la vegada en unes obres i en uns artistes importants i en un

compromís sentimental dels artistes resulta excepcional i atorga al Museu un valor singular.
El Museu ha acollit a Picasso (1953 i 1956), a Dalí (1965), a Miró (1975), però també durant

els anys 70 als joves artistes del moviment Support-Surface que neix al voltant de Montpeller
i de l'Escola de Niça. Montpeller i Niça se situen a l'avantguarda artística de Françai el

Museu de Ceret hi aposta, mirat amb perspectiva, és com si la descentralització artística

permetésrecuperar espaia les regions, tot avançant-se al procésde tímida descentralització

política que s'inicià els anys 70 i que encara dura ara amb l'ombra i les reticències de l'estat

central jacobí. Fins a la Segona Guerra Mundial, París és la capital mundial de l'art, i després
de la guerra passa a ser-ho Nova Yor

La plaçadel mercatila fontdelsnouraigs
a Ceret vers el 1900

El GrandCafè a Ceret, 1911

entrada

Les Notícies de llengua i treball 05



CULTURA i El Museu d'Art Moden de Ceret

Josefina Matamoros, directora del Museu d'Art

Miodern de Ceret, amb Joan Guàrdia,director de Les

Notícies de llenguai treball Fotografia de Joan Jaume Prost

Porxada del Museu i mural d'Antoni Tàpies

Q6 Les Notícies de llengua i treball

El compromís amb la societat d'avui

La directora del Museu d'Art Modern de Ceret, Josefina Matamoros, continua explicant-
nos la història del museu, com el nou Ajuntament de Ceret, conduit per Enric Sicre des de

1983, pren consciència que el museu pateix d'una gran exigúitat, d'una manca de reserves i

de condicions mínimes de conservació i de seguretat per a les seves col-leccions. La ciutat,
amb el suport institucional, pren la decisió d'ampliar i rehabilitar el museu, í l'any 1986

Josefina Matamoros rep l'encàrrec de posar el museu al dia, de definir un nou projecte. Ella

mateixa ens ho explica: "El Museu disposa d'un fons d'obres d'art d'importància intemacional,
fruit d'una intensa presènciai estada d'artistes de primer nivell mundial a Ceret, i això atorga

moltes possibilitats al Museu. Cal definir un projecte que permeti llegir aquestes obres i el

valor de Ceret en el context de la història de l'art del segle XX, i això també comporta elaborar

un projecte pedagògic per a la Catalunya Nord que és alhora el país més fantàstic i el més

malaurat del món, que des del Tractat dels Pirineus no acaba de saber qui és, català i francès,

perquè la qiiestió central consisteix en l'única presènciade la història francesa, idèntica a

Marsella, a ta Martinica, al Senegal o aquí, però la història d'aquí no hi apareix, i fins i tot

la importància artística —art prehistòric, romà, medieval, contemporani- queda de costat.

Tanmateix, després del Maig del 68 hi ha un retrobament amb aquesta història que ha de

permetre donar a la Catalunya Nord aliò que li correspon i recuperar la memòria històrica i

la vincutació catalana. Fer descobrir el patrimoni de Ceret als seus habitants, als ciutadans,

als turistes d'arreu d'Europa. Per a això, el Museu necessita un intens treball d'inventari,

restauració i documentació. Alhora, un jurat atorga la construcció d'un nou edifici a l'arquitecte
català Jaume Freixa -col-laborador de J.L. Sert en la realització de la Fundació Joan Miró de

Barcelona i la Fundació Maeght de St. Paul de Vence-, amb la col-laboració de l'arquitecte
nord-català Philippe Pous. En resulta una arquitectura sòbria i profundament mediterrània

en què la llum, totalment dirigida, posa de relleu el circuit museogràfic. El nou Museu és

inaugurat l'any 1993 per François Miterrand, president de la República Francesa, i Enric

Sicre, diputat-alcalde de Ceret. Tot un esdeveniment cultural per a la Catalunya Nord i el

Museu ben aviat comença a obtenir els fruits de l'aposta de 1986, a través de la ràpida

integracióa la xarxa internacional de museus d'art contemporani, de la combinació d'exposicions
del seu fons històric i d'art contemporani, del treball conjunt amb artistes actuals representatius
de França i de Catalunya, perquèCatalunya fa una important aportacióa l'art contemporani.

Tanmateix, tot i que el món artístic de Catalunya valora i manté una bona relació amb el

Museu de Ceret, a vegades hi ha poc retorn, és a dir que, per exemple a Barcelona, hi ha poca

presènciad'artistes francesos. Cal destacar que el museu fa un important canvi l'any 2005,

quan esdevé el primer establiment públic de l'Estat Francès, amb un suport important del

Consell General dels Pirineus Orientals, de la RegióLlenguadoc-Rossellói de l'Ajuntament
de Ceret, i alhora que juga un paper destacat en la col-laboració transfronterera, en particular
amb Figueres i Girona".

SEl Museu de Ceret vol participar en la reflexió del fet contemporani, el qual no només es

manifesta en les arts plàstiques,sinó també a través de la literatura o la música, perquè tot

és cultura, i els creadors estan lligats al món d'avui. A vegades, calen cinquanta anys per a

una comprensiócompleta de l'obra de l'artista per part de la societat, però per exemple veiem

com ara tothom coneix i reconeix i assumeix l'obra de Picasso. Sovint calen anys i articles

i difusió per a la superació de la incomprensió. L'artista, a través de la seva obra, exposa la

seva reflexió intel-lectual i cultural sobre el món d'avui, i és funció del Museu aportar aquests
elements creatius d'avui al públic, perquè la cultura és un vehicle de progrés i la tasca del

Museu és aconseguir que el públic pugui fer la seva pròpia reflexió sobre el seu posicionament
al món, que sàpiga llegir sol una obra d'art: una porta d'accés a les emocions davant d'un

paisatge, i de vinculació, de reflexió personal, perquè l'obra d'art et dóna capacitat de reflexió

crítica del món, contribueix a la capacitat de prendre decisions autònomes com a individus,

perquè al capdavall estem sols i hem de lluitar per sobreviure amb els mecanismes al nostre

abast, i l'art n'és un, i a més afavoreix l'intercanvi entre tu i la resta, l'establiments d'un

lligam fort i estret. L'art t'aporta criteri, és un nodrir-se sense parar a través de l'art i d'altres

camins, a situar-te sobre els camins humans, sobre el món. El sentit dels museus d'avui és

oferir tot això a tots els ciutadans, fer de pont entre l'obra de l'artista i la gent, i cadascú agafa

segons com és.



El Museu d'At Moden de Cereti CUETURA

Tot i que pintat en ple Periode blau, ci quadre no presenta la visió aclaparadora de

la humanitat que destil-len la majoria dels quadres d'aquest període, sinó la d'un retrat

destinat a ser exposat al si d'un interior burgès i pintat per al seu amic del cabaret Els

4 Gats, Pere Romeu, tot respectant les convencions pictòriques que el mantenen en la

tradició del segle XIX. Aquest quadre frontissa entre els segles XIX i XX serveix

d'introducció al Museu d'Art Modern de Ceret.

Pablo Picasso. Retrat de Corina Pere Romeu, 1902.

Pintura a loli sobre tela, 60 x 50 cm. Dació Picasso, 1990.

Afectació al Museu d'Art Modern de Ceret

1909-1914: Ceret entra a la història de l'art

gener de 1910, tres artistes vinguts de París s'instal-len a Ceret: l'escultor català Manuel

Hugué, Manolo, el compositor Déodat de Séverac i Frani Burty Haviland, protector dels

pintors i pintor ell mateix. Ben aviat atrauran nous artistes, com Picasso, Braque i Juan Gris,

integrats en el moviment cubista. Així, les seves estades atorguen a Ceret un protagonisme
destacat en la història del cubisme. Braque i Picasso han esmicolat la concepció tradicional

del quadre i, en particular, la idea que aquest representa un punt de vista únic, fixe, de les

coses, a favor d'una fragmentació de la figura en una xarxa de facetes, de plans geomètrics.

Aquesta teoria del cubisme afecta també la literatura i l'escriptor Apollinaire sosté que aquesta

manera de multiplicar els punts de vista d'un mateix objecte permet de conèixer-lo millor,
o encara més, de copsar la seva "essència".

La geometrització de les formes també és el tret característic de les obres cubistes de

Juan Gris realitzades a Ceret l'agost de 1913. Torero és un dibuix que associa llapis i guaix,
i està constituit per la bipartició de les zones negres encerclades de blanc i de les zones clares,

de les quals el contorn de les més blanques està refermat amb una mena d'ombra grisa.

Aquesta lògica formal esquiva el reconeixement de certs elements que apareixen a poc a poc:

el pentinat, l'orella, un uil, una boca, etc..

Auguste Herbin (1882-1960) va estar associat als anys trenta al grup Abstracció-Creació

que aplega les tendències més abstractes del cubisme. Sojorna a Ceret el 1913 i el 1919 i en

pinta diverses vistes. A Paisatge de Ceret s'hi poden reconèixer els arcs del pont del Diable, —GeorgesBraque.Ceret:les teulades, 1911 Pintura a iolí sobre

. x tela. 82 x 59 cm. CoHecció particular, Nova Yor
les muntanyes properes i les teulades encabestrades. Però les formes de la natura estan

rigorosament retallades i esdevenen el pretext d'un cert nombre de variacions geomètriques,—JuanGris. Torero, 1913. Llapis negre iguaix sobre paper verjurat.

de motius en franges o en cabirons, juxtaposats els uns als altres en una composició que ocupa —974 x893cm.

l'espai .ñnsal seu límit, mentre que els colors plans encara donen a certes formes una connotació
Auguste Herbin. P2isatge de Ceret, 1913. Pintura a loli sobre

figurativa. tela. 94 x 915cm.
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'

1 Musa. dAr Voden de Cegt

Moise Risling.
Retrat del poeta Pierre Camo, 1913. Pintura a foli sobre tela.

46 x 38 cm.

Autoretrat, 1913. Llapisnegre sobre paper verjurat. 26 x 20,8 cm.

Manolo.

Cap del poeta Pierre Camo, 1913. Terrissa. 22 x 19 x 16 cm.

La llobera, 1911-1912. Bronze. 365 x 18 x 13 cm.
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El pintor Moise Risling (1891-1953) es manté relativament al marge del cubisme. Als

quinze anys, entra a l'Acadèmia de Cracòvia i més tard va a París per descobrir l'impressionisme
directament de les obres. Arriba a Ceret el 1913 i ja s'endevina l'èxit que aconseguirà més
endavant amb els seus autoretrats. A Auforelrat, dibuixat el 1913, les traces del llapis revelen

la materialitat del suport-paper, enlloc de recobrir-la i, així, amagar-la, el traç es fa més

vigorós quan marca els ulls, l'ala del nas i les celles, en el retrat, la zona que sobresurt més

està constituida per l'arc de les celles i l'elipsi de l'ull, i així l'espectador i els personatges

figurats, encara que siguin el pintor mateix, s'intercanvien les mirades.

Contràriament a Picasso, Nianolo no entra en el remolí de l'experimentació cubista. E

és clarament classicista..., com l'escola romànica, com Moréas, que ha estat el seu mestre

de pensament, dirà d'ell Rahnvveiler. Arriba a Ceret als trenta-vuit anys i hi viurà, en diferents

etapes, més de quinze anys. Durant la seva primera estada, 1910-1914, crea l'arquetipus
arcaitzant de les seves escultures encoratjat per la proximitat de Maillol i de tot un corrent

històric dedicat a circumscriure una cultura mediterrània, representada a Catalunya per les

idees d'Eugeni d'Ors que Manolo coneix pels seus amics Sunyer i Casanova. D'aquí que les

seves figures massisses, hieràtiques i monumentals corresponguin a allò que Manolo va

definir com l'objectiu de l'escultura: l'escultor ha de donar el pes, el pintor ha de donar les

mesures. Enunciat que es verifica en els seus retrats, com el de Pierre Camo, 1912, en el qual
el cap està tallat just al naixement del coll, cosa que incrementa l'efecte de massa. A La

llobera, mostra l'exemple de les seves figures de cos sencer, soldades fermament al seu sòcol,

braços i cames aplegats al voltant del cos per accentuar l'aspecte compacte, arrodonit, de

l'obra, produint la impressiód'una gran solidesa.



El Museu d'At Modema de Certi CULTURA

1916-1939: una segona onada d'artistes a Ceret

La Primera Guerra Mundial posa punt i final a aquesta primera tongada d'artistes que

passen per Ceret. Ara vindrà una nova generacióamb unes preocupacions plàstiquesdiferents.

A partir de 1916-1917, es produeix, especialment a França, un trencament en la successió

dels moviments d'avantguarda. En aquests temps de guerra tan patriòtics, els artistes renuncien

sovint a donar prioritat a la novetat i la innovació i retornen al patrimoni nacional, als mestres

del passat. La pintura clàssica francesa és objecte d'un renovellat interès, de manera que el

1917, quan el moviment Dadà questiona violentament la mateixa noció d'art, l'avantguarda
dels anys de preguerra, esdevinguda per força tradicional, comença a veure el neoclassicisme

com un benefici de la guerra. El títol d'un opuscle de Jean Cocteau, aparegut el 1926, dóna

el to: heus aquí el moment d'una "crida a l'ordre". En aquest context, arriba a Ceret una

segona onada d'artistes.

Pierre Brune (1887-1956) s'instal-la a Ceret el 1916 per questions de salut i és un artista

fidel a l'observació de la natura. Ben aviat arribaran nous pintors, com ara Soutine, Rrémègne,
Masson o Loutreuil. Brune, l'any 1948, emprendràla creació del Museu d'Art Modern de

Ceret.

Pinlcus Xrémègne (1890-1981) estudia Belles Arts a Vilna (Lituània) i desprésa París.

Arriba a Ceret el 1918, convidat per Brune, i hi viurà fins a la seva mort. Preocupat per la

divisió tradicional dels gèneres(paisatge, natura morta, retrat), exalta la materialitat de la

pintura, al si de la qual, com en la Plaça del Barri a Ceret, els contorns acolorits tracen

solcs.

André Masson (1896-1987) s'atura a Ceret el 1919. A Carrer de Ceret ens trobem amb

una pintura figurativa, relativament fidel al model, amb un primer pla agafat des de dalt,

mentre que el segon pla muntanyós és com alçat. D'aquí la impressió que aquesta vista de

carrers buits, de cases sense finestres, defuig l'apropament de l'espectador. Més endavant,

Masson es compromet amb el moviment surrealista i esdevé pintor de referència per a

l'expressionisme abstracte americà.

Pierre Brune. La ruta de Maurella a Ceret, 1917 Pintura a l'oli

sobre tela. 46 x 612 cm.

Pinlcus Rrémègne. Plaçadel Barri a Ceret, 1946. Pintura a loli

sobre cartró. D2,/ x 72 cm.

André Masson. Carrer de Ceret, 1919. Pintura a l'oli sobre tela.

92 x 65 cm.
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Arístides Maillol. Monument als Morts de Ceret, 1923. Pedra

Manolo.

Dones atiant el foc, 1919-1921. Xilografia sobre paper viteHa.

211 x 317 cem.

Homenatge a Déodat de Séverac-Catalana asseguda, 1923.

Pedra. Alçada: 90 cm.

10 Les Notícies de llenguai trebalí

Aquestretom ala figuració com a valor també comporta el revifament de certes tradicions

de l'escultura. Ésel cas del Monument als Morts de Ceret, destinat precisament a commemorar

la guerra, no pas la victòria sinó les seves víctimes, i que permet donar curs lliure als sentiments

nacionalistes, tot inspirant-se en l'escultura funerària. Arístides Maillol (1861-1944) és el

gran escultor figuratiu de la Catalunya Nord i rep força encàrrecs de monuments als morts

(Elna, Portvendres, Banyuls). El de Ceret representa una al-legoria del dolor, a partir de la

imatge d'una dona asseguda: l'actitud de prostració de la figura està representada per la

posiciódel cos i del cap que s'aguanten mútuament, tot implicant la idea d'un suport necessari.

Manolo tambétorna a Ceret desprésde la guerra, amb una difusió força gran de la seva

obra. A l'escultura dedicada a Déodat de Séverac, hi trobem una catalana asseguda en pedra

per representar la terra que tant estimava el compositor. El bust de Totote té uns trets tranquils
i una mica barroers que evoquen l'antiga estatuària mesopotàmica. Totote era el sobrenom

de la seva companya Jeanne de la Rochette, una antiga cambrera de Montmartre amb la qual
s'havia casat abans de marxar cap a Ceret. També va fer una sèrie d'il-lustracions mitjançant
el procediment xilogràfic.



El Museu d'Art Modem de Cereti CULTURA

André Lhote. E cementiri. Aquarella sobre paper viteHa.

38 x 58 cm.

1925-1939: unes individualitats més que no pas una

comunitat

Elsanysdeu havien estat el moment de l'experimentació i de la transgressió,els anys vint

van tenir la racionalització com a mot d'ordre. Tant en l'arquitectura i en les arts decoratives

com en el camp de la pintura i de l'escultura s'hi troben aquestes temptatives de retorn a

l'ordre que constitueixen l'objecte del discurs sobre les arts plàstiques.S'intenta definir l'art

com a llenguatge, com una sintaxi fonamentada sobre uns principis matemàtics, com el mirall

de les lleis universals, com un impuls cap a una harmonia perfecta. Es posen per escrit les

experiènciesper desenvolupar una estètica normativa.

André Lhote (1885-1962) és un dels membres del famós grup cubista de París Section

d'Or. Arriba a la pintura des de l'estètica, per la lectura de crítiques i textos de Diderot,
Delacroix o Baudelaire. Pretén servir-se de la tradició per reconduir la modernitat. Sojorna
a Ceret el 1928. En la seva obra, com a El cementiri, la percepció de la realitat és passada
pel filtre de la geometria, amb l'exaltació del "sentiment arquitectònic" de l'obra d'art, nascut

de la suma de les lleis del classicisme i de l'observació fusional dels romàntics, amb la

influència del cubisme.

Pau Gargallo (1881-1934) fa escultures en pedra, marbre o terra, de formes plenes i que

remeten a l'estatuària de Maillol. Enlluernat pels quadres de Picasso, arran de la seva anada

a París el 1911, impulsa el metall —el ferro, però també el coure o el bronze- en la via d'una

estilització de les recerques cubistes sobre el volum i, sobretot, el contravolum, és a dir, la

possibilitat de suggerir una massa pel seu contrari. Dona ajaguda mostra bé aquesta manera

que té Gargallo de donar la impressió d'un relleu enclotant la forma en lloc de bombar-la:

en aquesta obre, les cuixes, els pits, les espatlles o fins i tot els trets de la cara i els cabells —PauGargallo. Donaajaguda, 1922 Bronze.40x 26 x 26 cm.

són definits per unes superfíciescòncaves i no convexes. Dipòsit del MNAM

Les Notícies de llengua i treball 1



CULTURA l H Vuseu d'Art Modem de Cere:

Marc Chagall.

Autoretrat — La ganyota, 1924. Aiguafort sobre viteHa dArches.

582 x 45,2cm.

Crucifixió, 1925. Guaix sobre paper. 32 x 255 cm.

La vaca amb ombreHa, 1942. Guaix sobre paper. 226 x 31,/ cm.

La gent del viatge, 1968. Pintura a lol sobre tela. 1295 x 2055 cm.

Dipòsit del MNAM
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Marc Chagall (1887-1985) va estudiar a l'escola de les arts de Sant Petesburg, anà a París

el 1910 i s'instal-là momentàniament a Ceret el 1928-1929. En els seus quadres es barregen
unes impressions d'infantesa i unes visions imaginàries: Apollinaire defineix la seva obra

com a "sobrenatural". Després de la Revolució Russa va ser nomenat comissari de Belles

Arts de Vitebsh, però el 1920 va dimitir davant l'oposició dels suprematistes al seu lirisme.

La Crucifixió és un tema que evoca la nostàigia russa de Chagall, projectant la imatge del

redemptor sobre esdeveniments que ha viscut en aquest país. Amb La vaca amb ombrel-la,

aquest tema panteista de la vaca celeste formula la representaciód'una bèstia protectora,

Huminosa, nodridora, que plana sobre la ciutat.



Edouard Pignon. L'home i lolivera, 1950. Pintura a foli sobre tela.

598 x 724 cm.

1940-1965: el temps de la memòria, cap a la creació

del museu

1940. Per 569 vots contra 80 i 17 abstencions es decideix la caiguda de la III República i es

consagra l'autoritat absoluta del Mariscal Pétain. França és dividida en dues zones, l'una

ocupada per l'administració alemanya, i l'altra per la de Vichy. En aquest context, la vida

artística, evidentment, està a punt de canviar. A París, des del 1940, tota l'activitat cultural

depèn del Servei de Propaganda alemany que censura totes les manifestacions, exclou tots

els artistes d'origen jueu i elimina tot rastre d'art "degenerat". D'altra banda, des del 1940

s'expolien nombroses col-leccions i es requisen diverses obres d'art en benefici d'Alemanya.
A Vichy, la ideologia oficial no deixa de preconitzar un "redreçament" moral de l'art modern,
denunciat com a decadent, i de valorar un art monumental, un retorn a les tradicions, una

revifalla de l'artesanat que correspon a l'ideal de "Treball, Família, Pàtria".

El 1940 arriba a Ceret, com també a Perpinyà i a Cotlliure, un grup d'artistes i d'intel-lectuals

que han abandonat París: Jean Cassou —acabava de publicar un llibre sobre Picasso-, Marc

Saint-Saéns, Cocteau, Dufy o Albert Marquet. La vinguda d'Edouard Pignon el 1945 i la

d'André Marchand el 1946 marcaran el tombant dels anys de postguerra.

Construcció i obertura del museu

Coincidint més o menys amb l'arribada d'una nova generació d'artistes, la vila de Ceret

fa una mirada retrospectiva sobre la seva història. Ajudat per Frant Burty Haviland, el pintor
Pierre Brune es llança, el 1948, a l'aventura d'un Museu d'Art Modern, enfocant la història

de l'art des de l'Òptica particular que suposen les diferents estades d'artistes a la zona. Brune

es dedica aplegar obres dels pintors i escultors que han passat per allà, proposant-los d'inscriure

definitivament aquest passatge en el paisatge ceretà. Matisse i Picasso són, en particular, els

dos "motors" del projecte de Pierre Brune. Picasso dóna cinquanta-tres obres al museu i

Matisse dóna catorze dibuixos. El museu s'instal-la en un antic convent de Carmelites i

s'inaugura el 18 de juny de 1950.

H Museu d'Art Modem de Ceret i CULTURA

Edouard Pignon participa amb constància en els debats de postguerra sobre el

realisme i l'art compromèsal marge del Partit Comunista Francès. És en el realisme,
segons l'artista, on hi tenen lloc les relacions entre l'home i la naturalesa, que existeix

i es resisteix durament, i que tot i això, és conguerida lentament pel treball i el

coneixement humà, segons el filòsof Henri Lefebvre. L'home i l'olivera presenta
la imatge d'un arbre nuós amb les branques entrecreuades fins més enllà del quadre:
a la curvatura d'una d'aquestes branques respon simètricament el semicercle format

per una figura humana inclinada, representada en ple esforç. El treball és ben bé el

Hoc de la interacció entre l'ésser humà i la natura, i l'activitat pictòrica consisteix,
ben sovint, en aquests anys de postguerra, a representar-ne l'equivalent plàstic.

Ç
'íaeL
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Henri Matisse.

Senyora Matisse, 1905. Ploma de canya i tinta negra sobre paper

vitella. 178 x 30 cm.

Barques a Cotlliure, 1905. Ploma i tinta negra sobre paper vitel-a.

317 x 209 cm.

Tres barques, mariners i gossos, 1905. Ploma i tinta marró sobre

paper viteHa. 286 x 19 cm.
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Pablo Picasso. Sardana de la pau, 204X-1953. Tinta negra sobre

paper vitebla. 488 x 63 cm. Donació del Partít Comunista de

Ceret

Terrassa del Gran Cafè a Ceret, estiu de 1953. Picasso, Miette

Brune, Michel Sagelolii,d'esquena, Maia Picasso

Pierre Brune, Miette Brune, Paulo Picasso, Pablo Picasso i Maia

Picasso davant el Museu de Ceret, 1953. Foto Robert Julia

Pablo Picasso. Natura morta amb crani i gerro, 1946 Pintura a

lol sobre tela 459 x 55 cm.
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Pablo Picasso. CopeHa tauromàquica. Picador, 131V-1953. Terra de pisa,
decoració amb engalbes i òxid metàlic. Diàmetre: 165 cm, alçada: 5,3 cm.

El retorn de Picasso a Ceret

Ceret està en efervescència: Picasso torna. Arriba a Perpinyà al setembre, tot just
iniciada la seva relació amb Jacqueline, invitat pel comte de Lazerme a assistir a una cursa

de braus a Cotlliure. Picasso no havia tornat a Ceret des de 1914. El Partit Comunista ha

organitzat una festa en honor seu, a la qual assisteix amb el seu fill Paulo i Edouard Pignon.
L'emoció és intensa arran d'un àpat campestre a la plaça del Belvédère de Fontfreda, el més

a prop possible de la frontera, des de la qual Picasso torna a veure el seu país per primera

vegada i al qual ha jurat no tornar fins que sigui escombrat el règim franquista. La generositat
de Picasso no s'atura i, més endavant, torna en companyia de Jean Cocteau per portar a Pierre

Brune la sèrie de les copel-les sobre el tema de la tauromàquia, un tresor que enriquirà la

col-lecció de ceràmiquesja donades al museu arran de la seva creació.



1965-1980: l'art contemporani s'exposa a Ceret

La visita espectacular de Salvador Dali a Ceret

Després de lavisitadePicasso a Ceret, Salvador Dalí no pot quedar-se enrera del qui,
probablement, considera el seu millor rival català. Per bé que Port Lligat només està a quaranta
minuts de Ceret, no hi ha posat mai els peus. És important, doncs, que el seu pas per Ceret

sigui un esdeveniment. Dalí ha decidit de ressuscitar-hi després de rebre-hi l'esperit de

Descartes. Hàbilment agombolat pel diari l'Indépendant i per la televisió, la campanya de

premsa que ha precedit la seva arribada ha "escalfat" l'ambient de tal manera que el públic
s'apila tot al llarg de l'itinerari. El 27 d'agost de 1965, a les onze en punt, Dalí fa la seva

entrada a Ceret amb la seva dona Gala. Tots dos prenen lloc en una calessa en companyia
d'un ocelot. Darrere la carrossa triomfant, el consell municipal maniobra amb el cos de

Sapadors-Bombers i una cobla catalana alterna amb la banda. Evidentment, la recepció té
lloc a la plaça Picasso, sota les arcades de les muralles. Els oficials es col-loquen sobre una

tarima que ja està ocupada per un rinoceront dissecat. Desprésdel discurs de l'alcalde, Dalí

pren la paraula:

La meva vinguda a Ceret constitueix un moment històric.

Fa deu minuts que he decidit de casar-me amb Gala, la

Meva dona, a qui estimo més que res al món, més que a

L'or i l'argent. No és dir poca cosa. L'any que ve, en

Aquesta mateixa època, contractaré un nou casament amb

la mateixa Gala, aquesta vegada a Etiòpia i segons el

ritu copte. L'únic convidat serà l'alcalde de Ceret per

representar la seva ciutat.

El Museu d'At Voden de Ceeii CULTURA

Salvador Dalí.

L'Arca de Noé, 1975. Gravat retocat amb pintura sobre paper
vitelfa. 66 x 70 cm.

Salvador Dafíi la seva dona Gala, PlaçaPicasso, agost de 1965

Salvador Dalí i la seva dona Gala a Ceret, agost de 1965

Una visió de Gaudí,1970. Fotografia retocada amb retolador sobre

paper. 1055 x 7895 cm.
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Ben (Benjamin Vautier). No hi ha poble sense cultura, 1987

Pintura acríica sobre tela. 100 x 100 cm.
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Un happening

L'estiu de 1966, Benjamin Vautier, Ben (1935-) és convidat pel Museu d'Art Modern de

Ceret a fer un happening. Com explica l'artista: "manifestació extrapictòrica, les principals

característiquesde la qual són (...) un seguit d'esdeveniments insòlits la trama dels quals és

prevista i els detalls improvisats, un aspecte generalment aficionat de la presentació,una certa

participació del públic en l'acció, molt sovint en el leitmotiv, un símbol polític d'allò sexual".

Originari de Nàpols, viu a Niça des del 1945. El 1963 acull a la seva ciutat les manifestacions

antimusicals del moviment germanoamericàFluxus. El flux constant de l'espontaneitat, de

la improvisació en la més gran cacofonia, la utilització permanent delsjocs de llenguatge i

dels mitjans més diversos eren algunes de les característiques de l'esperit Fluxus, a la

iconoclàstia del qual se subscriu Ben, home d'amistats, rampells i odis, però entre les seves

declaracions contradictòries, hi ha una idea que mai no ha variat, el seu combat regionalista
contra la cultura unificada, centralista, de l'estat. Combat que, per força, es tradueix en una

lluita per conservar i respectar les llengúes regionals com el català, el basc o l'occità. Segons

Ben, tot discurs avantguardista és concebut a través del prisma d'un poder polític i econòmic

de les ètnies que el segreguen, d'això en resulta que les situacions dites d'avantguarda són

el reflex de les situacions de relacions de força entre ètnies.



El Museu d'At Modem de Ceret' CULTURA

Exposicions i art contemporani
impacti

El Museu organitza exposicions que sovint consisteixen en homenatges monogràfics als

artistes que han frequentat la regió, però també es converteix en el marc d'unes manifestacions

al capdavant de l'art contemporani, amb altres formes d'expressió diferents de la pintura i

l'escultura tradicionals. Així, el juliol de 1966 s'inaugura lmpact /, organitzada pel crític de

Niça Jacques Lepage i l'artista Claude Viallat. Aquesta manifestació fa de nexe d'unió entre

artistes originaris majoritàriamenr de Catalunya, Niça i París. De Barcelona: Daniel Argimon,
Jordi Galí-Camprubí, Jordi Pericot, Antoni Miralda i Joan Rabascall, Ernesto Salvado i Romà

Vallès, de la naixent escola de Niça: Arman, Ben, Albert Chubac, Gérard Eppele, Jean-

Claude Farhi, Paul Armand Gette, Claude Gilli, Malaval, Claude Viallat i Bernar Venet, i

de París: Vincent Bioulès, Francis Biras, Pierre Buraglio, Daniel Buren, Dufo, Joél Rermarrec,
Michel Parmentier, Michel Parré, Henri Prosi, François Rouan, Daniel Stotxhy, Jacques
Tissinier i Niele Torni. Bona part d'aquests artistes, que ben aviat constituiran la imatge de

marca de l'art a França, tenen una doble vinculació, a París i al Midi —el sud de França. El

propòsit d'aquests artistes, que esdevindran encara més obertament polítics amb el pas dels

anys, consisteix ja a donar a l'art una nova realitat, o encara de reconstituir els fonaments

de la realitat material de l'art. En el catàleg,Jacques Lepage ens diu:

Estem lligats als nostres hàbits. Tancats dins la nostra bombolla. Víctimes d'una

dispersió que ens deixa infrahumans. Al museu de Ceret hi trobareu l'antídot. El

erit d'individus que refusen d'alinear-se a la manufactura. Manufactura que nosaltres

anomenem ciència, progrés, benestar frigidari o cosmonauta. Ens inquieten. Ens

fan protestar. Ens arrenquen dels nostres consentiments. Ens tornen a donar

humanitat. (...) És ben palès que actualment s'elabora a Ceret una expressió d'art

nou i que Ceret li renova l'asil.
Claude Viallat. Corda amb nusos, 1974. 265 cm.

Els artistes d'Impact I seran convidats a deixar una obra però només la de Ben (Tirez) i la Ben(BenjaminVautier).Estieu, 1966. Pintura acrlica sobre
de Viallat es quedaran al museu. tela 50x61x115cm.
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CULTTURA: H Vuse. d'Ar Modem de Ceret

Claude Viallat. Placa Picasso a Ceret, estiu de 1970

Patriclc Jude. Els saltamartins, 1971. Pintura acrilica sobre tela

encerada. 96 x 192 cm.

Joan Miró. Dona ocell, 1972. Guaix sobre paper froissé.

82 x 70 cm.
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El moviment Supportís)-Surfacels)

Aquest moviment, cntre 1969 i 1972, encapçala l'escena artística francesa. Es tracta de

"deconstruir" la pintura, de negar-ne els constituents i els procediments. Aquest quiestionament
materialista de la condició de la pintura acompanya un qiiestionament del sistema de l'art i

del sistema politicoeconòmic en general.

impactil

Té lloc al Museu d'Art Modern de Ceret Festiu de 1972, una mica abans de l'exposició
62-72 organitzada al Grand Palais de París a petició del president Georges Pompidou, la

imatge tan oficial de la qual suscitarà vives reaccions per part dels artistes. Per contra, Jmpact

H, amb el seu catàlegde pàginesmecanografiades, no té res d'una exposició estatal. Els crítics

Jean Clair i Jacques Lepage i V'artista Hervé Fischer confeccionen, cadascun, una llista

d'artistes a convidar.

Joan Miró a Ceret

Finalment, Miró ve a Ceret el 1977. Ell mateix havia demanat d'exposar al museu, al qual
deixa una litografia que marca el seu pas per Ceret, així com Dona ocell, una pintura sobre

paper froissé. Miró, en altre temps "la flor més bella del surrealisme" segons André Breton,

ha ampliat a bastament el seu camp d'experimentacions, obrint-se tant a l'escultura i la pintura
com a l'obra gràfica.



ClaudeViallatexposa al museu el 1989, en el qual hi ha una obra especial: es tracta de pintar
sobre les antigues cortines del museu que, d'aquesta manera, porten la seva marca, aquest
motiu en forma de mongeta, com es diu sovint.

PatricieJude(Perpinyà, 1944-), professor de l'Escola d'Arts Decoratives de Llemotges, va

participar en l'exposició /mpact I/ a Ceret. Des de fa alguns anys ha reinvestit el terreny de
la gran pintura sostraient fragments iconogràfics d'algunes obres cèlebres de la història de

l'art i assignant-los uns tractaments pictòrics diferents. Tomàs l'incrèdul tepresenta un

autoretrat de l'artista que posa el dit a la nafra de Crist sota la mirada de dos apòstols,
representant cadascun d'aquests personatges amb una tècnica diferent: la pintura a l'oli, la

pintura acrílica, el llapis, el retolador.

1980-2007: nova etapa de solidesa i art contemporani
Elmuseu no disposa d'una infraestructura adient per a un bon funcionament i la conservació
de les obres, ni per adaptar-se a les mutacions culturals de la fí del segle. En el camp de la

cultura, els anys 80 han estat els de la mediatització, els de la difusió de l'art i dels artistes

cap a un públic ampli. També ha estat la dècada dels museus, amb un augment important
dels consagrais a l'art modern i contemporani, i el poder polític s'ha adonat de les possibilitats
econòmiques i culturals dels museus. Els ceretans s'adonen del potencial de què disposen i

l'any 1987 es decideix ampliar i rehabilitar el museu. Encara, l'entrada de l'Estat espanyol
a la Unió Europea comporta un procés de pèrdua de significat de la frontera, i això resitua
Ceret al cor d'una nova regió europea emmarcada per Barcelona, Tolosa. Montpeller, Milà,
Lió i Bordeus. El Museu d'Art Modern de Ceret aposta per l'art contemporani i pels artistes
més vinculats a la seva història i a aquest ampli territori.

H Museu d'At VModem de Cargti CULTURA

Claude Viallat. Pintura acriica sobre cortina del museu de Ceret,
1985. 297 x 42 cm.

Patricic jude. Tomàs l'incrèdul, 1986. Pintura a l'olii acrílica sobre

tela. 180 x 130 cm.
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CUTURA : L Museu dAt Voden do Cor:

BgessCara

Antoni Tàpies.

Porxada del Museu imural dAntoni Tàpies

Dipticmural, 1990. Lava esmaltada. 300 x 450 cm.

Transformació núm. 6327, 1990. Tinta i pintura a foli sobre tela.

300 x 500 cm.
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Antoni Tàpies: un mural per a Ceret

El 1987-1988 la vila de Ceret encarrega a Antoni Tàpies la realització d'una

obra destinada a l'espai urbà, al defora del museu, tot just abans d'entrar-hi, perquè
així es produeix una transició entre el carrer amb el Grand Cafè molt proper i
l'interior del museu. Es tracta de dues obres murals realitzades amb rajoles de lava

de Volvic. Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-) neix en una família burgesa i culta.

Viu l'experiència determinant de la guerra civil i diu no haver oblidat mai la visió

de la seva mare "plorant de fam". El 1942, malalt, passa dos anys a la muntanya,

llegeix Nietzsche i Schopenhauer i dibuixa. El poeta Joan Brossa l'inicia en cl

surrealisme, amb Joan Ponç, Tharrats i Cuixart funda la revista Dau al Set. Ben

aviat incorpora, en les seves composicions, abjectes de rebuig arreplegats al carrer

i despréscomença a utilitzar símbols o lletres com un llenguatge esotèric.

Les obres de Tàpies susciten una confrontació amb els espectadors. Ens diu: "Els

meus murs guarden la seva realitat, sense perdre res de la seva càrrega arquetípica
i simbòlica". La incripció de lletres i signes recurrents (triangle, creu o cercles) ha

estat inspirada a l'artista per la seva herència cultural, una barreja de vulgata

arqueològica,dels preceptes de Leonardo da Vinci, de la iconoclàstia del moviment

Dadà o de les fotografies de Brassai, a la vegada que pels grafits dels carrers. Totes

les figures geomètriques, les escriptures, els traços que ataquen la integritat del

suport són així, a la vegada, elements simbòlics i clements arrencats del real. Car,

no es tracta només de llegir-los o de desxifrar-los: és més aviat la càrregapulsional,
emocional de l'obra allò que importa.



Anys 90: retorn a les fonts i afirmació contemporània
Hanestat els anysdela revifalla. Quan el 17 de desembre de 1993, s'inaugura la totalitat

del museu, l'aleshores president de la República Francesa, FrançoisMiterrand, i el diputat-
alcalde de Ceret, Enric Sicre, van recordar la importància del museu i el paper que podria
tenir en la nostra gran regió. Per mostrar la creació dins l'espai mediterrani com una acció

simbòlica, i per donar a entendre allò que seria la política museogràfica en els anys a venir,
Pexposició d'obertura és realitzada per l'artista català Perejaume, fill espiritual de la vena

conceptual i de la poesia visual catalana. Perejaume titula el seu treball Terra de suro, i a

través d'aquest concepte expressa les experiènciesque li són estimades: evocar un element

quetidià o local per emetre una ressonància universal i simbòlica i construir així un llenguatge
que li és propi.

El museu també presenta una obra de Toni Grand, Del simple al doble, escultura de disset

elements, concebuda especialment per a l'espai d'una sala del museu. Cada peça és un cilindre

emmotllat en resina monocroma que empresona un peix. L'animal determina la llargada i

el diàmetre del volum, per la seva posició horitzontal i la seva localització a la part inferior,
sembla estabilitzar la peça al terra.

A partir del 1993, el museu pot aplicar finalment el seu projecte amb tota la seva globalitat,
sobre la base d'una realitat històrica local que, a la vegada, s'inscriu a la història universal,
i en la seva obertura a la creació de l'art del nostre temps. Així, el museu presenta, a banda

del seu fons, exposicions temporals que ens permeten tenir una visió de conjunt sobre l'obra

d'un artista. L'estiu del 1994 es fa una exposició retrospectiva dedicada a Auguste Herbin

que permet demostrar la importància de la seva obra. L'any segiient, el museu presenta una

exposició sobre les faules de La Fontaine il'lustrades amb cent guaixos de Marc Chagall
realitzats entre 1926 i 1927, l'exposició és un èxit i sensibilitza el públic respecte a la

importància de les estades d'artistes a la nostra regió. Cal destacar l'exposició Els anys

noranta, d'Antoni Tàpies, celebrada el 1995 i, lògicament, l'exposició Picasso, dibuixos i

papiers collés, Ceret 1911-1913 durant l'estiu de 1997 revela, per fi, la quantitat considerable

d'obres realitzades in situ per Picasso, com l'artista va integrar-se al lloc utilitzant la cultura,
l'arquitectura, les tradicions i els paisatges tot incloent-los a la seva pròpia trajectòria i

pensament. Aquesta activitat del museu, totes aquestes exposicions, fan que Ceret, els

habitants de Ceret es retrobin amb la seva pròpia història i se la facin seva, i passa el mateix

amb públics cada cop més amplis i amb les instàncies polítiques que s'adonen més i més de

la identitat i la vàlua del museu.

Així, el museu treballa amb les exposicions temporals i amb l'enriquiment de la col-lecció

pròpia, a través d'una acurada política d'adquisicions, tot comptant amb l'estreta col-laboració

dels Amics del Museu d'Art Modern de Ceret. Durant els anys noranta, el museu també ha

establert un fort lligam amb les col-leccions privades, de manera que el museu també es

nodreix d'aportacions, adquisicions, donacions, llegats i dipòsits. Encara, el museu ha obtingut
dipòsits del Museu Nacional d'Art Modern per completar la col-lecció històrica del museu.

El Museu d'Art Modern de Ceret ha aconseguit una consolidació i una projecció ben

productives. Aquest extens repàs ens ha permès tenir-ne un coneixement ampli i, alhora, tenir

una visió prou àmplia de la història de l'art modern, tot aproximant-nos també a l'art més

contemporani.

H Museu d'At Modem ce Cereti CULTURA

musée d'art mod

Miuseu d'Art Modern de Ceret

Bulevard Mariscal Jofre, 8

66400 Ceret — Catalunya Nord

tel.(33)04 68 87 27 76

contactemusee-ceretcom
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Perejaume. Terra de suro, 1993. Fotografia i enllosament de

suro. 180 x 370 cm. (x 2), 15 x 176 cm.

Toni Grand. Del simpie al doble, 1993. Escultura amb disset

elements: estratificat, polièster i peixos. De 70 cm. de diàmetre

i de llargada a 140 cm. De diàmetre i de llargada
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XXI Concurs Fotogràfic Nacional
1r de Maig El treball
i els oficis

El concurs manté una trajectòriade consolidació com un dels més importants de l'Estat

espanyol. L'edició d'enguany ha aplegat 55 autors amb un total de 146 fotografies. Els

fotògrafsprovenen d'Andalusia, Galícia,Madrid, País Valencià,Castella i d'arreu de Catalunya.

L'organitzaciócorrespon a la Unió Intercomarcal de l'Anoia, Alt Penedès i Garraf. Els trofeus

liurats als guanydors relacionen el treballi la fotografia,és dir treballi cultura com a objectiu
del concurs, i han estat creats per l'artesà vilanoví Joan Ramirez.

D2 dties io BU queirtam



CU URA i

01 Lared. Jesús Jaime Mota, (Mijas -Màlaga)
02 Seguretatnoproblem.Miquel Vifias (Molins
de Rei)

03 S/T. Josep Escofet (Vilafranca del Penedès)
04. Limpieza fachada. José Luís Trinitad

(Badalona)

Hanformat part deljurat:Jaume Navarro,
vicepresident de la Federació Catalana de

Fotografia, Miquel Galmes, director de

PInstitut d'Estudis Fotogràficsde Catalunya,
i Manel Maya, president de l'Agrupació
Fotogràfica de Sant Adrià de Besòs.

Hi haurà una exposició itinerant de 33 obres

premiades i seleccionades pel jurat: TOC

(Vilanova i la Geltrú), del 15 al 28 de juny,
Biblioteca Municipal (Igualada), del 7 de

juliol al 10 d'agost, UGT de Catalunya (Bar-
celona), del 3 al 22 de setembre, Centre

Cívic Espai de les Roqueres (Sant Pere de

Ribes), del 19 d'octubre al 2 de novembre:
i Edifici de l'Escorxador (Vilafranca del

Penedès),del 3 al 23 de desembre.

m 00 cac 0OSA AE
Premi Nacional: Jesús Jaime. Tot seguit: Fernando Vecino, Albert Vifias, Manuel Botija,Joan Guasch i Ricard Garcia.

Premi especial foto denúncia: Miquel Vifias.

Premi Intercomarcal: Josep Escofet. Tot seguit: Manel Delgado, Sònia Guinovart, Jordi Piqué,Josep Catasús i Jesús Rodríguez.
Premiafiliat: José Luís Tinitad. Tot seguit: Carios Pulido,Juliàn Negredo, Fernanda Llabrés,Juan Tejero i Francisco Pascual Lengua.
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24 Aquesta iniciativa de la Unió de les Terres de Lleida any rere any es consolida i

adquireix més gruix.

10è Premi d'escultura
1 de Maig a Lleida

Elprimer premi té una dotació de 4.507 euros i una obra original
del reconegut escultor lleidatà Jaume Perelló, enguany està compartit

per dos autors. Totes les obres presentades han estat exposades a

la Diputació de Lleida, institució que atorga un gran suport al

concurs: els autors guanyadors i finalistes exposaran la seva obra

a la seu nacional del sindicat, a Barcelona, abans d'acabar l'any.
Esmentar la tasca permanent de la companya Mar Roldan.

Han format part del jurat les persones segúents: Rosa Siré, artista,

Anselm Ros, de l'Institut d'Estudis llerdencs, Quim Minguell, del

Servei Territorial de Cultura a Lleida, Rosa M. Puig-Serra, de l'Àrea

de Cultura de la UGT de Catalunya, i José Luís Aguilà, de la UGT-

Terres de Lleida.

Per a més informació: mroldanòlleida.ugt.org tel. 973 26 00 lI

(Mar Roldan)

Tr premi: Diàlegsocial, de Ramon Ruiz

Fernàndez (Lleida).

2n premi: Mirant al ce, de Marc Sellarès

(Guardiola del Bages).

1r finalista: Esforç,d'Ivan Egea i Pocurull

(Arbeca).

2n finalista: El treball sostenint el diner i la

riquesa, de Sergio Ugartondo Montpeó
(Barcelona).
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CULTURA I

26 Octubre Centre de Cultura Contemporàniaestà situat al cor de Valencia, va ser

inaugurat l'octubre de 2006 i fa una aposta de cultura moderna amb sentit de

país.Una visita obligada, i un model

Un passeig per l'Octubre
Meritxell Lombarte

València és una ciutat estupenda. I ara una

mica més. A tots els atractius que els barris

i la seva gent ofereixen a qui la visita, s'hi

ha afegit l'Octubre, el centre de cultura con-

temporània que ha obert les seves portes al

costat del mercat central. L'Octubre neix

amb vocació de donar sostre i parets a tantes

formes de cultura que han trobat molts cops

tancades les portes dels palaus. Cultura dels

carrers i la societat valenciana. L'edifici li

dóna cara i ulls i, encara millor: veu. Li dóna

estands de llibreria, pantalles de projecció,
micròfons i escenaris, taules i cadires..., tot

per mimar la cultura que no té sinó el carrer.

A més a més, per Si fos poc, l'anima a parlar
català més enllà de la barra del bar, davant

del públic, i li assenyala amb il-lusió el futur,

aquell lloc on les llaunes de conserves cadu-

quen i el progrés segueix jove eternament,

nO És poc.

Trec el nas per la planta baixa, a les deu del

matí. Fa olor de nou, de cafè i de llibres. Em

rep l'Emili Payà, el cap de programació, i
em diu que ell, "hi fa de tot". No sé com fa

les altres coses, però ensenyar l'Octubre li

surt perfectament perquè la vehemència el

delata: aquest és el iloc que ell també estava

esperant. Després de molta feina i algun
intent de prohibició per part de la Generalitat

Valenciana, ara pot ensenyar-lo —fent-ho,
ens recorda els olupes que, desprésd'unes

llargues jornades de feina i esperança, estre-

nen espai lliure. L'Octubre, segons ens

explica l'Emili, se situa als antics grans

magatzems El Siglo Valenciano, un emble-

màtic edifici que fou construit al segle XIX

i on ell encara recorda haver anat a buscar

fils i retalls agafat de la mà de sa mare: "Costa

de creure que un lloc de tanta importància
estiguera abandonat i ple de rates però aixina

el vàrem trobar i ara molta gent d'ací, gent

que venia a comprar com la meva mare, entra

a reveure eixe lloc i és troba amb açò. Ens

feliciten amb ganes i supose que ho fan

perquè, com a conciutadans, estan agralts".
El projecte, tirat endavant per un equip
d'arquitectes de tots els Paisos Catalans, ha

rehabilitat els racons-museu que s'estaven

derruint: el primer ascensor de la ciutat, un

escut modernista valencià, un tram soterrat

de la muralla àrab..., i n'ha afegit de nous

on tot s'estava desfent: una escultura

d'Andreu Alfaro que projecta llums de colors
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a la façana, tot seguint la direcció del vent

i amb un penell situat a la punta més alta del

sostre, i una intervenció de Xavier Mariscal

sobre una pintura de falleres i més gent amb

planxes articulades de siluetes del tipus costa

de Benidorm. El lloc torna a estar viu i

em trobava en un lloc més aviat gran, escoltant

l'Emili relativitzo. Hi ha ganes de fer coses,

i moltes. A cada metre quadrat de l'Octubre

s'hi especula amb cultura i un xic de política
i jo em pregunto si, al final, la vella mentida

que el tamany no importa serà veritat.

Quatre plantes i un soterrani, amb 3500 metres quadrats
per a conferències, actuacions musicals i teatrals, O

ac ciC E ROESST OcCI LOPA SAOLSdT

sales d'exposicions, etc.

l'activitat ho demostra. Passa d'un quart
d'onze i, a la planta baixa, hi ha gent asseguda,
escoltant unes entrevistes a José Luís Borges
amb auriculars, turistes badant, lectors en

busca de llibres..., i a la resta de plantes s'hi

treballa.

"Ací hi ha l'arxiu de la memòria històrica,

ací la Institució Joan Fuster, ací la redacció

del setmanari El Temps..." L'Emili ens mos-

tra què és què en els 3.500 metres quadrats
de l'Octubre: 2.500 dedicats a la cultura

contemporània i 1.000 a institucions amb

marc nacional que tenen incidència directa

en la ciutat. "Ací organitzem una conferència

per tal que els ports de Barcelona i València

es coordinin per afrontar millor els reptes de

futur, ací fem un taller per a xiquets dissabte

al matí, ací punxaran música electrònica la

setmana que ve, ací fem lectures dramatitza-

des per als instituts, classes de català, classes

de xinès..." Si havia tingut la sensació que

La llibreria Tres i Quatre també s'ha mudat

a l'Octubre i, d'ençà que ho ha fet, s'ha

desentès d'aquelles agressions feixistes que

de tant en tant li tocava aguantar. "No han

vingut", diu l'Emili, "Fa dues setmanes van

estar per la seu d'Acció Cultural a Russafa

i van estampar-hi un contenedor en flames

acompanyat de les seves pintades de rigor:
Puta catalufia, no mos fareu catalans..., però

per ací no s'han passat" Hi ha, a València,

una variant local i prou /riqui de la ultradreta

europea: el blaver. Ésseguidor d'un discurs

en negatiu, fet a la contra: l'anticatalanisme.

El blaver ve a ser l'especimen més obsessiu

de l'arc polític català: en quiestions catalanis-

tes, vull dir. Veu catalanistes a la universitat,

al PSPV, a les editorials, a l'Acadèmia de la

Llengua... Fins i tot quan el blaver fa una

paella veu catalanistes amagats que li volen

furtar. El blaver veu tants i tants catalanistes

amagats per tot arreu que viu, virtualment a

la Catalunya més catalanista que hom pugui

CULIURA

imaginar i, encara que declari sentir emoció

per la idea d'Espanya, en el fons, allò que

l'obssesiona i la seva raó de ser és el catala-

nisme. No deu ser català qui veu catalans per

tot arreu7 Només m'ho pregunto per allò que

el conflicte vincula. "No els esperem. Mai

els hem esperat però era més fàcil imaginar

que vindrien en altres circumstàncies. Ací,

al centre, en un lloc tan emblemàtic que hem

recuperat per a la ciutat..., no han tingut la

poca vergonya de venir. Ho han intentat amb

una moció a les Corts, demanant a la Gene-

ralitat que ens confisqués l'edifici, però a

l'Octubre ni una pintada ni una amenaça ni

res. Podrien venir a comprar llibres, a veure

exposicions o a participar en debats però

tampoc... No passa res"

Per acabar, l'Emili m'ensenya l'espectacular
vista que es veu des del terrat i m'indica el

lavabo. "Al fons d'eixe passadís,a l'esquerra,
trobaràs una cambra amb llum solar. Éseixe"

Una entrevista agradable. Jo també estime

València, Emili.

Octubre
Centre de Cultura Contemporània
(OCCC)

Una aposta ferma pel revifament de la cultura

ila societat de tot el nostre país des d'una

perspectiva nacional i de progrés, per

esdevenir un espai d'encontre de la societat

civil valenciana i de totes les entitats

compromeses amb el futur, un gran contenidor

de cultura i progrés que encete una nova

època, la del segle XXI, per a la ciutat i per

al país. Naix al cor de València impulsat per

Acció Cultural del Pais Valencià (ACPV) i la

Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster

(IJF).

c/ de Sant Ferran, 12, València

tel. 96 315 77 99

vuvyv.octubre.cat

Entitats amb seu a FOctubre

Acció Cultural del País Valencià, Institució

Civica i de Pensament Joan Fuster, Centre

Carles Salvador, Societat Valenciana de

Ciències de la Salut Joan B. Peset, Institut

Ignasi Villailonga d'Economia i Empresa,

Fundació Ausiàs March, Fundació Josep

Renau, Espai Ciència i Institut Internacional

d'Estudis Borgians
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Enunciat en clau algebraica, amb resposta induida
$

Carmen E Higueras, Aiea d'esmscions de li tundació Gomaposacda

Si tenim 16 mostres per any (no és sola-

ment una quantitat) i és divideixen per 12,
s'obté un resultat de més d'una per mes (dóna
idea de certa activitat), si a més, sumem entre

5i 7 participacions (que no fraccions) i el

total obtingut és elevat a un nombre senar

indeterminat (d'elements o incògnites) que

finalment es multiplica per 11 (són els anys

d'activitat)... Pregunta: Pot ser el resultat

igual a 12 Enraoneu la resposta. Explicació
d'alumne avantatjal: Per reducció a l'absurd,
direm que l'objecte a l'enunciat no és

l'activitat, si no el factor, que no es tracta de

mostres si no d'exhibicions, que la incògnita
està determinada i supera el miler i, finalment,

que el número i I de l'enunciat s'obté de la

resta entre 2007 i 1996, i així es pot afirmar

que, efectivament, el resultat és u. 1, a més

a més, aquest número té nom propi.

Començar aquest escrit amb un plantejament,
si no més, diferent, ha estat un exercici

d'intenció per cridar-vos l'atenció. Tot plegat
amb el propòsit d'esbrinar certs aspectes que

sovint ens passen desapercebuts, esvaits per

la celeritat quotidiana. A la cita periòdica
amb Les Notícies de llengua i treball, no

volia reduir el record de tantes sensacions en

una relació del seguit d'exposicions i accions

de sensibilització que es produeixen al llarg
de la temporada a la nostra sala, són dades

que més o menys podeu conèixer, perquè les

visqueu gaudint-les, o bé les patiu. A la feina,
he d'analitzar o comprendre un munt d'obres,
molts vegades ben allunyades d'allò que em

plau: però,primer de tot tracto amb persones,

i sovint ben especials... "Com qualsevol
altrel", em podeu dir, i hi estaré d'acord, però
acostumen a ser-ho una mica més, si m'ho

permeteu, i de vegades, com en aquest cas,

de manera extraordinària. Mantinc que, al

28 i.es Notices ge fa Bi bad

fons de tot això, el que compta són els senti-

ments, les percepcions personals, inherents

a les relacions entre individus. Per tant, si us

sembla bona idea, compartirem el cas d'un

sol autor, d'entre els molts i destacats que

ens visiten.

Oleg Tsyganyui, autor: Paraula ben com-

plicada, per definició... ens arriscarem: "Algú
que, a més de la feina diària de subsistència,
té altra necessitat vital: la creació" Si hem

de fer cinc cèntims de l'activitat d'un artista,
hauríem d'aturar-nos i enumerar l'esforç físic,
el temps emprat, la quantitat de materials,
les hores d'estudi, les tècniques utilitzades i

un larg etcètera. Allò que resulta més com-

plicat, per no dir impossible, és percebre la

passió, el desencís, la dèria, la inspiració,
l'esforç sense resultats, la desesperaciói la

impossibilitat de desentendre's d'aquest do

tan poc frequent i que a vegades sembla un

càstig.Arribats a aquest punt, voldria desvet-

llar-vos alguns trets de la vida d'un home

jove, d'un ésser humà amb una trajectòria,
no diré complicada, sinó complexa i que

transmet, més enllà de la seva obra -com n'és

d'imponentl-, una senzilla bonhomia, un

benestar inherent que, poc després de

conèixe'l, te'l fa proper, familiar, i que et

sentis molt encuriosida, vulguis veure més

obres, conèixer les motivacions, compartir
les emocions que transmet al llenç..., en

definitiva participar de tota la saviesa que

s'oculta al fons profund dels ulls riallers i

transmet curosament amb els pinzells.

Oleg va néixer a Ucrania, fa poc més de 30

anys, va estudiar a la prestigiosa Escola

Estatal de Belles Arts de RharXov i es lli-

cencià en Belles Arts a la Universitat de

Stefanyut, on va ser un alumne avantatjat.

Fa onze anys que gaudim d'una sala d'exposicions a la seu de Barcelona. Ens

aturem avui en l'obra de l'artista ucranià Oleg TSyganyuh

Va dedicar alguns anys a l'ensenyança i un

bon dia va decidir obrir els seus horitzons,
buscar altres oportunitats i es va convertir

en un viatger sense fronteres. Després de

voltar uns anys arreu d'Europa, potser el

cansament, una certa afinitat paisatgísticai,
creieu-me, l'amor, el van portar al nostre

país. Des de l'any 2001 viu a Terrassa,
dedicant-se sense treva a la pintura, els

encàrrecs i les exposicions. En un principi
sorprèn tanta maduresa, quasi radical, tanta

definició en algú tan jove..., vaig pensar que
el mètode n'era el responsable. No es pot

negar que té una base artística impecable,
que dibuixa amb la soltesa d'un mestre. Però

l'Oleg, no es limita a representar figures o

paisatges magnífics, el seus quadres de

meticulosa composició, de traç net, vigorós
i equilibrat, amaguen altres dimensions: les

dels somnis.

Caldrà una segona lectura, no sempre evident,

per endinsar-nos sense sortilegis en el món

màgic on es fa possible crear muntanyes amb

torsos enllaçats,on Neptú forma part del seu

regne aquàtic, les flors d'un jardí dibuixen

el cos de l'amada, l'ànima del bosc s'amaga
a les fulles daurades o la idea de la creació

levita a un pam dels nostres ulls, mentre

creiem gaudir d'una platja paradisiaca. Ja fa

alguns mesos que va exposar amb nosaltres

i des d'aleshores ençà no he tingut ocasió de

veure les noves obres, en segueixo la

trajectòria, les sales, els premis... Ahir hem

tornat a parlar i, en primícia, us ofereix, des

d'aquestes pàgines, imatges de les seves

darreres pintures.

Contundent, diferent, un home que té molt a

dir. Pareu l'orella.
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Oleg TSyganyux
O1.Nom d'estrella, Oli/tela -50X100 cm. 02. Esfinx pregunta n2

1, Oli/tela -150x150 cm. O3. Transtormació, Oli/tela- 116x90 cm.

04. Flora, Oli/tela -190x160 cm
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30 La Fira del Llibre de Frantefurt és una de les cites internacionals més importants
del món editorial i la que ofereix més volum d'activitat industrial

la convidada d'enguany a la

Fira del Llibre de Franicfurt
Josep BargallH, director de l'Instilut Ramon Llult

La cultura catalana, una realitat que s'estén per més d'un

estat 1 que té com a element comú la llengua catalana

Fa mesos que al món de les lletres catalanes

hi ha un nom que sona amb força com un

dels esdeveniments més importants de l'any:
la Fira del Llibre de Franh furt, que se cele-

brarà el proper mes d'octubre amb la cultura

catalana com a convidada d'honor. Enguany,
l'Associació Alemanya d'Editors i Llibreters

(AuM), organitzadora de la Fira, ha escollit

la cultura catalana com a convidada d'honor.

No conviden per tant una realitat geogràfica,
sinó una realitat cultural que s'estén per més

d'un estat i que té com a element comú la

llengua catalana. La nostra és una llengua
europea en permanent contacte amb d'altres.

A diferència, però, del que succeeix amb la

gran majoria de llengúes, fa molts anys que

no hi ha cap territori que sigui monolingúe
català: tots els parlants del català parlentambé

una altra llengua. La gran majoria, l'espanyol,
una bona part, el francès, i encara uns pocs,

V'italià (i el sard). Fins i tot a Andorra, on el

català és l'única llengua oficial, el coneixe-

ment i la parla habitual d'una segona o tercera

lengua és avui un fet plenament comú entre

els seus habitants. La llengua catalana, doncs,

és un cas ben especial en el context de les

llengúes europees. La cultura catalana pot

aportara la globalitat europea — a la mundial-

una experiènciasòlida: la convivència de

Nengiúesi expressions, amb uns resultats de

talent i creació de primer nivell en totes les

arts. Però la cultura catalana -i els que la

representen- té també l'obligació i la respon-

sabilitat d'aportar a la cultura universal

l'especificitat i la singularitat de la creació

en la seva llengua pròpia. Si no ho fa, no ho

farà ningúmés. I la cultura universal hi per-

dria, perquè perdria una de les seves

singularitats.

O cii ii cnia Ntoa

Franhfurt serà una gran oportunitat de girar
els focus de l'atenció internacional cap a la

nostra realitat cultural i per avançar en la

identificació com a membres de la cultura

catalana de molts creadors que personalment
ja tenen un fort reconeixement internacional,

peròals qui no es situa dins la cultura catalana.

La cultura catalana és prou coneguda en el

món, però sovint no se la reconeix com a tal.

L'exemple més clar és que molts dels seus

representants (Joan Miró, Salvador Dalí,
Antoni Gaudí, Santiago Calatrava, Pau Casals

o Montserrat Caballé, a tall d'exemple) són
de fama mundial, tot i que se'n desconeix la

seva catalanitat. El que ens proposem ara és

situar al mercat els nostres escriptors i lligar
a la cultura catalana els pintors, músics,

arquitectes i altres artistes que sovint

s'identifiquen només com a espanyols o fran-

cesos. L'Institut Ramon Llull, en

correspondènciaamb la seva tasca de promo-

ció de la cultura catalana a l'exterior, és

l'organisme responsable de programar la

presènciade la cultura catalana a Franhfurt

per encàrrec de l'AuM. Per completar-ne la

representacióinstitucional i fer visible la seva

diversitat territorial, l'Institut Ramon Lluli

ha encetat converses amb d'altres governs i

institucions dels diversos àmbits geogràfics
de parla catalana per aconseguir la màxima

presènciai col-laboració de tots els territoris

que conformen la cultura catalana. És en

aquest marc que s'ha arribat a acords amb el

Govern d'Andorra (a través del seu Ministeri

d'Afers Exteriors, Cultura i Cooperació), el

Govern de les llles Balears (a través de

l'Institut d'Estudis Baleàrics), l'Ajuntament
de Perpinyài el de l'Alguer. Pel mateix motiu,
l'Institut Ramon Llull també acollirà en la

seva representació la Xarxa Vives d'Uni-

versitats, organisme que aplega les universi-

tats públiquesi privades de l'àmbit lingúístic
català que funcionen en xarxa en algunes
questions com, precisament, la projecció
exterior de la llengua comuna.

Però Franicfurt no és una cita puntual.
No es limita als 5 dies que durarà la Fira (10
al 14 d'octubre), sinó que engloba molt més.

Des de l'octubre passat s'estan realitzant

diferents activitats a tot Alemanya per donar

a conèixer la llengua i la literatura catalanes.

El 2007 és l'any de la llengua i la literatura

catalanes a Alemanya. 1, tot i que la indústria

editorial n'és l'epicentre, tampoc és una cita

purament editorial. Aprofitant el marc de la

Fira del Llibre de Frantefurt podrà veure's a

Alemanya i arreu l'àmplia varietat de la

cultura catalana, més enllà de la llengua i la

literatura, per mostrar la nostra aportació
"singular" a la cultura universal, tal i com

diu el nostre lema per a Franhfurt 2007:

Cultura catalana, singular i universal. L'any
de la llengua, la literatura i la indústria edito-

rial catalanes a Alemanya exigeix, però, una

programacióespecífica per promocionar-les
arreu d'Alemanya, a través, entre d'altres,
d'un increment de les traduccions i la realit-

zació de múltiples activitats que es relacionin

amb la promoció de la nostra diversa creati-

vitat. El 2007 serà —jaés- l'any de la literatura

catalana, la literatura escrita en llengua cata-

lana, a Alemanya. La Fira ens dóna

l'oportunitat de gaudir d'un altaveu de primera
magnitud per tal de situar la nostra literatura

al lloc que li correspon en el context de les

literatures europees.



PRESÈNCIA
La Barcelona tranquil-la. Visitem deu espais de

Barcelona, on sembla que el temps s'hagi aturat.

Un segsit de camins tranquils per visitar 9 per,

simplement, anar-hi a passar una estona ben

reposada.

Josep Bargalló -

\
Entrevista amb l'exconseller en i -

cap del govern de la Generalitat

i actual director de l'Institut

Ramon Llull de promocióde la

cultura catalana.
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Perpinyàanirà a Frantfurt
El director de l'Institut Ramon Llull ha signata Perpinyàun acord de col-laboració

de cara a la Fira del Llibre de Franidurt 2007, on la cultura catalana és l'invitada.

L'ediciódePerpinyàdel diari ElPuntes

fa ressò de l'acord entre Josep Bargalló
i Joan Pau Alduy, batlle de Perpinyà, per

a la presència nord-catalana a Frantefurt

Josep Bargalló i MarcoTedde, síndic de

l'Alguer, reunits el proppassat 13 d'abril

al Palazzo Civico de l'Alguer, acorden la

presència de la cultura catalana de l'Alguer
a Frantfurt

Gabriel Janer Manilla,president de

VInstitut d'Estudis Bateàrics, i Josep Bar-

galló signen l'acord per a la participació
balear a Franifurt

CULTURAI

I també per clarificar quina és la nostra realitat. Actualment

la societat catalana és pluricultural: té la llengua catalana

com a patrimoni, i un creixent pluralisme intem, especial-
ment des de la segona meitat del segle XX. Alguns dels

més importants i reconeguts escriptors en llengua castellana

són ciutadans de Catalunya. El diàleg entre les dues litera-

tures ha estat intens durant les darreres dècades, i ja ho era

en la clandestinitat durant els anys negres del franquisme,
com prova el fet que bona part de la força de la nostra

cultura és el fruit d'aquest diàleg, d'aquesta convivència
creativa i creadora. Per això, en aquest programa també

donarem entrada a escriptors catalans en llengua castellana,

per remarcar aquest diàleg i perquèens parlin de la seva

relació amb la literatura catalana. Relació que també podem
posar en la veu d'autors d'arreu que han parlat, amb admi-

ració i coneixement, d'obres cabdals de la nostra literatura,

com Gabriel García Màrquez,Mario Vargas Llosa, Harold

Bloom o Seamus Heaney.

Un dels elements claus que conforma el canemàs de la

programacióés la presentacióde la nostra cultura com una

cultura oberta al diàleguniversal des de la seva singularitat.
Primer, un diàleg intern —de les diverses estètiques,proce-

dències, ideologies...- i, també, un diàleg cap enfora —de

la nostra cultura amb les altres cultures. Un diàlegpermanent
dels autors i les autores de la nostra literatura amb els autors

i les autores de les altres literatures, especialment en aquest

programa i per motius evidents, de les literatures en llengua

espanyola -sobretot-, i també alemanya i anglesa. Un diàleg
viu i suggerent. Creatiu. Catalunya és també capitaleditorial,
de tot l'Estat i del món llatinoamericà. L'any 2005, el darrer

any de quèes disposen estadístiquesoficials, s'hi van editar

30.708 títols, dels quals 10.861 foren en llengua catalana.

La majoria d'aquests títols van ser escrits originàriament
en llengua catalana, però un nombre important correspon

a traduccions. I és que l'edició en català assoleix el desè

lloc pel que fa al nombre de traduccions en una llengua.
Tractant-se, doncs, d'una fira eminentment professional,
representa també una magnífica oportunitat per a incidir

encara més en la interacionalització de la nostra indústria

editorial i en els seus mecanismes d'interconnexió comercial.

Per consolidar la seva capitalitat llatinoamericana i subretllar,

ampliant-lo, el seu pes en el context europeu.

En definitiva, la Fira del Llibre de Frantfurt és una gran

oportunitat per potenciar la projecció internacional de la

nostra llengua, literatura i indústria editorial. El 2007 ha

de ser, per tant, un any clau per a la projeccióde la nostra

cultura, peròno és un destí en si mateix ni tan sols el final

d'una etape. Ésnomés un pas més en la tasca de promoció
exterior de la nostra cultura.

La Har dc maa rd $
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32 El Centre Cultural Català del Vallespir,i la seva revista cultural i literària Vallespir,
vol contribuir a dignificar la llengua i la cultura del país,enfortir la consciència

comarcal del Vallespir i reforçar els lligams amb les comarques de l'Alt Empordà,
la Garrotxa i el Ripollès

La revista Vallespir,
una iniciativa cultural a la Catalunya Nord
Gentil Puig i Moreno, director de Vallespir (Cerei. 26 de marc de 2007)

Quan parlo als amics de les associacions

del Vallespir els dic sovint que només fa 7

anys que vivim a Ceret i que la meva dona

ijo venim del nord i del sud, exactament de

Rennes i de Barcelona. l essent professor de

lingúística a la Facultat de Ciències de

l'Educació de la UAB, he fet durant 25 anys

el trajecte Barcelona-Perpinyàcom a turbo-

professor de lingúística catalana a la Univer-

sitat de Perpinyà.Quan la dona va ser tras-

lladada a la Universitat de Perpinyà vam

decidir d'instal-lar-nos a Ceret perquè era

molt a prop de l'autopista i ens oferia un

quadre de vida magnífic entre mar i Canigó.
Alguns ensenyants del Vallespir diuen que

me recorden de quan eren estudiants de fa

15 o 20 anys. En efecte, afegeixo que m'he

doctorat en lingiística romànica amb els

mestres Robert Lafont i Badia i Margarit a

la Universitat de Montpeller i he fet una

segona tesi en Ciències del Llenguatge, que

a França en diuen d'habilitació a dirigir re-

cerques. He publicat uns 59 llibres de català

i de francès a Barcelona, a París i ara a Per-

pinyà.M'he anat especialitzant en lingúística,
sociolingúística i estudis d'antropologia cul-

tural.
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He anat descobrint el Vallespir i crec que

el fet de treballar per la cultura és la clau per

a descobrir una terra sigui quina sigui. Per

això, ara fa 3 anys vàrem crear el Centre

Cultural Català del Vallespir (CCCV) a Arles

de Tec, amb els representants d'unes 25

associacions culturals catalanes i l'ajut de 4

batlles. El CCCV reuneix actualment unes

35 associacions amb uns dos mil socis. La

publicació de la revista Vallespir (i d'altres

accions culturals) és un dels objectius centrals

del CCCV perquè és la millor manera de

contribuir a dignificar la llengua i la cultura

del país.Alhora volem enfortir la consciència

comarcal del Vallespir, reforçant els lligams
amb les comarques de l'Alt Empordà, la

S2 cct ga ca no ra

Garrotxa i el Ripollès. Quan presentem la

revista, a les viles d'aquestes comarques

veines, ens diuen que s'estimen molt el Va-

llespir perquè hi tenen familiars. Des de

sempre els habitants de banda i banda de la

ratlla han tingut lligams molt forts. Recordeu

la cançó: Rossinyol que vas a França, rossin-

yol... Eren dos enamorats separats per una

frontera absurda.

La revista liteiràriaic: Htural Vallespir

Si fullegeu la revista Vallespir hi troba-

reu unes rúbriques literàries que recorden els

nostres avantpassats renaixentistes, però tam-

bé que tenim nous escriptors de valor. És a

dir que el català al Vallespir encara resisteix.

Recordo sovint a les presentacions de Valles-

pir que el català va néixer fa més de mil anys

precisament aquí,a banda i banda del Pirineu.

Existeix doncs un valor històric i simbòlic

de la llengua catalana al Vallespir. Un altre

aspecte de la revista Vallespir és el seu ca-

ràcter d'obertura, de tolerància, favorable a

la diversitat cultural que sempre ha marcat

aquestes terres de pas. Per a la gent del Va-

llespir i de l'Empordà, aquestes muntanyes
mai no han estat fronteres "naturals" per més

que els representants de les monarquies de

dret diví o dels nacionalismes de gran volada

ho volguessin imposar. Ara, la Unió Europea
ho reconeix.

El CCCV reedita la revista literària i cultural

Vallespir de la qual certs habitants ja co-

neixien la primera època de 1927 a 1932. Es

tracta d'una renaixença.Amb els anys moltes

coses han canviat i en primer lloc l'ús de la

llengua car, paradoxalment, la revista Valles-

pir pot ser avui molt més catalana que llavors,

perquè durant aquella època el francès era

una llengua que l'Estat francès imposava i

que s'imposava a tothom sobretot a l'escola.

Actualment, podem redactar-la en català,

malgrat o potser perquèla llengua és menys

parlada que llavors. Aspirem a ser els conti-

nuadors d'aquells homes de cultura que durant

els anys 30 van crear la revista Vallespir.
Tots ells van iniciar una aventura literària

que ens pertoca continuar. Volem entendre

quins temps, la generació dels anys 30, va

haver de viure per tractar de "salvar les pa-

raules d'aquesta maltractada terra" com deia

Salvador Espriu. Van escriure sobre el Valles-

pir amb una llengua que no era la dels avis,
ni de llur infantesa, amb paraules sublimades

en francès que traduien un amor infinit a una

cultura mil-lenària, i ho havien de fer en una

altra llengua. Triomfava el patriotisme i se

celebrava el francès en detriment i amb el

sacrifici del català. Pocs escriptors podien
salvar-se d'aquella pressió angoixant, per

això, són tan valuosos renaixentistes com

Pere Talrich i Justí Pepratx, amics de Jacint

Verdaguer, Carles Bosch de la Trinxeria,
Esteve Casaponce, Lluís Pastre, Edmond

Brazès o Josep Sebastià Pons. Aquests dos

darrers van ser els únics a escriure en català

a la revista Vallespir dels anys 30. Tots els

altres escriptors es lluien amb un francès

elegantíssim(fenomen de diglòssia literària
ben conegut dels especialistes), penso en

Michel Aribaud, Ludovic Massé, Victor Cras-

tre, Frederic Saisset, Pierre Camo, Jean Ama-

de, Jules Badin, etc. Avui podem escriure

novament en català perquè els temps han

canviat, perquè les tensions s'han desplaçat,
perquè ja ningú no pot ignorar llengúes i

cultures que ara són reconegudes i respectades
per "gairebé" tothom.

Corclusions

Ens demanen sovint que la revista Valles-

pir sigui bilingúe, i responem que volem

retornar el prestigi perdut a la llengua més

feble, el català i, a més, perquèés actualment

l'única revista literària catalana a Catalunya
Nord. Per contra, Vallespir descobreix un

nou públic molt motivat a Catalunya Princi-

pat. És la raó per la qual ara es pot trobar a

certes llibreries de Barcelona (la de la Gene-



ralitat a la rambla), a Girona i a Figueres. Ens

demanen també que Vallespir sigui semestral.

Però, per arribar a aquest objectiu cal augmen-

tar les suscripcions i la difusió de les llibreries

del Vallespir, de Perpinyà i d'arreu. En con-

clusió, afirmem que la revista Vallespir desitja,
a partir d'un passat literari prestigiós, no

tancar-se en aquest passat, ans al contrari,
volem projectar-nos dins l'avenir, per això

comptem amb els escriptors actuals que són

reconeguts per les editorials de Catalunya.
Volem demostrar l'existència d'una conti-

nuitat, d'un lligam profund entre els nostres

precursors il'lustres de final del segle XIX i

principi del segle XX, i els que ara fan reviure

la catalanitat a l'inici del segle XXI. Aquest
lligam és la literatura i el prestigi retornat a

una llengua mil-lenària que vol contribuir, a

la seva manera, a la cultura universal.

En el núm. 1 de la revista Vallespir nem

donat un lloc preferent al català per a dignificar
la nostra llengua i cultura. Nogensmenys,
tractarem de no caure en una actitud etnocen-

trada i ens obrirem a totes les llengúes i

cultures. Per aquest motiu hem presentat dos

poemes traduits al català de dos poetes euro-

peus residents al Vallespir, un britànic, Allan

Morisson, i un alemany, Dieter Meier Lenz.

Llegireu uns textos literaris extrets de l'obra

de Carles Bosch de la Trinxeria (1831-1897)
de Prats de Molló que descriu el riu Ter avall,

i un altre text de Josep Pla (1897-1981) de

Palafrugell que descriu Ceret i el riu Tec amunt.

Paradoxa, desapareix el primer quan neix el

segon. Ens ofereixen però dues visions creua-

des i dues veus germanes que ignoraven
l'existència de la frontera. També hi podem

llegir textos d'autors actuals, com Patrich Gifreu

i Josianna Cabanas, entrevistes a personatges
com la historiadora de Ceret, Amàlia Vargas.
memòries sobre els miners de ferro de Batera,

mines situades a la falda del Canigó, un text

català del segle XVIII analitzat per J. P. Escu-

dero. El cel ai Vallespir, un estudi antropològic
de l'historiador Ramon Sala: un viatge iniciàtic

i simbòlic a l'Alguer, així com un comentari

botànic sobre les orquídies salvatges de l'Alt

Vallespir.
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En el núm. 2 de Vallespir presentem dos

escriptors nord-catalans reconeguts: en Josep
Sebastià Pons, amb un text sobre Ceret, i

Ludovic Massé amb un extracte de Le Sang
du Vallespir. Com a escriptors actuals pre-

sentem Gerard Jacquet i el poeta Charles-

Henry Julià amb una excel-lent traducció de

Pere Verdaguer. En J.P. Escudero fa l'estudi

del català d'Arles de Tec de fa un segle, extret

de l'Atlas Linguistique de la France de 1902-

1910. L'historiadorAndreuBalent ens reme-

mora les lluites obreres entre La gent del Molí

ila gent del Castell de Sant Llorenç. Llegireu
un estudi d'Ènric Loreto sobre dos manuscrits

del segle XII descoberts a la capella de Sant

Guillem de Combret a l'Alt Vallespir, i fareu

una passejada botànica per l'Alt Vallespir. Per

les arts, Josianna Cabanas proposa una visita

al taller de l'escultor Conrad Paris. l l'Odile

Oms ens retrata Pintus Rrémègne, el pintor
lituà amic de Naim Soutine. Recordem l'obra

lírica catalana eCançó d'amor i de guerra-

que s'ha representat el 13 de maig de 2006

a Arles de Tec. Llegim una enquesta de Rovve-

na Hargraves sobre els nouvinguts britànics

i una entrevista al compositor Max Havart per

Carles Coll. A Relats de Viatges llegirem

elmpressions de la Patagònia argentina- que

vol incitar els cot-laboradors a presentar altres

cuitures d'arreu del món.

libreries

Barcelona

Llibreria Generalitat: rbla. dels Estudis, 118

Figueres
Mallart Llibres: carrer Besalu, 12

Ld E)
Llibreria Catalana: placa Payrà, 7

Llibreria Torcatis: carrer Mailly,10

pE agcra E)
Llibreria Generalitat: carrer Major, 37
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En el núm. 3 de Vallespir, hem escollit

l'escriptor originari de Serralionga Pere Talrich

(1858-1910) perquè és un dels precursors del

renaixentisme retativament poc conegut, però
sobretot perquè és l'exemple de generacions
de nord-catalans que han hagut d'exiliar-se

nord enllà o, molt més lluny per a reeixir allò

que no podien fer al seu país d'origen. L'obra

de Talrich resumeix ia nostàlgia profunda que

tots ells sentien pel Rosselló i el Vallespir en

ser-ne allunyats durant tants anys. Es pot

llegir la traducció d'un extracte del llibre de

Miquel Llory L'Expulsion, l'expressió d'un món

ancestral que la natura engoleix amb unes

forces tel-lúriques incontrolables. Ens acostem

al tema de la pèrdua de la llengua i la per-

plexitat que aquest greu fenomen provoca a

moltes persones, a generacions senceres de

la població nord-catalana. En efecte, llegirem
un poema de Joan Laclare i unes reflexions

de Josep Sargatal que expressen aquest dolor

de llengua. El primer podria ser el pare, i el

segon el fill, dues generacions que totes dues,

de maneres diferents, han viscut el drama de

la pèrdua de la llengua i una part molt sensible

de la identitat. Ens obliguen a reflexionar sobre

el que ha passat en relació a llur llengua. Hem

cregut important de presentar aquest poema,

revelador i profund, i de fer aquesta mateixa

reflexió amb el jove escriptor Miquel Sargatal.
Y. Duchàteau relata la vida cultural del cine-

club de Ceret durant els anys 70, al qual tants

barcelonins van descobrir les grans obres

cinematogràfiques prohibides sota el franquis-
me. Vida cultural que encara avui ens deixa

perplexos. Presentem una peça del compositor

llenguadocià Deodat de Severac, l'obra de

l'escultor Manolo Hugué, i del pintor de Figue-
res i de Ceret, amic de Salvador Dalí, Joan

Felip Vilà. Vallespir se solidaritza amb la lluita

contra la imposició del projecte de la MAT.

Continuem apostant per l'obertura cultural de

Vallespir envers les altres cultures, amb l'article

de Sergi Berenguié sobre el pobie i la llengua
berbers.
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Montserrat Lamarca, esposa de l'Emest Lluch. rep una placa commemorativa de

mans de Ratael Recuenco. secretar general de la JGT del Pa-s Valencia

ll Congrés de Societat,
Treball i Llengua
El congrés ha girat al voltant de tres eixos: homenatge a

Ernest Lluch, perspectiva de futur de lArc Mediterrani i

enfortiment del projecte de normalització lingúística

n

Ejena Pineda i Capiliure, edaciestiinea de ló

El congrés ha tingut lloc durant els dies 17

i 18 d'abril. L'acte d'obertura ha tingut com

a escenari el Paranimf de la Universitat de

València. La conferència inaugural ha estat

a càrrec de Joan Clos, ministre d'Indústria,

Comerç i Turisme. La celebració del congrés
respon a la voluntat d'enfortir la vertebració

d'un espai cultural dins del nostre sindicat,

fermament compromès amb la recuperació
dels valors que sempre han configurat la

nostra tradicional ètica sindical. El conjunt
del congrés és un homenatge a la figura
d'Emest Lluch, tot destacant la seua polièdrica
vessant de ciutadà compromès, excel-lent

acadèmic i company polític. Com a professor
i economista, va iniciar la maduresa dels

estudis sobre economia valenciana

A la UGT-PV tenim unes bases ideològiques
sobre les quals fonamentem tota la nostra

acció sindical, amb elles contribuim a desen-

volupar totes les polítiques actives perquèen

aquest estat del benestar es creen les condi-

cions òptimes perquè els treballadors i les

treballadores obtinguem els majors graus de

prosperitat i millores socials. Ésper això que

ens agrada recordar la figura de totes aquelles
persones que sentim properes, perquè les

seues idees i les seues conviccions ens són

properes. Aquells personatges que ens aporten

idees, que la seua vida haja estat un model

que ens motive o que el seu treball ens siga
un estímul per continuar endavant, entenem

que té tot el sentit del món fer tot el possible
34 iecidor esih onar tenat
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per recordar-los. Així hem retut homenatge
a l'Ernest Lluch dins d'un espai compartit
on hem debatut temes socials, com ara una

taula rodona sobre la universalització de la

sanitat pública, de treball i de llengua, tots

temes que foren sempre importants i interes-

sants per a ell. Hem comptat, entre d'altres,
amb les intervencions segients: Tomàs Vert,

rector de la Universitat de València, Vicent

Llombart i Salvador Almenar, catedràtics

d'Història del pensament econòmic de la

Universitat de València, Félix Lobo, president
de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimen-

tària i Nutrició, i Jesús Huguet, membre del

Consell Valencià de Cultura.

A l'endemà, dia 18, el congrés s'ha traslladat

a l'Aula Magna de l'Escola Politècnica Su-

perior de Gandia. S'ha parlat de "La via

valenciana 30 anys després", això és
l'evolució de la indústria, l'economia i

l'ocupacióa partir de les tesis d'Ernest Lluch.

Hi ha intervingut Vicent Soler i Ernest Reig,
catedràtics d'Economia aplicada de la Uni-

versitat de València, i Manuel López
Estornell, economista. A continuació la taula

rodona "Globalització i noves tecnologies de

l'empresa valenciana" ha comptat amb les

intervencions d'Eduard Vicens, Francisco

Mora i Francisco Més, membres de la Uni-

versitat Politècnica de València. La cloenda

ha anat a càrrec de Rafael Recuenco, secretari

general de la UGT del País Valencià, el qual
ha lliurat una placa commemorativa a Mont-
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serrat Lamarca, esposa de l'Ernest Lluch.

Tot el congrés s'ha pogut seguir a través de

vídeo-conferència entre València i Gandia,
Així que no ha estat necessari que els alumnes

inscrits a València vagin a Gandia i a

l'inrevés. El dia 17 els alumnes de Gandia

han participat del congrésdes de l'Aula Mag-
na de l'Escola Politècnica Superior. I el dia

18 els alumnes de València han seguit el

congrés des de l'Aula Magna de la Nau. En

el debat de cadascuna de les taules rodones

els alumnes que estaven seguin el congrés

per vídeo-conferència han pogut fer preguntes
als ponents des del lloc on estaven. Els alum-

nes d'ambdues universitats han disposat de

crèdits de lliure opció. Els alumnes de les

universitats d'Alacant i de la Jaume I de

Castelló també han pogut seguir el congrés.
El desenvolupament del congrés s'ha pogut
veure a través d'internet. El congrésha estat

gratuit i s'ha adreçat als afiliats i delegats del

sindicat, als alumnes universitaris i a tota la

societat en general. Arran del congrés hem

editat un llibre on recollim totes les interven-

cions institucionals, les ponències de les

taules rodones i les col-laboracions de com-

panys i amics d'Emnest Lluch. Tant el disseny
com l'assessorament gràfic ha anat a càrrec

d'Enric Solbes, així com el disseny i la imatge
del congrés.

Per a més informació:
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IV Premi Paraula de narrativa breu

Vetllada
cultural 2007
Atorgament del IV Premi Paraula de narrativa breu i espectacle Taverna de

poeles, de Santi Arisa

Benvinguda i disssertació. La vetllada d'enguany ha tingut lloc el dia 8 de maig, al saló

d'actes de la UGT de Catalunya. Ens donen la benvinguda en Chalir el Homrani i la Rosa

M. Puig-Serra en nom de l'Avalot-Joves de la UGT de Catalunya i de la UGT de Catalunya
respectivament. Destaquen que hem arribat a la quarta edició de la vetllada i que històricament

el sindicalisme ha atorgat a la cultura un valor de creixement i d'alliberament individual i

col-lectiu. Alhora, es fa un recordatori de Josep M. Huertas Claveria, mort recentment i

que l'any passat va obtenir el tercer premi del Premi Paraula. A continuació, l'escriptor i

company Manel Zabala fa una breu dissertació sobre literatura i realitat: primer en llegeix
un text de clar contingut socialista i nacionalista, força acceptable per a l'actual discurs

democràtic, però desprésens diu que el seu autor és un tal Adolf Hitler. Així, Manel Zabala

ens situa novament en la paradoxa, en el valor de la paraula i de la literatura per als humans,

però alhora en la imprescindible capacitat crítica per mesurar el valor i el sentit de les

paraules, la literatura i el discurs.

Taverna de poetes. Santi Arisa és un artista polifacètic i innovador, amb una trajectòria
sòlida i amb una gran capacitat per apropar-nos a la cultura popular i alhora als sons

internacionals. El seu espectacle poètico-musical ens presenta una selecció de poetes
catalans i valencians amb un embolcall musical de heavy, funty, blues o balada (Josep
Carner, Salvador Espriu, Vicent A. Estellés, Pere Quart, Miquel Martí i Pol, Ferran Anell,
Jordi Jané,Salvador Perarnau i Santi Arisa). Aquests tractaments sorprenen pel seu caràcter

insòlit, peròpermeten a Santi Arisa acostar-nos als poemes d'una manera innovadora i amb

un gran efecte comunicador. L'acompanyen els músics segúents:Ricart Vives, baix, Sergi
Franch "Xexu", saxo, Sergi Rotllan, guitarra, Ernest Manchon, teclat: i Victor Nieto, bateria.

La convocatòria del IV Premi Paraula de narrativa breu i la realització de la Vetllada cultural

han comptat amb el suport imprescindible de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de

Barcelona. Esmentar la predisposiciófavorable de la Institució de les lletres Catalanes de

la Generalitat de Catalunya. El company Joan Guàrdia, en la seva condició de secretari del

premi, llegeix el veredicte del jurat i lliura els tres premis. Un animat piscolabis final permet
una estona productiva de conversa entre els assistents.

Chaldr el Homrani (Avalot) i Rosa M. Puig-Serra donen la benvinguda als assistents.. —L'escriptor un
Manel Zabala fa una dissertació sobre literatura i realitat. Cristòfor Martí Adell (Alboraia — València),

i

guanyador del iV Premi Paraula i Joan Guàrdia, secretari del Premi Paraula de narrativa breu.. —Santi

Arisa presenta l'espectacle Tavemna de poetes.. —Vista general de la vetllada cultural
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IV Premi Paraula de narrativa breu

La paraula ens permet expressar-nos, dir. Les paraules,
carregades de vida i d'ús, s'omplen de sentit i guanyen gruix,

quan les fem servir -parlant, llegint, escoltant, escrivint-

copsem el seu caràcter evocador, el seu sentit, els seus

matisos, les seves possibilitats. Amb les paraules diem allò

que pensem, allò que sentim: construim un discurs, una

conversa, una narració.

La convecatòria respon a una iniciativa de l'Avalot-Joves

de la UGT de Catalunya i de la UGT de Catalunya, amb la

col-laboració del sindicat CFDT de la Catalunya Nord.

Eljurat està format pels escriptors Joaquim Carbó, Jaume

Ribera i Manel Zabala, i per les companyes Noèlia Martin

(Avalot), Anna Lliuró (Servei Lingúístic) i Rosa M. Puig-
Serra (Àreade Cultura). En Joan Guàrdia n'és el secretari.

El veredicte és el segiient: El jurat, reunit a Barcelona, a

les tres de la tarda del dia 3 de maig de 2007, després
d'avaluar els setanta-un originals rebuts, procedents de les

llles Balears, el Pais Valencià i Catalunya, en constata una

qualitat mitjana alta i emet el veredicte segilent:

83r Premi: a l'obra Emancipació. Un cop oberta la plica

corresponent, n'és l'autora Sivia Romero i Olea (Barcelona)

2enPremi: a l'obra Blau. Un cop oberta la plica corresponeni,
n'és l'autora Anna Calpe Prades (Barcelona)

1r Premi: a l'Obra El túnel (testimoni personal). Un cop

oberta la plica coresponent, n'és l'autor Cristòfor Martí Adell

(Abboraia — València)
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LH"ttretrraHbrutrrtras
Noelia MartTn, membre de l'Avalot

Quarta edició del Premi Paraula de narrativa breu. Els

membres del jurat parlàvemde com passa el temps i recordàvem

quan ho vam començar a muntar tot ja la anys. De les reunions

per fer les bases, dels guanyadors dels altres anys, de l'evolució

de tot el procés...

La reunió per ter el veredicte ja és un clàssic. com també ho és

ja vetllada literària que fa de marc al liurament dels guardons.
I també ho és la possibilitat de conèixer els autors guanyadors
i l'espectacle poètic, aquest any a càrrec de Santi Arisa i la seva

Taverna de poetes. Si tancava els ulls podia sentir com. per

damunt d'una basc contínua i contundent del baix. lHiscaven

harmoniosament notes i acords de blues que et transportaven als

anys vint, a una taverna de Nova Orleans durant ta llei seca.

amb parelles ballant, homes jugant a pòquer i negocis sòrdids.

L'arrodoniment del conjunt venia amb la sonora veu del poeta
TTa draCRL NarT S AOS ECCACRU UDA eiITid SEU RT VEVa rts
ningú de Joan Vinyoli. E/ Potxí interior de Pere Quart i La sopa

de furigola de Joscp Carner. Em va semblar molt ben trobat i

MIU LSra araT

Vaig tenir l'agradable ocasiód'intercanviar unes paraules amb

OEM TURSTU iNad eiEa ITT URSN CIOIAT MECUtaae VOT
part en la celebració d'un projecte en el qual hi estic des del

IEET I LC RCIUCRCIEC inaCEEUcNi LEE EE IE USirar aca ueefet TU
amb companys i companyes de la UGT.

NEUA SDACO NTCRSMLTOriLaUT S CU CIRCI EOiE  IEir OEaTICrii

respecte l'any passat. Em complau comprovar que el nivell de

participació ha estat el mateix i que hi ha autors que decideixen

DERE LRTUU LOATNira EC RS S c EE USIEC EEP tCU ora itTa eS

respecte l'anterior. Ha estat un autèntic plaer llegir-me'ls tots t

RR E EUT CORRLC LAT lU TRUSEEEUT I e IE oraUTGioT IEE1

SGU ERUCCU CEEEUT R RI TOLEa l CCUiEET EE TeS

estones amb la ment en blanc. l'agafar apressadament la llibreta.

UUUANTLL NECU E OOaA tIET NS EC IIAUar UT TNT aTeLAT

abans que es faci fonedissa. De vegades, escriure és com una

LLL LOISLC EEU EEU S RI EET OErT DEEUMCOtt oaUetI iU

la creació que pot portar a terme en el seu petit món. que la cuida

i l'ajuda a créixer. que sap que sense ella no seria possible.

Aprofito per donar gràcies a tots els participants i a tothom que

ha pres part en aquesta nova edició del Premi Paraula de narrativa

breu. I només em queda dir: fins l'any que ve.
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El túnel (testimoni personal)
Cristòfor Martí Adell, 9 de març de 2007 (Alboraia - València)

o puc dir que m'encengué la sang. El meu cap

fou clar fins al darrer moment. No. Jo no vaig perdre l'oremus.

Ni vol dir açò tampoc que siga un poca-solta. Cadascú tenim

el nostre caràcter i ens movem per motius diferents. Vivim en

societat i un home cal que siga un home. Ens acabem conven-

cent, i només nàixer, ens en cau tota la càrregadamunt. I has

de dur-la al coll des del dia en què et pariren fins que et mors.

"És un cabró", diuen, i pareix que li han dit a u el pitjor del

món. "Cabró i consentit", em deia jo a mi mateix. I en sentia

tota la vergonya del món. Res

no pareixia que em doldria mai

més. l això que açò et passa

sense buscar-ho. Et ve de rebot.

No ets tu el que vas a com-

prometre a ningú. Són coses

que fa un altre i que et cauen

damunt a tu. Es pot ser alhora

agredit i culpable2 No en veig
la lògica. l no me'n puc

avergonyir. Però hi ha els al-

tres, l'educació, ia societat,

l'opinió general. Jo no em

sentia tranquil i barrinava tot

el sant dia. A casa, al carrer,

al treball, sempre amb por que

algú m'ho tirara en cara,

sempre creent que em miraven,

que estaven pendents de mi. I

em venia al cap de colp:
"Cabról Que ets un cabról" I,

encara que m'ho deia jo, em

dolia. A casa, ella feia calça,
era a la cuina o mirava la te-

levisió. Ljo la veia i em fingia
indiferent. Ara, això sí, no ens miràvem mai als ulls... Ella a

mi, ni a la cara, i em parlava l'estrictament precís... I jo,
conscient sempre que devíem sincerar-nos però que no li'n

diria res i que tot seguiria igual l'endemà, ni dormia de nit ni

vivia de dia tampoc. No hi havia un moment bo d'ençà que en

tinguí la certesa. Ja no volia ni m'interessava res, i tant em feia

viure com morir. Perquè, quin interés o quina por havia de

tenir jo quan creia haver-ho perdut ja tot2 Per què2 A què:
Podia fer una barbaritat, clar. Però no sóc violent.

El treball era l'única cosa que em distreia.

Quan no treballava, quan deuria haver estat tranquil, barrinava

més. Les cabòries no s'acabaven mai. Em preocupava per mi

o per ells. En sentien també ells alguna cosa7 Hi pot un dels

protagonistes sentir-se indiferent en un cas com aquest7 Quina
classe de persona era aquell paio2... I ella) M'estimava2

M'havia estimat mai7... Li pegava voltes les vint-i-quatre hores

del dia. "Que ells siguen indi-

ferents o no", concloia, "un home

qualsevol, un home amb un parell
de collons, sencer, els en dema-

naria comptes i acabarien

confessant la veritat, o els sotjaria
i, un dia o un altre, els sorprendria
i els mataria tots dos." Açò és el

que obtindria l'aprovaciógeneral.
Però jo, com acabe de dir, no sóc

violent.

Ara, la solució seria fàcil:

jo demanaria el divorci si ella no

me l'havia demanat abans, i ells

s'ajuntarien o no. Perquètampoc
no era evident que vulgueren
viure junts. Ni tan sols que

s'estimaren. S'entenien i açò és

prou. Cadascú haguérempegat

per una banda i ens haguérem

pogut refer sense traves. Perquè
una cosa com aquesta et canvia

la vida i no es pot seguir com si

no succeira res. Llavors, però, el

1973, no hi havia solució: t'ha

passat2 Et fots. El problema s'obviava senzillament. L'alta

societat, hui com ahir, s'han casat, descasat i tornat a casar,

com si fóra la primera vegada, de blanc i per l'esglésiai tot,

sempre que han volgut. Però jo, un treballador amb un jornal
curt, una casa sense pagar i poca instrucció, no trobava el forat

per on eixir-me'n. "Si tinguera dinersi Si fóra una persona

importantl...", suspirava com qui espera un miracle. Sovint

lHustració: Clara Rudela
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m'estremesc quan veig la mansuetud d'una bèstia camí de

l'escorxador. Jo em sentia una d'elles. Ho pense ara i ho he

pensat sempre: "Els uns pareix que tenen cl ganivet en la mà

i els altres que hem de ser degollat".
La meua era una història vella. No hi havia passat res

escandalós que hi constituira una fita en el temps, un punt

d'arrancada. No podia precisar quan començà la relació. Però,

encara que no havia estat mai evident, hi havia coses que m'"ho

feien sentir amb la claredat suficient com perquè poguera dir

que ho sabia feia ja molt de

temps. Si algú m haguera de-

manat de posar la mà al foc, ho

haguera fet. Tan gran era la meua

certesa. N'estiguí segur per

primera vegada aquell dia... Són

aqueixos xicotets detalls que, si

vas sobre el cas, t'ho fan veure.

Aquella fou una trobada total-

ment fortuita. "Aquest és el que

et fa cornut", em diguí. Que per

què ho sabia2 Certes coses són

dificils d'explicar. Cal sentir-les.

l jo ho havia fet. Ella m'agafava
el braç i ni tremolà ni es posà

rígida, ni tingué una mirada de

connivència. Res. Potser, i açÇò
són imaginacions meues, hi ha-

gué un xoc insignificant, un

moment de fingida naturalitat,
o no féu el comentari o el gest

quejo esperava. Ell ni tan sols

ens mirà, però jo n'advertí els

ulls, aqueixa mirada fugissera
que veu i no vol ser vista. Em

diguí: "És aquesti" I ho havia encertat. Després,me'Í topava

pertot: de matí o de vesprada, a qualsevol hora del dia. Devia

treballar poc, perquè tenia molt de vagar. "Ja va de passeig",
em repetia una vegada i una altra. l jo mateix m'estranyava de

la meua passivitat. Però la reacció interior es produta: el trobava

lleig i repulsiu: fofo com un gripau i amb trets una mica astàtics.

El bategiíEl Mongol, però sense malícia. De vegades, pensava

..un home qualsevol, un

home amb un parell de

collons, sencer, els en

demanaria comptes 1

acabarien confessant la

veritat, o els sotjaria 1, un

dia o un altre, els

sorprendria 1 els mataria tots

dos". AÇò és el que
obtindria l'aprovació

en la seua dona. Com reaccionaria el pardal si algú la compro-

metera2 Seria pacient si li passara com a mi2 O, potser, erà

Hetja i mala traça com ell i no existia el perill2... Com pot la

meua dona colgar-se amb un home així2 No li feia fàstic2...

No comencí de seguida a dir-li Mongol. Ja feia prou

de temps que el coneixia quan deixà de ser "ell", "aqueix", o

—el que et fa cabró". Però, d'ençà que li'n trobí el motiu, no

m'he referit a ell de cap altra manera. Per la seua banda, supose

quejo mereixeria també un qualificatiu, d'alguna forma, devia

ser conscient que jo existia i es

referiria a mi d'alguna manera.

O potser, açò era una presumpció
meua, m 'ignorava completament.

Qualsevol cosa era possible en

aquell anar i venir aparentment
indiferent nostre. La farsa con-

sistia en callar, en aquest fals

civisme generador només de

tensions. Ells em creien enganyat
i jo ho sabia tot. La processó
anava per dins. El capteniment
em semblà aviat grotesc. Í tenia

raó: era grotesc, molt grotesc. No

em passà pel cap parlar-li'n a

ningú. Què i com podia declarar

jo a algú2 "La meua dona s'entén

amb un altre. La meua dona em

fa cornut..." Amb quina espe-

rança ho havia de fer2 Si no els

deia res a ells, ho faria a una

quarta persona) No. Tampoc.
Tothom sap el que es porta entre

mans. Em trobava dolgut i des-

orientat. l li pegava voltes i més

voltes. Pensava en mos pares, els meus germans, els meus

sogres, els meus cunyats, el veinat. .. Sense albirar-ne la solució,

ho remugava, m'ho engolia i em feia la fel amarga esperant-

ne la fi, que havia d'arribar d'una manera o d'una altra. Perquè
tot en té una. Ho pensava i no sentia per ells odi, rancúnia ni

cap altra mena de verí de l'ànima. Quan no ho trobava còmic

i reia com un estúpid, m'entrava pena pensant en ells, en mi,
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o en el xiquet. La pobra criatura havia tret tota la cara de son

pare. Mongolet li deia jo, encara que amb molta tendresa. I he

de dir que, si haguera estat fill meu, no crec que l'haguera
estimat més. En sentia tanta penal La desgràciaens unia. Hi

havia l'engany en què havíem decidit viure i aquells pareguts

quimèrics que els parents s'esforçaven ara en trobar-nos: que

si el color dels ulls, que si el nas, el front o la boca. Jo reia per

dins. Però ell, el pobret meu, tan dèbil, totalment innocent i

tan desgraciat ja com jo, hi era una víctima segura. Què seria

d'ell el dia que allò rebentara per qualsevol motiu, quan esclatara

l'escàndol2 I ell, tan poqueta cosa encara, què faria per a

subsistir2 Què seria d'aquell àngelamb aquella careta redona

i ulls estirats que no podria amagar2 Aquesta era la meua

preocupaciói la font de la meua tendresa. L'estimava moltíssim.

Pobret meul En sentia molta pena. l cada vegada, més afecte.

En arribar a casa, anava a veure'l i no em cansava de fer-li

festes si el trobava despert. I ell em feia rialletes. El contemplava
al bressol i, de vegades, em calia un gran esforç per no posar-

me a plorar. Í m'alçava per la nit en sentir-lo, l'acaronava i el

besava fins que es tornava a adormir. La gent deia: "Son pare

està que li cau la bava." Es referien a mi, clar. Què sabien ellst

Per la meua banda, em preguntava quins serien els sentiments

del seu progenitor, aquell cucut que havia post l'ou en ma casa.

Qui diga que, en un cas com aquest, ell no haguera

aguantat tant, s'equivoca. No imaginem què som capaços de

fer. Tendim a l'estabilitat i acabem acostumant-nos a tot.

Haguérem pogut seguir així anys. L'equilibri, però, era tan

precaril Una insignificància: l'estufa massa prop de la cortina,
un curt circuit, la brasa d'un cigarret... Mai no se sabé. Ells

estaven certament ocupats, fent la feina, clar. El meu àngel

deguéplorar de valent. Ells, però, es veu que no es volgueren
destorbar. Des del carrer, es veia el fum. Em cridaren al taller:

Ta çcasa es cremal" Topí al pati el bomber amb el xiquet rotllat

amb una manta. La gent, amotinada a la porta, pretenien veure'l.

tAcí ve el pare", digué algú. Els curiosos m'obriren pas. sÉs

mort", sentí. Els ulls se m'ompliren de llàgrimes, tant que no

hi veia. Li preguntí al bomber i aquest declarà que havien fet

tard, que el mateix bressol s'havia cremat. Aquell embolic

informe de la manta era tot el que quedava del meu xiquet, del

Mongolet que li deia jo en la intimitat dolorosa dels nostres

jocs. Enfilí frenètic l'escala amunt. Puc assegurar que no tenia

idea del que podia haver passat ni del que faria. Però fou veure-

la a ella al replà, posada de batí, i malpensar-me. "Mongolt

Mongolt", em digueren que cridava. El pis era ple de fum tan

negre i dens que es mastegava. M'ofegava, tossia i, no obstant,

seguia cridant: "Mongoll Mongoll" Hi afegia "malparit" i "fill

de puta", i "ix si ets un home. No t'amagues, Mongol. Tin

collons i dóna la cara. " Els meus records són imprecisos, però
tinc molt clars alguns detalls: la certitud de què era al pis,
l'ànsia de trobar-lo, la sensació de sentir que m'ofegava, que

no podia respirar, que no m'hi veia i que em coien els ulls.

Si l'haguera topat al balcó, potser l'haguera llançat
al carrer sense miraments. Si haguera sigut a la cambra, o

l'ofegue o el mate a punyades. O pot ser que m'haguera fet

llàstima i que no haguera passat res. Qualsevol cosa era possible
en aquell moment. El trobí a la cuina. Jo deuria fer molt mala

cara i s'espantà.Recorde que cridà tranquil-litzador: "El xiquet
no era teul Açò ve de lluny i era ja meul" No recorde quèpassà

després.El ganivet devia ser damunt de la taula. Sé que l'agafí
i que li'l claví en el ventre. Ara sí, els meus records són vius:

encara hui, trenta-quatre anys després,m'estremesc en recordar

el moviment de baix a dalt que fiu amb el braç per a obrir-lo

en canal com es fa amb una vedella o un porc. Recorde un

sotrac, no sé si pel cinturò o és que el tall del ganivet topà amb

les costelles. Quan ho pense, en sent encara plaer i tot. I no ho

negue ni me'n puc penedir. Potser, no ho haguera fet, de no

dir-me ell per tot descàrrec que el xiquet no era meu, que el

pare era ell.

Em donà tanta ràbial

No poguí contenir-me.

El meu pobre àngelt

Per a acabar, puc dir ací amb tota la sinceritat del

món, i podeu creure'm perquè és cert, que no entenc per què

passen ara aquestes coses horroroses. Tot açò de la violència

domèstica que sentim i veem als noticiaris no és més que

egoisme, por a l'aventura de viure, covardia i prepotènciadels

mascles humans. Aquest no fou el meu cas.

La mala educació té consegitènciesterribles. Aquesta
n'és una de molt important.
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em vingut a Menorca per desig exprés del

meu marit. "El mar, la llum, el blau resplendent de l'illa et

faran més suportable aquest últim més. Ja veuràs com se't

desinflen les cames. Us anirà molt bé a totes dues. Fugirem de

la calor de Barcelona fins que neixi la nena." Ell sap que la

platja no m'agrada. Que l'aigua, quan no toco el fons, encara

que estigui a deu pams de la sorra,

m'espanta d'una forma irracional. Però,

aquesta vegada no li va costar gens

de convèncer-me, perquè des que la

Clara -es diu, es dirà Clara- m'acom-

panya a tot arreu he perdut la por a una

de les dues coses que més m'aterren:

l'aigua. No és que m'hagi convertit de
sobte en una gran nedadora, però floto

mansament com una boia i gaudeixo
de la frescor de l'aigua i em deixo

gronxar per les tímides onades d'aquest
Mediterrani que durant tota la setmana

ha estat tranquil com una bassa.

Tinc quaranta anys i fa tant de

temps que espero aquest fill que, ara

que estic a punt de tenir-lo, de veure-

li la carona, tot em sembla senzill,

planer. Sento una mena de pau i de

reconciliació amb totes les coses, amb

totes les persones. Com si tot estigués
on ha d'estar. Tinc la panxa molt

grossa, rodona com una magrana,

madura, sucosa, a punt d'obrir-se per

mostrar el seu tresor de robins. :

Els primers mesos sentia la meva filla

com un peixet que neda en un bol

d'aigua tèbia. Després,es va envalentir

i, de tant en tant, fustejava amb la cua

per donar-se impuls mentre examinava

el territori i jo, podia trobar-me al mig
del carrer rient sola, per les seves pessigolles, feliç per aquella

petita vida que, decidida, anava creixent. Ara, al meu peixet
li han nascut cames i braços i peus, i és tan gran que ja no

troba espai per acomodar-se. Així, tot sovint, sento un petit

puny o un peuet que pugna per fer-se un lloc en aquest niu que

se li ha fet petit.
Fins que no varen passar tres mesos i mig, el meu metge

no em va dir que l'embaràs era "viable". Com si es tractés
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d'un projecte, com si fos una transacció comercial, la meva

nina era "viable". Malgrat la fredor de la paraula em vaig trobar

amarada de felicitat. Aleshores cl doctor em va dir que m'havia

de fer una amniocentesi.

-A la teva edat és prescriptiu.
-No me la vull fer.

-Te l'has de fer. Ésmatemàtic. A partir
dels quaranta la possibilitat que la

criatura neixi amb malformacions

augmenta perillosament. Te l'has de fer

l'amnio, seria una bogeria no fer-se la

prova. Les possibilitats d'avortament

són mínimes, de debò, fes-me cas.

Però jo estava totalment i absoluta-

ment determinada a no córrer ni el més

mínim risc de perdre el meu fill. Així

és que no me la vaig fer. A les vint

setmanes, la criatura està tota formada

i a l'ecografia s'hi poden veure moltes

coses. El meu metge em va dir que duia

una nena. Una nena: la meva nena. Que
tot semblava estar bé, però que fins que

no hagués nascut no en podíem estar

segurs.

Són les vuit i he baixat a la piscina a

fer l'última remullada del dia per

treure'"m el cansament i la calor abans

d'ensabonar-me i vestir-me per sortir

a sopar. L'aigua espurneja sota una llum

tènue, abans de l'hora baixa. Malgrat

que és molt tard, la piscina encara és

plena de cames, de cuixes, de cares

vermelles de sol. Veig una nena d'uns

sis anys que xipolleja a la vora, esquitxa

aigua amb els peuets i manoteja mal-

destra. Té un retard evident. Du una

meleneta rossa i ben tallada i té els ulls

ametllats i bonics. La boca no. Se li torça amb una ganyota

lletja i un fil de bava li cau tota l'estona. La mare descansa

en una gandula mig reclinada, però sense perdre-la de vista.

Més que vigilar-la, l'observa, li clava la mirada. L'observa

com s'observa un espècimen rar i, sobretot, un espècimen
absolutament aliè a nosaltres. Té la boca serrada. Una ratlla

horitzontal. Traspua repulsa. Darrera les nines dels ulls, opaques,

dissimulades sota unes parpelles mig closes, s'escola la pregunta,

ltustració: Clara Tudela
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la que li fa serrar la boca per no posar-se a cridar: "Per què
m'ha hagut de tocar a mi7" Jo miro avergonyida. No ho hauria

de veure, però no puc deixar de mirar. La nena riu fent esgarips
i xiscles curts. Plena de joia crida veient els saltirons de l'aigua.
De cop, es queda absorta mirant com les gotes li regalimen
dits avall. És tota aigua. La mare la mira, però no s'hi acosta.

El pare, dret al seu costat, té les espatlles cremades i un somriure

tan tendre als llavis que fa vergonya de robar. Sóc una lladre.

Es mira la nena i pica de mans. Vol ensenyar-li. "Princesa -li

diu, -dolça- li diu. Pica les manetes juntes. Molt bél Aixíl

Bravol" Es miren, la nena xiscla d'excitació i l'amor del pare

li posa la boca bonica, un cor molsudet i vermell. El pare es

gira "miral", diu feliç a la dona. "La nena ho ha tornat a fer.

Ja sap encaixar les mans, l'una amb l'altra. Cada dia ho fa més

cops. No ho veus7" La dona força un somriure, petit, com una

petita almoina. Ara té serrats els ulls. Els ulls no li riuen, són

el mur de contenció d'una desesperacióamenaçant.
"Treu-la de l'aigua, cony, que no veus que té els llavis

morats7" La veu retrona molt baixa, però tan dura com una

pedra. El marit es queda parat. Ella s'aixeca d'una revolada i

estén una tovallola plena de VVinnie de Poohs sobre un fons

groc com una llimona. Embolica la petita que s'hi resisteix.

Uhh, uhh", udola. Vol tornar a l'aigua. La mare la frega i

l'asseca amb una vehemència del tot innecessària. La nena no

ho sap, però plora el desamor que rasca tant. El pare li pren,

li asseca els ulls amb els palmells de les mans. Li diu "Reina

vols un gelat"" I li treu una llengota gegant que llepa l'aire.

La nena se'l mira embadalida. "Ihh, inh." li diu. Ell l'abraça,
l'alça, ben alt, ben alt, i se l'endú cap al btau.

M'aixeco pesadament i recullo la tovallola i la bossa

amb el raspall de cabells i la crema solar i la novel-la que m'he

endut i que no he obert en tota la setmana. Em vénen ganes de

plorar i em mossego el llavi amb força. No li diré res al meu

home, no en vull parlar. Si em nota trista, si em pregunta si

em passa alguna cosa, li diré que és pur cansament, que compto
les hores que falten perquè la Clara neixi, i que encara que el

metge calcula quatre setmanes, jo estic segura que naixerà

abans. La panxa m'ha baixat fa dos dies. Em pressiona, noto

tot el pes concentrat en un nucli calent. Això les dones ho

sabem. Abans de tres setmanes la tindré als braços. Les falses

contraccions que anuncien un part proper ja han començat i,

lluny de tenir por, m'omplen d'orgull, confirmen la meva gesta.
És una experiènciatan íntima i feliç que no sento cap necessitat

de parlar-ne, de compartir-ho. És cosa nostra.

Veig com s'allunya la nena dels cabells rossos, voleiant

a l'últim sol de la tarda i penso en com serà la seva vida, en

què serà de la vida dels seus pares, en quant trigarà ell a veure

com la seva dona està mortalment ferida pel que li ha dut el

destí. Quan de temps trigarà a veure la seva incapacitat per

donar i rebre amor d'una criatura condemnada a ser diferent.

El Jordi m'espera assegut i relaxat al petit sofà de l'apartament
amb un gintònic a la mà i un somriure a la cara. "Has trigat.
Ja sabia jo que era una bona, boníssima idea portar-te al mar

i al sol. Estàs preciosa amb aquesta cinta que et tiba el cabell

enrera. Pentina't així per baixar a sopar i posa't el vestit blau

marí que et ressalta tant els ulls.
"

Li brillen els ulls, a ell. És

el segon gintònic de la tarda i se'l veu feliç, els ulls un punt

tèrbols em miren beatíficament, les mans blanes i el cor obert

i amorós. l és clar que no li explicaré el que he vist arran

d'aigua, tanta pena i tanta crispació i tanta desemparançai tant

d'amor.

Dutxa't i arregla't tu primer", em diu, "que trigues
més. He descobert un restaurant al poble del costat, sense

pretencions però amb una carta suculenta i una terrassa arran

de mar on podrem veure l'aigua llepant la Sorra. Tenen espelmes,

que tant t'agraden i la Clara podrà sentir la remor del mar,

mentre la bressoles dins del seu balneari particular. "
Quan surto entre vapors entra en Jordi despullat i em

mira amb admiració: "Estàs preciosal Baixa tranquila i espera'm
al cotxe que no trigo ni cinc minutsl" Baixo amb compte les

escales. Porto el vestit blau i un collaret de boletes de corall

vermell. M'he perfumat i em sento sedosa i feliç. Les sabates

de mig taló duen llacets a la moda i crec que m'he atrevit a

dur-les perquèestic embarassada i tot és una festa. Quan entro

al pàrquing dos ulls grocs em miren ferament i una boca amb

dents grogues i genives roses s'obra al meu davant. No és gros,

és un gos mitjà de color negre. Du tot el pèl del llom eriçat,
em planta cara i gruny desafiant. Em poso una ma a la panxa

i li dic: "Foral, Fora d'aquíl Vés-te'n o t'escanyo." No em

tremola la veu i no reculo i em trec la sabata amb ta mà dreta

i li busco el morro mentre crido a ple pulmó. El gos dubta un

instant, però s'escola cap al passadísdels ascensors. Repenjo
l'esquena a la paret i abraço la Clara amb les mans, amb els

braços. Tinc el clatell xop. Entro dins del cotxe i m'assossego
mentre m'acarono la panxa i dic: "No passa res, no pas res."

I dic: "Ja no li fan por els gossos a la mama, ho veus2 No

n'hem de tenir de por." Pel retrovisor veig que arriba ell,
mudat i lleuger.

Em repasso els llavis amb un color rosa que fa estiu i

veig, dins el mirall, una dona que em mira, somrient.

Les hotnces de tan uarucit M



IV Premi Paraula de narrativa breu

Emancipació
Silvia Romero i Olea (Barcelona)

Vvuiés un dia rodó. Tinc la justícia de la meva

part. I només per això crec que ja hi hauria suficients motius

per celebrar-ho. Perquèno és gens fàcil que els nostres desitjos

personals i íntims comparteixin la mateixa línia evolutiva i de

pensament que la que hom atribueix ala justícia. Oa les lleis.

Però no: si dic que avui és un dia rodó no és sols per aquesta
similitud de camins.

Al matí, en sonar el des-

pertador i obrir els ulls, he saludat

el nou dia entre il-lusionat i ne-

guitós. ll-lusionat perquèés el meu

aniversari. Compleixo els setze

anys 1 la llei, per fi, em considera

major d'edat. La veritat és que ja
en tenia ganes: ser menor d'edat

a les acaballes del segle XXI és un

handicap dificil de suportar. Gai-

rebé res no ens està permès i tot,

absolutament tot, queda supeditat
a aquests absurds i maleits setze

anys. Com Ssiahir, per dir alguna
cosa, no tinguésjo el mateix seny

que puc tenir avui.

Però per altra banda, i

aquesta és la notícia que ha acabat

d'arrodonir el dia, he rebut un te-

legrama del govern conforme han

acceptat la meva sol-licitud. La

demanda que vaig presentar al CJE

(Comitè de Justícia Emancipado-
ra), ha estat aprovada i m'han donat la raó -conclusió a la qual
era obvi que havien d'arribar, però davant de les decisions de

la justícia, la lògica, sovint, és la forma de pensament que

menys impera. I com és natural, ara, em sento neguitós. Des

que l'any passat, a l'assignatura de PA (Polítiques Actuals),

vaig estudiar la nova normativa de l'Estatut aprovat el desembre

de 2097, estic esperant aquest moment. Però això, insisteixo,
no treu un cert nerviosisme.

Recordo que la PTMG (Professora Titular Mara Galls),
va dedicar gairebé tota una classe a tractar el tema. Ens va

repetir un munt de vegades, i també ens va fer repetir a nosaltres

Geistei o ci gia uen è

Hustració: Clara Ridela

infinitat de cops perquè ens aprenguéssim l'enunciat de

memòria, el text de la llei que tant defensava des de la seva

tarima, com si en lloc d'una educadora fos política: "Tot català,

en arribar a la majoria d'edat, té dret a una vivenda digna. I en

cas que no disposi dels mitjans econòmics suficients per a la

seva emancipació, podrà sol-licitar via judicialal DHD (De-

partament d'Habitatge Digne), que li

sigui adjudicada gratuitament pel go-

vern."

La PTMG sempre aprofitava

aquests moments per malparlar-nos del

govern anterior, durant el qual hom va

instaurar una llei similar on l'habitatge
no superava els 150 pams quadrats, i

això, evidentment, va provocar tensions

i enfrontaments fins que es derogà la

llei. Suposo que la professora no podia,
o no sabia, evitar el proselitisme a favor

de la ideologia en la qual ella creia amb

tant de fervor.

Però deixant de banda les seves

tendències polítiques, li he de re-

conèixer la importància que va tenir

la veu ferma i convençuda amb què
ens assessorava dels nostres drets

perquè triéssim, de forma meditada,

conscient i amb plena llibertat, una

Opció.
I per això, avui, estic 1l-lu-

sionat... i neguitós.
Des que els ho vaig explicar, els pares s'han mantingut

en tot moment al meu costat, recolzant cadascuna de les

decisions quejo prenia i col-laborant en qualsevol tràmit dels

que havia de dur a terme. Des d'un principi, quan els vaig

exposar quines eren les meves intencions, van trobar molt

assenyat que fes la reclamació pertinent. Però el que no sabien

j estaven ben lluny d'imaginar era que, previsor de mena com

sóc, m'havia avançat, i sempre movent-me dins els terminis

legals, ja havia complimentat la sol-licitud de demanda de

vivenda gratuita feia tres mesos. Per això aquest migdia, en

tornar de l'institut content i satisfet amb els meus setze anys



Emancipació
Sívia Romero i Olea (Barcelona)

acabats d'estrenar, m'he trobat ja amb el telegrama oficial del

CJE, on se'm comunicava l'acceptacióde la meva demanda i

la data de l'adjudicació d'habitatge: el proper dissabte. Perquè
segons m'indiquen en el mateix redactat, darrerament se'ls han

acumulat les peticions i s'han vist obligats a treballar també

durant els caps de setmana.

El dissabte al matí, a pri-
mera hora, m'he de presentar al CHE

(Centre Hospitalari Emancipador)
amb tota la documentació que he

enviat per tal que ells la contrastin

amb l'expedient que obra en el seu

poder. Allà mateix em faran les

proves preliminars pertinents per

assegurar-se, Si més no a priori, que

no presento cap rebuig. Í un cop

superades aquestes, m'assignaran
una habitació fins que sigui l'hora

de la intervenció.

Pel que em van explicar

quan vaig formular la sol-licitud, tot

i que ja n'estava informat per altres

companys i companyes de l'institut

que ja s'havien emancipat, m'han

d'inserir una PH (Pròtesi d'Habita-

bilitat). La mida d'aquest implant
artificial, pel que he tingut oportu-
nitat d'observar al meu voltant i en

els fulletons i díptics informatius

sobre la matèria, no és més gran que

una d'aquelles antigues motxilles

d'excursionisme. Pel que sé, la investigacióque va dur a terme

el Doctor Froilà Bordeta, promotor d'aquesta iniciativa gover-

namental, es basava en aquestes antigalles, i ell mateix va

experimentar-ne la utilitat, amb tots els avantatges i inconve-

nients, viatjant pel país amb una implantació provisional i

pionera. Desprésde comprovar-ne la idoneitat practicà alguns
canvis fins a presentar el model que, avui en dia, és l'homologat.

L'única diferència que mantindré amb les antigues
motxilles és que, en el meu cas, no me la podré treure del

damunt perquèformarà part del propi cos, de la meva constitució.

una opció

Li he de reconèixer la

Importància que va

tenir la veu ferma i

convençuda amb què
ens assessorava dels

nostres drets perquè
triéssim, de forma

meditada, conscient 1

amb plena llibertat,

Per això, una de les proves a quèm'han de sotmetre abans de

la intervenció i que em causa cert neguit és extreure'm una

mostra de pell. Una partícula minúscula que els servirà per

analitzar les meves característiquescutànies, i així elaborar un

cobertor extensible i aillant de to i d'aparençageneral similar,
i despréspoder-lo adaptar damunt la pròtesi.

Aquesta, per altra banda, tindrà tot

un seguit de mecanismes interns, als

quals hi podré accedir a través d'un petit

quadre de comandaments instal-lat al

clatell. Des d'allà podréactivar sistemes

de calefacció i refrigeració, dur a terme

la neteja interna pertinent i expulsar els

residus orgànicsdiaris, així com estendre

la tela quimicocutània al meu voltant,
en forma de closca de cargol, perquèem

faci de casa allà on jo decideixi instal-lar-

me.

Realment, el Doctor Froilà Bordeta

tinguéuna gran idea, amb això de l'HaCa

(Habitatge-Cargol). No m'estranya gens

que el govern li arrendés la patent -

malgrat que la PTMG consideri que el

que pretenen és enriquir-se amb un in-

vent del qual no ostenten el copyright
-

per posar-la en circulació un cop su-

perades les proves preliminars que féu

ell mateix i tot el seguit d'experiències

pilot als laboratoris. Però obviant totes

aquestes reflexions, el cert és que ja tinc

ganes de rebre l'emancipació i poder

campar-me-la al meu aire. No és pas que no em trobi a gust
amb els pares, que sempre han estat al meu costat i m'han

ajudat en tot i per tot. És,només, que ja tinc setze anys i

necessito dominar les regnes de la pròpia vida. Equivocar-me
i caure per aixecar-me i aprendre.

I malgrat que la majoria de la gent la critiqui, en

aquests moments jo m'alegro del bon funcionament de la

justícia, que ha acceptat la meva reclamació. De vegades penso

que he tingut molta sort de néixer en aquesta època.Que lluny

queden aquells temps dels pisos infrahumans de 150 pamsl
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Ha començat el compte enrerel Des del passat 1 de maig, l'Avalot-Joves de la

UGTde Catalunyadisposade 120diesper recollirunminimde 50.000signatures
de suport per poder presentar al Parlament de Catalunya, en format d'iniciativa

legislativapoputar (ILP),una llei de mesures urgents per a l'habitatge

Ja has signat per

l'habitatge digne
L'Avalot proposarà al Parlament una llei de mesures urgents per a l'habitatge

3'"9.iíg
Daa MIS

Queel 8506delsòlquees qualfiquipera úsresidencial
:

de novaimplantacióes reservi a habitatgedeprotecció
Aa

Qued'aquest 687e,el 709 esreserviper a habitatge
deprotecciópúblicaenrògimdellogueriel3090enrègim
de compra.

Quela Generalitatdestiniunapartidanoinferioral70
delseupressupostalespolítiquespúbliquesd'habitatge.



X
i
N \

l

Romània .
ala Unió Europeaia Catalunya
Lia Opris. membre de l'Associació de Mediadors Interculturals Romanesos Quorum:

Europeus, llatins, cristians, blancs, la

gran majorta d'ells treballadors a la construc-

ció o el servei domèstic, sempre entre la fcina

i la família, els immigrants romanesos il-legals
d'ahir, els ciutadans de la Unió Europea avui

són quasi invisibles: no volen afirmar la seva

identitat romanesa, paguen els seus impostos
(cada cop que ho poden fer) o les hipoteques
religiosament i, encara que tinguin residència
amb tots els drets, passen les fronteres amb

por. Molt humils aquí, molt orgullosos allà.
Viuen en pisos compartits aquí, però tornen

al seu poble a Romania per construir-se una

casa de dues plantes i comprar un cotxe de

luxe. Tenen molt clar l'objectiu del projecte
d'immigració: venir aquí, estalviar diners i

enviar-los a les seves famílies. El dia que a

Romania el sou sigui l'equivalent als diners

que poden guanyar aquí, hi tornaran.

La majoria de romanesos que ha arribat a

Catalunya durant els darrers anys era, al seu

país,gent de recursos econòmics molt limitats.

Pel que fa a les ocupacions a Catalunya, una

part significativa dels homes són treballadors

al sector de la construcció, agricultura i hos-

taleria, en canvi, les dones, reagrupades i

moltes d'elles sense permís de treball, es

dediquen en general al servei domèstic. Els

nens s'adapten ben aviat al sistema educatiu

i aprenen molt fàcilment el català i el castellà.

—u'
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N'hi ha pocs que vinguin aquí amb titol

universitari, els principals destins dels uni-

versitaris romanesos són Canadà i EUA, on

les beques de doctorat són una porta oberta

i garantia d'un treball d'acord amb els seus

cstudis. El 2007 hi ha 63.266 romanesos

censats a Catalunya. Quant a la immigració
a l'Estat espanyol, el romanesos representen
la tercera comunitat d'estrangers desprésdels

marroquins i els equatorians, però la primera
comunitat d'estrangers comunitaris, per da-

vant d'italians i francesos. Durant els darrers

tres anys, el nombre més gran d'arribades a

l'Estat espanyol prové de Romania i,

d'aquesta manera, si l'any 2000 foren censats

6.410 romanesos, l'any 2006 s'ha arribat als

381.955, segons l'INSSE.

na
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: SOCIETAT

Cagital:
Llengua ofiolal:

Població:

Superfioia:
Divisió admin.:

Nacionalitats:

Religió:
Clima:

Relleu:

Estatus:

Caonstituoló:
Membre ONUS

Membre OTAN:
Ménibre UBr
Festa nacional:
President:

Primer ministre:

Poder exeoutlut.

Poder legistatiu:
PlB par oèpita: .
Texa d'etur:

Moneda:

Bucarest

romanès (llengua romànica)
21,7 milions (el 7è país europeu)
238.391 xm2

41 departaments
romanesos, hongaresos, gitanos i altres

ortodoxa (86,796), protestant (3,220), catòlica (0,990)

temperat continental (màx. 838 C, mín - 80C)

muntanyes (Càrpats), delta (Danubi), mar (Mar Negra)

república democràtica
1991 (la primera constitució democràtica), modificada en 2003

14 de desembre de 1955

29 de març de 2004

1 de gener de 2007

1 de desembre

Traian Basescu

Calin Popescu Tariceanu

Govern

Parlament: Senat i Cambra dels Diputats
8.100 euros, 34,496 de la mitjana del PIB de la UE

7,290

3,3 leu/RON- 1euro

Paisatge rural. Foto de Mihai Moiceanu

Pobie de Transilvània. Foto de Mihai Moiceanu
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Repàs de la història de l'emigració
romanesa

Abans de desembre del 1989 -moment que

coincideix amb la caiguda de la dictadura comunista

de Ceausescu- els romanesos, sobretot d'ètnia

alemanya, jueva o hongaresa, emigraven especial-
ment a Alemanya, Israel o Hongria. Després,també

a EUA, Àustria i França, sent l'any 1990 el de

més emigració. A partir dels anys 90, Alemanya,
un dels paisos que més immigrants il'legals roma-

nesos rebia, va aplicar una sèrie de lleis molt dures

contra la immigració il-legal, fet que va determinar

que els romanesos cerquessin altres destinacions

per a emigrar. A la fi de la dècada dels anys 90,
una gran part de la poblacióviu en la més profunda

pobresa com a consequènciade la falta d'unes

polítiques econòmiques i socials sostenibles i

responsables, i perd la confiança en la corrupta
classe política i en la millora de la qualitat de vida

en el pròxim futur. Tot això comporta una massiva

emigració cap a l'Estat espanyol i Itàlia, paisos
amb una legislació més flexible quant a la immi-

gració i que, d'altra banda, tenien un alt grau

d'economia submergida. L'any 2006 s'estima en

més de 600.000 la presènciade romanesos a l'Estat

espanyol, i en més de 700.000 a Itàlia, segons les

associacions romaneses d'aquests paisos.

L'any 2007, dos esdeveniments:

Romania és membre de la UE t la

ciutat de Sibiu es converteix en capital
cultura europea

L'any 2007 és molt beneficiós per a Romania:

entrada a la Unió Europea, creixement econòmic

important durant el 2006, reformes en justicia i

nomenament de la ciutat de Síbiu (Transilvània)
com a capital cultural europea juntament amb

Luxemburg. L'entrada a la UE és considerada pels
romanesos com el retorn a casa, per l'afinitat que

senten amb l'Europa Occidental. És com un retorn

als valors i els principis perduts per raons geopo-

lítiques després de la Segona Guerra Mundial.

Romania ha viscut durant els darrers anys un

creixement econòmic però que encara no es reflex-

teix en la vida quotidiana de la població. Té un

llarg camí al davant abans d'arribar al nivell dels

paisos de la UE dels quinze. Un dels obstacles és

la crisi política, com la dels mesos d'abril-maig
d'enguany, amb la suspensiódel president Basescu

pel Parlament, peròdesprésel referèndum del 19

de maig va ser favorable al president. Les oportu-
nitats de negoci, desenvolupament i inversions -

es preveuen uns fons estructurals comunitaris de

gairebé 20.000 milions d'euros (2007-2013)- són

una raó complementàriaper a què els romanesos

que han emigrat vulguin tornar. Romania té el

creixement més gran d'Europa del valor dels

terrenys i això atrau inversors estrangers, però
també fomenta la idea de retorn dels immigrants
que actualment contribueixen a la Seguretat Social

d'aqui, però que saben que no es beneficiaran

d'una pensióaquí.
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pisat o lunya

Enguany, hi ha més de 60.000 romanesos registrats en

el padró de Catalunya. En els darrers anys, aquesta
comunitat s'ha multiplicat per 40. No hi ha grans con-

centracions, però en podem trobar un nombre considerable

en les zones de Castelldefels, Badalona, Tortosa i Lleida.

Algunes comarques com el Montsià, la Segarra i la Vall

d'Aran tenen entre un 20 i un 3724 de romanesos entre

la població estrangera. Els empresaris catalans acullen

encantats els treballadors romanesos, l'objectiu dels quals
és molt clar: estalviar diners el més aviat poSsibleper

comprar-se una casa a Romania, i això els empeny a

treballar moltes hores extres i durant els dies festius, la

qual cosa fa que estiguin ben vistos pels empresaris. La

imatge de la comunitat romanesa està molt estereotipada.
Arran d'una allau de notícies, l'imaginari col-lectiu dels

autòctons identifica sovint la immigració romanesa amb

delinqiiència, mendicitat o prostitució. Està comprovat

que el grup que es dedica a aquestes activitats no representa
més d'un 324 del total, però la imatge estereotipada és la

que preval cn cls mitjans de comunicació i, per tant, en

la ment de molts lectors. La resta, el 9704 de romanesos

que treballen prefereixen no afirmar la identitat romanesa

per no sentir-se confosos amb aquest grup minoritari.

Alguns romanesos fins i tot comencen a assumir aquests

prejudicis de la majoria sobre els romanesos. Els autòctons

que coneixen els romanesos com a veins o a la feina, en

tenen una bona opinió: tranquils, no molesten, ben pre-

parats i bons treballadors, la resta se'n construeix una

imatge sobre estereotips. A Romania també s'han creat

aquest tipus de generalitzacions: l'emigrant romanès a

l'Estat espanyol és el "capsunar" (el maduixer, el que

recull maduixes). Els primers romanesos immigrants són
els milers de pagesos que van arribar els anys 2000-2001,
seleccionats per un conveni entre els ministeris de treball

d'ambdós paisos per a la collita de maduixes a Huelva,
abans de l'any 2000, la paraula "capsunar" no existia,

però avui una recerca en un buscador d'internet ens

n'ofereix un munt de referències. La comunitat romanesa

no té un sentit molt fort de comunitat i no es relacionen

entre ells. Tampoc tenen un desig d'integració, ni han

estat gaire interessats en el dret de vot en les eleccions

municipals del proppassat 27 de maig, precisament perquè
tenen la intenció de retornar al seu país.

ii dels romancses

La paraula xoc no és ben be l'adequada, tot i que hi ha

detalls que sorprenen els romanesos. Les dones no entenen

com pot ser que havent-hi aquí un índex de natalitat tan

baix les mares no tinguin dos anys de baixa maternal

pagada per l'estat, com a Romania. També els sorprèn
que el nivell educatiu d'aquí és més baix que el de

Romania, encara que molts romanesos consideren que

actualment allà l'educació empitjora cada cop més. Els

treballadors no entenen com pot ser que es fomenti

l'economia submergida desprésde més de 20 anys a la

UE i que les empreses acceptin amb tanta normalitat el

treball en negre de l'immigrant, explotant-lo al màxim,
sense tenir por del control de l'estat. Encara, alguns
delingients no entenen com pot ser que les lleis els

afavoreixin tant i que un robatori de menys de 400 euros

no sigui considerat un robatori. Però l'aspecte més trist

és la moratòria sobre la lliure circulació de treballadors.

V '“7'%»
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Setmana Santa. Foto de Mihai Moiceànu

És el país del pare del teatre de l'absurd, Eugen lonesco, del pare del

dadaisme, Tristan Tzara, del pare de l'escultura modema expressionista,
Constantin Brancusi, tots immigrants romanesos abans d'esdevenir univer-

sals.

Té un equip que l'any 1984 vencé el FC Barcelona en la final de la Copa
del Campions Europeus.

És el país d'una de les més grans esportistes del món: la gimnasta
Nadia Comaneci.

Té a Bucarest l'edifici més gran d'Europa i el segon del món, la Casa

del Poble.

Té un terç dels 3.000 manantials d'aigues minerals d'Europa.

Té un terç de la fauna salvatge d'Europa.

Té la Palma d'Or de Cannes 2007, el premi més important del cinema

europeu, per a la pel-lícula 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies, del director

Gristian Mungiu.

8 i iicios di ma Mabalt

L'Associació de Mediadors Interculturals

Romanesos Quòrum

Té com a objectiu central la mediació intercultural

per a la integracióentre la comunitat romanesa i la societat

d'acollida. En formen part Corina, Vali, Beni, Diana,

Miguel, Oana i Lia, a banda d'altres col-laboradors, i són

especialistes en filologia, antropologia, comunicació
intercultural i temàtiquesrelacionades amb la immigració.
Conscients de l'emergència de la immigració romanesa

a Catalunya i de les dificultats que poden aparèixer per

les diferències lingúístiques, culturals i de contextos

socioeconòmics, l'entitat mira de facilitar el diàleg entre

la comunitat d'immigrants romanesos i la societat catalana,
així com oferir els instruments necessaris per al procés
d'integració. L'activitat es concentra en mediació, tra-

duccions, interpretació, assessorament d'estrangeria i

laboral per a immigrants romanesos, cursos de romanès,

conferències, xerrades sobre la immigració i la cultura

romaneses, sensibilització, serveis socials i projectes
culturals. Els serveis de l'associació s'adrecen en primer
Noc a immigrants romanesos, per a qui són gratuits, i en

segon lloc a la societat autòctona que està en contacte

amb immigrants romanesos o a l'opinió públicaen general.
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Què significa emigrar2

Els tràmits, les esperes, les cues i les frustracions de més

de 4 anys de Gheorghe, soldador, 46 anys, 2 fills:

gener 2000: arriba a Barcelona com a turista

marc 2000: troba feina en negre (mal pagat, però millor

que a Romania)

set-oct 2000: l'empresa decideix regularitzar-i la si-

tuació després de 7 mesos

nov, 2001: residència (ha d'interrompre l'activitat 4

mesos per tornar a Romania i obtenir el visat)

nov, 2002: dret de reagrupament familiar (dona i fills)

gener 2003: l'esposa té permís de residència però no

permísde treball

març 2003: l'esposa treballa en el servei domèstic

(aprox. 550 euros/mes)

gener 2004: obtenir un contracte per obtenir permís
de treball amb la renovació

juny 2004: tot i que treballen des de fa 4 anys, només

ara la famítia gaudeix dels drets plens de residència i

treball

Cada tràmit significa com a mínim una cua de 3-16 hores

i l'espera d'una resposta entre 1-8 mesos.



Malalts defeina

Ja sabem que avui les patologies causades per l'extracció

del mineral del mercuri no són les que figuren en els primers
llocs de les estadístiquesde malalties professionals. No obstant

això, no està de més recordar el que passava en el segle XVIII

quan s'inicià la preocupació per la vessant econòmica de la

salut. En els estudis dels metges il-lustrats de l'època es troba

per primera vegada una reflexió teòrica a l'entorn dels efectes

del treball sobre la salut, cosa que propicià l'adopció de les

primeres mesures per a recuperar els treballadors malalts i

tornar-los a la feina en el millor estat possible. A finals del

XIX, els ideals d'higienc, treball i disciplina social entren en

la societat industrial en forma de mesures de salut pública i

industrial tot facilitant les primercs mesures legals favorables

a la classe treballadora, com la prohibició del treball infantil

o la reducció de la jornada laboral.

Valgui aquesta curta introducció per concloure que la cons-

trucció social de les malalties professionals s'ha basat sobretot

en factors històrics i mèdics i n'ha deixat de banda d'altres

tan significatius com els socials, els culturals O, fins i tot, els

lingúístics. Si avui ens fem la pregunta de per quèa la llista

de malalties professionals recentment aprovada n'hi ha unes

i en falten d'altres que, amb igual mèrit, hi podrien figurar, la

resposta és que la llista és exclusivament fruit de criteris

mèdics, això sí, passats pel tamís del pacte social entre patronals,
sindicats i autoritats. D'aquesta manera, doncs, unes patologies
cada cop més esteses com les derivades de factors psicosocials

presents en el treball han quedat fora del quadre de malalties

professionals aprovat pel Reial decret 1299/2006, de 19 de

desembre, més enllà de la valoració favorable que ha de

merèixer l'actualització de la llista i la reforma del sistema de

notificació i registre que incorpora la nova norma.

És un fet que en l'actualitat s'han produit canvis radicals en

els patrons de posar-se malalt a causa de la feina. La terciarit-

zació de l'activitat productiva amb la introducció de noves

tecnologies i diferents formes d'organització del treball ha

modificat els tradicionals factors de risc a la feina, les alteracions

de la salut són cada cop més de tipus inespecílfic mentre es

dóna una reducció dels quadres clínics monofactorials i un

augment dels multifactorials. De fet, les estadístiquesde l'any
en curs ens mostren que el nombre de malalties professionals
notificades causades per agents físics, especialment les

anomenades musculoesquelètiques,representen el 8624 del

total, molt per damunt de les que tenen el seu origen en agents

químics, en la inhalació de substàncies o en agents carcinogè-
nics. Si, a més, hi incorporàssim les patologies derivades de

factors psicosocials com la depressió consegiència de

l'assetjament laboral, l'estrès o el burn-out, es capgiraria
l'inventari basat en l'actual quadre. No debades, hi ha estudis

que afirmen que l'any 2020 el 2026 de les baixes laborals seran

per depressió.Depriment.

D

ircular

El Reial decret obri la porta a la incorporacióde noves malalties

a través d'un procésque comença per iniciativa del Ministeri

de Treball, el qual haurà de treballar àgilment si es vol evitar

que l'actual quadre quedi obsolet a poc d'haver-se aprovat.
Com a botó de mostra, vegem el cas de treballadors d'oficines

de la Caixa, de Gas Natural i de la torrc Agbar que presenten
una estranya afecció, el nom de la qual és "lipoatròfia
semicircular " i que es causada per l'anomenat "síndrome de

V'edifici malalt". Afecta sobretot les dones i es manifesta amb

una pèrdua de teixit adipós que pren forma semicircular a

l'altura del front de les cuixes. Es qualifica com a malaltia

"idiopàtica", és a dir, de causa desconeguda i es produeix
paradoxalment en aquells edificis que són punta de disseny
arquitectònic i dotats de les instal-lacions més modernes. Pos

aquest cas com a exemple dels nous riscs que estan apareixent
de la forma més insidiosa i de la dificultat d'incorporar-los al

catàleg de noves malalties professionals. Només una atenció

permanent als nous riscs per part de tots els implicats i la

voluntat de posar-hi immediat remei farà que la llista corri a

la mateixa velocitat que l'aparició de noves malalties lligades
al treball.
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DO Les cambreres de pisos comencen la temporada abans que ningú i sovint

arrosseguen una sobrecàrrega de treball. Convé adoptar tot un seguit de

mesures per millorar les seves condicions de treball

Condicions de Treball de
les cambreres de pisos
Susana GarcTa Bonet, Tècnic del Gabinet de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT-Balears

Com ja sabeu, durant el mes de maig ha

començat la temporada hotelera en algunes
zones de les illes. Els hotels han començat a

obrir, desprésde mesos de reformes o sim-

plement per la temporalitat que avui en dia

existeix en pràcticamentla totalitat del sector,

i ens trobem que són les cambreres de pisos
les primeres a incorporar-se al treball. El

perquèés evident: la neteja és prioritària per

poder obrir a temps. Davant aquesta situació

ens trobem que aquestes treballadores comen-

cen, molt abans que arribi la temporada alta,
a patir una important sobrecàrregade treball.

No ens oblidem que la majoria dels empre-

saris pretenen obrir els seus hotels en el

menor temps possible i amb un nombre molt

reduit de treballadors i treballadores. En el

cas de les cambreres de pisos observem que

des de l'obertura de l'hotel ja es veuen sotme-

ses a dures tasques de neteja i a un elevat

ritme de treball per deixar a punt, no sols les

habitacions (entre 24 i 27 per cambrera), sinó
també totes les zones comunes dels hotels

(menjador de clients, cafeteria, salons, zona

de personal, piscina, etc.). I el pitjor està per

arribart

El treball diari de les cambreres de pisos
comporta la realització d'esforços derivats

de la utilització de materials com ara màqui-
nes de neteja, galledes, útils, etc. A més a

més, poden donar-se sobreesforçosi postures
incorrectes derivades del transport dels carros

de neteja i de la neteja de determinades zones

de les habitacions i els banys (Zones que

requereixen que la cambrera s'ajupi o inclini

el cos). Com a conseqiènciaes poden produir
sobrecàrreguesbrusques en zones de la co-

lumna vertebral. Aquest tipus de lesions es

donen generalment en músculs, i provoquen

miàlgies, rampes, contractures i ruptura de

fibres, als tendons i lligaments, com la ten-

dinitis, sinovitis, tenosinovitis, ruptures, es-

quinços i gangliassos, a les articulacions, les

artrosis, artritis, hèrnies discals i bursitis, a

més dels atrapaments i estirades dels nervis

i els trastorns vasculars. Aquestes alteracions

són generalment acumulatives ja que el fort

ritme de treball no permet la recuperació
muscular i la disminució del dolor. Les lesions

musculoesquelètiquespoden ser originades
per l'exposició de les treballadores a factors

de risc procedents de la càrrega física de

treball (postures forçades,moviments repeti-
tius i la manipulació de càrregues) i que

constitueixen les causes immediates de les

lesions esmentades. D'altra banda, hi ha altres

factors de risc, considerats com a causes

afavoridores, relacionats amb l'organització
del treball, com són el ritme de treball, el

qual influeix directament sobre la càrrega
física.

Generalment, les cambreres de pisos realitzen

unes 24 habitacions, fins i tot més, al llarg
de la seva jornada laboral. Hem de considerar,
a més a més, que en plena temporada estiuen-

ca pràcticament s'ha de fer diàriament la

neteja a fons d'algunes habitacions que es

van deixant. D'altra banda, podem trobar-

nos que en el 9029 de les habitacions

s'instal-len fins a 2 llits supletoris, arribant a

haver-hi, en una mateixa habitació, 4 llits

individuals. Tots aquests factors provoquen,

inevitablement, que les treballadores es vegin
sotmeses a un elevadissim ritme de treball,

per la necessitat d'actuar ràpid i en tensió,

que pot arribar a provocar reaccions d'estrès,
a més d'una fatiga física de llarga durada.

Aquestes situacions d'estrès donen com a

conseqiència un increment de la sensibilitat

psicològica i física del dolor. Serà, per tant,

un aspecte clau la combinació adequada entre

l'organització del treball (assignació de tas-

ques, ritme de treball, descansos, etc.), la

tecnologia i els materials emprats per les

treballadores per evitar que apareguin deter-

minades lesions que, en un principi, seran

lleus però que poden arribar a ser més greus.

Hem de tenir en compte que el mobiliari de

les habitacions, generalment, no ha estat

dissenyat per facilitar-los les tasques de neteja,
ja que són mobles pesats i que no tenen rodes

per facilitar la seva mobilització.

Abans de començar amb la neteja de les

habitacions, les cambreres dediquen també
un temps de la seva jornada a la neteja de les

zones comunes dels hotels, sense ajuda de

cap tipus de maquinària elèctrica que els

faciliti la neteja d'aquestes superfícies.L'ús
de materials i estris que no tenen en compte
les tasques a realitzar per les treballadores

(no ergonòmics) provoca, en molts casos,

l'adopcióde postures forçadesi sobreesforços
musculars. Un exemple d'això es dóna en la

neteja dels banys, ja que encara que hi ha

estris especials (netejadors telescòpics)per

a la neteja de rajoles, els empresaris segueixen
sense disposar-ne, la qual cosa provoca moltes

vegades caigudes evitables quan s'entra a les

banyeres per poder netejar a fons les rajoles.
Un altre factor important relacionat amb

l'organització del treball, i que influeix en

l'increment del ritme de treball, i per tant, en

la fatiga física de les treballadores, és el fet

que hagi augmentat la tendència dels empre-

saris a reduir el personal de pisos i, per tant,

de l'augment del nombre d'habitacions a

realitzar per cadascuna d'aquestes.

El treball diari de les cambreres de pisos comporta la realització d'esforços derivats

de la utilització de materials tals com màquines de neteja, galledes, útils, etc...

50 Les Notícies de lengua t trobalt
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Propostes de millora

La utilització de màquines per fregar grans superficies.

L'escorreplats de premsa evitaria part dels moviments repetits.

LCp eldaTlccPac, DitaTa rNarsNgralolcUies pr cS
La neteja amb aspirador per a moquetes és la més adequada.

Facilitar informació sobre els productes quimics, així com

substituir substàncies que puguin provocar algun tipus de reacció

alèrgica.

Vigilar que tots els productes estiguin degudament etiquetejats.

Els mànecs telescòpics faciliten el treball de neteja.

impartir i posar enpràcticatemesde postures ergonòmiques,
manipulacióde càrregues i tècniques de relaxació.

Estudiar els avantatges ergonòmics dels lits elevables.

Les habitacions de neteja en planta (office).

Adquirir el mobiliari amb materials lleugers, aixecar l'altura dels

L

L'organització del treball en funció del treball diari i no del nombre

d'habitacions assignats per a la temporada, permetria repartir

equitativament les habitacions de sortida amb les habitacions amb client.

Equilibrar el personal de pisos amb les tasques a realitzar.

Establir procediments de treball per a la correcta realització de fes

tasques podria millorar els procediments, la qualitat i l'eficàcia.

Establir rotacions durant la jornada de treball, encara que no està

establit cientificament el nombre d'elles que han de realitzar-se durant

una jornada, ni la seva durada.

Establir sistemes de comunicació i participació.

Capacitar els comandaments intermedis podria ajudar-los a trobar

noves tècniques i eines per millorar el clima laboral i l'organitzaciódel

dciocIA

Evitar les hores extres és saludable i productiu.

La roba de treball còmoda, pantaló, evitaria postures forçades. Es

recomana el pantaló o faldilla pantaló per iniciativa pròpia de les

cio oE
Sensibilitzar la societat en general, sobre la repercussió de la

doble jornada/doble presència en la salut de les dones, la necessitat de

propiciar un repartiment equitatiu de les tasques domesticofamiliars i

una distribució igualitàriadel temps d'oci.

Facilitar mitjans per a la formació i informació de les dones. Es

detecta una falta de temps per obligacions familiars, així com llocs de

lolNcitecdc e a ac a e cio io daalo goci cSaacCA

Conscienciar que la doblejornada ( en el centre de treballi a casa)

de la dona també són hores extres.

DENNSI MCEAC aR z aie U NNdror LL-AD
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El temps de trebal i la seva distribució, ha seguit una evolució i una normativització

des de la revolució industrial fins avui. La tesi doctoral de Luis Ezquerra ens en

Temps de treball: contingutiaproximacióhistòrica

El temps de treball s'ha destacat perquè

representa una quantitat d'hores del treballa-

dor posades a disposició de l'empresari, dins

de les quals s'ha de realitzar una activitat

fixada. En funció del temps de treball con-

tractat es fixa el salari, com a necessària

contraprestació del mateix. El temps total

que sigui objecte de la prestació laboral és

un element a tenir molt en compte, peròtambé
ho és la disponibilitat que pugui tenir

l'empresari sobre aquest temps de treball a

l'hora d'exigir-lo. No és el mateix que vinguin
perfectament delimitats els moments en què
s'ha de realitzar l'activitat laboral, a què
aquests siguin totalment indeterminats en

atenció a les necessitats de l'empresari. Això

obliga a realitzar una tasca d'un aprofundit
estudi i sistematització dels diversos aspectes

que conformen la durada i la distribució del

temps de treball, per poder distingir ambdós,

però també a distinguir amb precisió tots els

elements interns del mateix. Alhora no podem
deixar d'estudiar els aspectes inescindible-

ment relacionats amb aquests, com els des-

cansos, i igualment els increments de jornada
màxima legal (hores extraordinàries) en la

seva doble vessant d'excés de temps de treball

i mecanisme redistributiu de la jornada. Això
fan aquests dos llibres: realitzar un estudi

profund del temps de treball, tot analitzant

tots els aspectes relacionats amb aquesta
matèria i amb criteris de profunda sitematit-

zació i ordenació dels diversos conceptes que

integren el temps de treball. Igualment amb

un elevat to de crítica envers el nostre dret

positiu per la seva incoherència i falta de

claredat a l'hora de regular de forma clara

aquesta important matèria.

L'estudi es divideix en dos toms, ambdós del

temps de treball. El primer analitza l'evolució

de l'incipient dret positiu regulador del dret

social a cavall dels segles XIX-XX, estudiant

els mecanismes utilitzats tant per aconseguir
una jornada determinada i uns mínims des-

cansos, com l'aparició d'instruments de fle-

xibilitat molt propers als actuals. La utilització

de les hores extraordinàries, l'ampliació del

mòdul o paràmetre a efectes de còmput de

la jornada ordinària: l'existència d'un horari

que es pugui alterar, etc. Aquesta part històrica

ens permet conèixer i entendre millor els

mecanismes existents actualment, i igualment
analitza els pronunciaments jurisprudencials
que es donaven en aquesta època, sota criteris

B2iesteds uc tormguarteotait

no molt allunyats dels actuals. El segon tom

analitza la regulació actual del temps de

treball en tota la seva amplitud, tot pretenent
acotar amb precisió tots els elements neces-

saris a l'hora de parlar de durada i ordenació

d'aquesta matèria.

En primer lloc, la jornada màxima exigeix
una relació de les hores de treball amb el

total d'hores del treballador i el seu marc

respectiu, sense el qual no es poden valorar

ni en nombre real, ni en distribució. En segon

lloc, l'estudi realitzat ha pretèsdistingir entre

marcs temporals, dins dels quals es poden
valorar la quantitat d'hores, fixació i distri-

bució, i d'altra banda, els aspectes que actuen

dins dels mateixos. En aquest sentit, utilitza

conceptes que pretenen acotar amb precisió
aquests elements: mòdul màxim de durada i

distribució: mòduls relatius, dies de treball

i de no treball, horari, calendari taboral,
controls interns en la distribució del temps

màxim, i jornada qualitativa. l igualment,
sistematitza els conceptes relacionats amb

els descansos, així: unitat de descans, unitat

de referència del descans, períodesde referèn-

cia, contingut del dret del descans, i aspectes
reductors i limitadors dels descansos.

Realitza un acurat estudi de l'evolució dels

mòduls de distribució. Així el nostre ordena-

ment ha procedit a consolidar definitivament

el còmput anual de la jornada i l'ha acom-

panyat d'una superació del ja tradicional

sentit de la irregularitat del temps de treball,
entès en sentit estàtic, com a mòduls inferiors

que no havien de respectar la jornada teòrica

perfecta (que guardava l'equivalència de la

jornada màxima) i s'ha passat a possibilitar
de forma expressa una distribució dinàmica

al llarg del períodemàxim de distribució amb

mecanismes diversos i indeterminats deixats,
moltes vegades, en mans de l'empresari. Per

aconseguir-ho, el nostre legislador ha fixat

com a element dinàmic d'aquesta flexibilitat

la jornada qualitativa, veritable motor de

canvi. Això és, ja no és només un mòdul

ampli, sinó que s'acompanya per aquest factor

intern que ordena el temps de treball, el més

important, que realitza la tasca de distribució

de més/menys hores diàries i, per tant, set-

manals, mensuals, etc.

Analitza el funcionament dels descansos,
veritables límits davant qualsevol forma de

TiempodetrabajoenEspana: Í Tiempodetrabajo:
aprosómaciónhistórica. : —duración, ordenación
OsadelaemergenciadelDerechoSocl ydistribución
hastaelEstatutodeiosvabmadores '

de 1980

taboreal taboral

Tiempo de trabajo en Espana: aproximacion

històrica. Desde la emergencia del Derecho Social

hasta el Estatuta de los trahajadores de 1980.

Luis Ezquerra Escudero. Ed. Atelter

Tiempo de trabajo: duración. ordenación y

distribución. Luis Ezquerra Escudero. Ed. Atelier

Luis Ezquerra Escudero es llicenciat i doctor en

Dret per la Universitat de Barcelona. Adivocat del

Gabinet Juridic de la UGT de Catalunya des de

1989. Expert en temes iaborals i de funció publica
Ha exercit de professor de pràctiques de dret

sindical a la Universitat Ramon Llui

distribució. Això acaba de confirmar que els

descansos tenen una substancialitat, contingut
i forma de gaudi que no es confonen, ni s'han

de confondre amb el temps d'inactivitat, tret

que aquest contingui les exigènciesintegres
dels descansos. Realitza un aprofundit estudi

del funcionament dels descansos, amb la

problemàticaque genera el seu respecte en

jomades concentrades i en distribucions irre-

gulars. I la concurrència d'aquests entre si i

amb altres períodesde no treball, sistematit-

zant les diverses figures que es produeixen:
superposició, prorrateig i compensació de

descansos. En la majoria dels casos, s'acaben

perdent descansos, plantejant com a solució

darrera que el criteri interpretatiu sigui el

respecte final dels descansos anuals totals.

Per a això, es valoren els diversos descansos,

diari, setmanal, festius i vacances. Í tot això

amb la seva incidència i relació amb la jornada
de treball.

En definitiva, aquests llibres exposen un

aprofundit estudi del temps de treball en la

seva vessant de durada, ordenació i distribu-

ció, tot analitzant tots els aspectes relacionats

amb aquesta matèria.
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54 En el marc del projecte "Un pont de diàleg de Catalunya a Jerusalem", vam

realitzar un viatge per Palestina i Israel per tal d'establir contacte amb

organitzacions de dones i conèixer de prop el seu treball en el context del

conflicte

Palestinailsrael, lesorganitzacions
de dones en el conflicte
Laura Sicart, Gemma Cots, Montserrat Vinyets, Núria Tomàs i Alba Planes

OLU DecR pt O2. Nn dit pardora paestua

OQ3. E u ua a t pta OG LL es palest t

Aquest viatge de cinc dones catalanes va tenir lloc entre el de-

sembre de 2005 i el gener de 2006 i el projecte estava coordinat des del

Servei Civil Internacional (SCI-Catalunya). El resultat ha estat la visita

a unes 25 organitzacions diferents: organitzacions palestines que viuen

dins Israel, israelianes, i organitzacions de Cisjordània, així com de

camps de refugiats, que ens han transmès les seves necessitats, prioritats,
dificultats i estratègiesper dur a terme la seva feina. A grans trets:

Les organitzacions de dones de Cisjordània, i amb especial atenció a

la situació de la població dels camps de refugiats, ens va donar la

possibilitat de conèixer de primera mà la realitat quotidiana dels palestins
sota una ocupació salvatge, i com aquestes dones creen i reforcen el

teixit associatiu entre elles per mantenir una estructura de cobertura,
informació i denúncia de la situació de la població palestina.

Les organitzacions de dones palestines que viuen dins Israel ens va

aproximar a la problemàticade la discriminació dels ciutadans i ciutadanes

àrabs dins d'Israel, l'aillament i la discriminació en la que viuen

immersos.

lles organitzacions israelianes ens van mostrar la seva feina per informar

i sensibilitzar la població israeliana dels efectes de l'ocupació sobre la

població palestina.

Aquestes organitzacions de dones treballen

en diferents àmbits, alguns exemples en són:

Adalah (Shafa'amr) i Mossavva (Haifa) treballen fent assessorament legal en casos de discriminació dels

ciutadans àrabs a Israel -al voltant d'un 2024 de la població israeliana- per protegir els seus drets civils, polítics,
socials, culturals i religiosos, els drets a la terra i l'habitatge, i els drets de la dona i dels presoners.

Altufula treballa amb projectes educatius per a nens i nenes i d'empoderament de la dona i participen en el

moviment de Dones de Negre.

VVomen Coalition (Haifa) agrupa quatre organitzacions diferents i que treballen sobre els drets de la dona,
la prevenció de la violència i temes sexuals a la família i la societat. Les activitats de la coalició inclouen tant

el treball nacional com el local per crear un canvi social i legislatiu tenint en compte els drets de la dona i la

igualtat de gènere.

Alternative Information Center (AIC) neix de la unió d'una organització palestina i d'una israeliana i

prioritza la seva atenció en el suport polític fent una anàlisi crítica del conflicte, promovent la cooperació
responsable entre palestins i israelians basada en el valors social de la justícia, igualtat, solidaritat, comunitat

i respecte pels innegables drets dels palestins.
54 t es Notcies de l'engua i treball
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Jerusalem Center for VYomen centra els seus objectius en l'empoderament de

la dona dins la seva comunitat i en l'activisme polític, la protecció dels drets de la

dona, el rol de la dona en el seu treball per aconseguir una pau basada en la justíc-ia,
la lluita contra l'ocupació, l'opressió i l'apartheid, tot establint un diàleg entre

palestines, palestines-israelianes i palestines-internacionals.

The Union of Palestinian INomen Committees (UVVPC) (Ramallah, Nablus,

Qalgylia) és una organització que treballa per reforçar el paper de la dona, cremant

projectes de cooperatives i guarderies, i fent tasques per reforçar la participacció
democràtica en la recerca de solucions per a l'alliberament de l'ocupació ila repressió
contra la dona, la igualtat entre homes i dones, la protecció legal dels drets de la dOna

contra totes les formes de repressió, tot participant en xarxes locals, àrabs i interma-

cionals.

NotToForget (camp de refugiats de Jenín) actua en la promoció de la dona a nivell

educatiu, social, sanitari i econòmic, ofereixen suport psicològic per a dones i nens,

familiars de màrtirs i presoners, i donen suport escolar a través de les activitats del

seu centre.

En aquest context, cls efectes de

l'ocupació es tradueixen de màltiples
formes, com ara els chechepoints—con-
trol de pas- per tot el territori palestí,
la qual cosa dificulta la mobilitat fins

a extrems desesperants: el fet d'anar a

l'escola, a l'hospital o al poble del

costat, comporta un viatge amb llargues
esperes i el dubte permanent de si po-

dràs arribar-hi o no. Aquests controls,

sempre amb la justificació dels motius

de seguretat, asfixien la població i

l'economia palestina. L'avenç del mur,

amb l'apropiacióde més terra palestina,

que continua avançant i que cada cop

separa i blinda més el contacte entre

les dues poblacions, separa també els

palestins entre ells, i els obliga a fer

circumval-lacions pels pobles palestins

perquèel mur trenca la continuitat del

territori. El creixement de les colònies,
dins de territori palestí,fragmenta zones

de poblaciópalestina, i és la mostra de

la permanent ocupació i control per

part de l'Estat d'Israel, amb l'apropiació dels recursos naturals com és

l'aigua. En aquest escenari, la població civil organitzada intenta fer el

seu treball per intentar millorar les seves condicions de vida, i denunciar

els casos de violació dels drets humans a què està sotmesa pel fet de ser

víctimes del conflicte, i és per això que la demanda de la fi de l'ocupació
israeliana es converteix en la causa comuna per a les dues bandes, per

posar fi a una situació que va degradant tot el conjunt de la població.

La perspectiva de gènere en la mediació cn el conflicte esdevé un punt

de vista que pretén donar veu a la població més vulnerable. Les dones

palestines pateixen l'ocupació, es converteixen en caps de família per

l'empresonament dels seus marits, fills o germans, la manca d'oportunitats

per mantenir a la família, el setge constant en tots els seus moviments,
la por a les incursions, la impossibilitat de la reunificació familiar entre

palestins dels territoris ocupats i palestins que viuen a Israel (segons la

llei aprovada per l'Estat d'Israel), i els refugiats, i és per això que la feina

d'aquestes dones es converteix en un valuós testimoni de la lluita diària

que porten per trobar vies de solució al conflicte.

Per a més informació: Vumnu y Rgurat dier:
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D6
El tutista a Israel tracta de copsar part de la

complexa realitat del pais a través de la lectura

d'un diari, les tesis de dos analistes dissidents

Lles reflexions personals fruit d'allò observat

en el viatge

d9d

Alsrael
Jui: Almenar

qafia de Núria Curuita

Hemeroteca. En el viatge a Israel i Palestina del passat novembre,

vaig poder constatar la complexa quotidianitat d'aquests dos paisos

superposats, antagònicsi en conflicte perpetu. El dia a dia de la Història,

per dir-ho d'alguna manera. Només calia obrir el diari qualsevol matí

per copsar els contrastos d'una "actualitat" que, de tant intensa, té un

espai reservat a la secció d'internacional de la premsa d'arreu. A tall

d'exemple: el Jemish Chronicle del 10 de novembre duia, a primera
plana, una gran fotografia de les violentes protestes de grups

d'ultraortodoxos a Jerusalem (manifestacions, contenidors incendiats,
carrers tallats), en contra de la celebració, aquella mateixa setmana, de

la marxa de l'orgull Gay. Les imatges dels pietosos amb tirabuixons,
uniformats de negre i en actitud tan subversiva, eren realment curioses,

grotescament paradoxals. Més endavant, a la tercera pàgina, l'article

titulat "Doneu un cop d'ull a l'abisme" resumia el parlament de l'escriptor
David Grossman, intel-lectual destacat en els debats públics i activista

pacifista, en commemoració de l'onzè aniversari de l'assassinat del

primer ministre Yitzhalt Rabin. Grossman, el fill del qual morí a la darrera

guerra del Líban, començava dient: "La mort de gentjove és una pèrdua
horrorosa. Però no és menys horrible la sensació que, al llarg d'una colla

d'anys, l'Estat d'Israel ha estat malmetent, no només la vida dels seus

fills, sinó també el seu propi miracle, la gran, singular oportunitat otorgada
per la Història, l'oportunitat d'establir aquí un estat ordenat, democràtic

i suport de valors jueus i universals". Grossman es planyia, més endavant,

que el lideratge polític i militar a Israel era, en aquells moments de

commoció nacional, inexistent ("actualment no hi ha rei, a Israel"), com

s'havia constatat a causa de la inoportunitat i, finalment, dels fracassos

de la darrera guerra al Liban. I, desprésde fer una dura crítica al ministre

d'Afers Estratègics,l'ultradretà Avigdor Lieberman —el qualificava de

"piròman i director dels bombers de la nació"-, proposava al primer
ministre Olmert que, si bé "evitant els caps de Hamàs", provés de

conversar, d'entendre's, amb propostes acceptables, amb els moderats

d'entre els palestins. Tot avançant en la lectura del mateix diari, a la

pàgina 15 hi trobàvem la secció People (notíciesde societat), on la model

Bar Rafaeli (actual companya de Leonardo di Caprio) afirmava que lsrael

és "el lloc més encantador del món", i resumia aquests encants, feliçment
aliena a la complexa realitat de la seva terra, tot assegurant que "és l'únic

lloc del món on pots esquiar al matí, dinar en un llogaret ple d'història

i, a la tarda, relaxar-te a la platja". Heus aquí tres visions d'Israel

contradictòries, complementàriesa les pàginesd'aquest diari: el benestar

occidental, la reacció teocràtica i la profunda preocupacióper una crisi

que sembla irresoluble, tant per la inèrcia històrica com pels posicionaments
actuals dels seus protagonistes. El Mur de les Lamentacions (Jerusalem)



Dissidents. Aquests posicionaments
han estat analitzats ben críticament, a la banda

israeliana, per no pocs militants pacifistes,
periodistes i "nous historiadors" (Uri Avnery,
del grup Gush Shalom, l'acadèmic llan Pappé
i d'altres), les conclusions dels quals han

tingut més ressò en l'àmbit de l'esquerra
europea propalestina que no pas al seu propi
país, i rebaten contundentment alguns tòpics
sobre el passat, el present i fins i tot el futur

de l'Estat d'Israel. En aquest sentit, per la

radicalitat del seu plantejament i el colpidor
del seu testimoni, cal destacar les aportacions
de Michel VVarschavysRi i d'Amira Hass.

En un paísque és un gueto a la

vegada que un búnquerassetjat,
la frontera és arreu i la trobem a

cadapassa
"

En un paísque és un gueto a la vegada que

un búnquer assetjat, la frontera és arreu i la

trobem a cada passa". Això ho escriu l'antic

militant del Matzpen (1) i actual president
de l'Alternative Information Center de

Jerusalem, Michel VVarschavvshi. A les seves

memòries polítiques,En la /rontera, esbossa

la història recent d'Israel com una tragèdia
en dues parts: la pseudodemocràciasocialista

i colonialista de l'"Estat Mapai" (1948-1977),

que és el de David Ben-Gurion i els fundadors,
els Ributz i l'eliminació de la cultura àrab i

de la diàspora a favor del "nou jueu-soldat"
i del "nou Estat", ratificat pel triomf de la

Guera dels Sis Dies (1967). I després,
l'ascensió del "nacionalisme messiànic"

(19T77-actualitat), el triomf de "la perifèria"
rendibilitzat pel Lilcud: delsjueusde cultura

àrab i antioccidentals, de les masses pobres
despenjades després del desmantellament

dels serveis socials, dels colons i l'extrema

dreta i dels fanàtics religiosos que han

substituit el retorn del Mesies per l'absolut

identitari d'Israel, tot considerant els seus

predecessors sionistes com l'"ase del

Messies": els executors laics de la voluntat

divina. L'extrem d'aquesta segona "visió

d'Israel" estaria, segons VVarschavvshi,

protagonitzat pels fanatismes del rabí Roohl

i el bloc Gush Emunim, avantguarda de la

colonització: o del racista Meir Rahane i la

predicació d'un Estat de Judea separat de

l'Israel occidentalitzat de Tel-Aviv. L'Estat

d'Israel es trobaria ara, segons la seva opinió,
en una tercera fase (2), un tercer capítol de

descomposició sociopolítica: seria el camp,

també, de la nova batalla de la globalització
i del capitalisme salvatge, desestructurador

del projecte col-lectiu i aguditzador de la crisi

d'una societat cada vegada més individualista,
contaminada per tanta violència interna i

externa, entre la inoperància i la corrupció
política (els assumptes econòmics dels

Sharon, el primer ministre Olmert i el ministre

de defensa Peretz investigats per la Comissió

VVinograd que estudia el fracàs al Liban: el

president processat per abusos sexuals: altres

ministres investigats per corrupció) i un

descrèdit general de la democràcia (persecució
de parlamentaris àrabs israelians com Azmí

Bishara, empresonament de pacifistes com

Tali Fahima: ascens de feixistes com Avigdor
Lieberman: gran popularitat de mafiosos com

Gregory Lerner). És en aquest escenari on

VVarschavvshi, crític fins a extrems

apocalíptics, situa l'estat de paranoia
col-lectiva, una crisi interna i externa que pot
dur a la crisi nuclear, en el que anomena "el

síndrome de Masada"(3).

La contínua expansió territorial

israeliana i la violència

interpalestina: un mapa desolador

La periodista Amira Hass és una testimoni

d'excepció de l'activitat militar sobre

Cisjordània, Gaza i la comunitat d'àrabs

israelians (4). Hass ha viscut des de fa molts

anys als territoris ocupats, i les seves cròniques
per al diari Haaretz són documents

indispensables per entendre la crua realitat

palestina, un país literalment "sota" un altre

(i no al costat, com sovint es vol fer creure).
La periodista detalla una lenta però contínua
i progressiva expansióterritorial, que avança

amb els enderrocs de cases a Jenin i els tocs

de queda a Hebron, i que ha fet que als

Territoris s'entri en una fase de violència

interna a causa de la pobresa, ta implosió
social dels clans, la manca d'espai i

expectatives i l'hegemonia de les milícies.

Hass té clar que, mentre els militars israelians

s'esforcen per assolir el Gran Israel usant els

textos sagrats com a full de ruta, el que

succeeix a Palestina no és només un problema

polític, sinó sobretot de drets humans. A

Cróònicas de Ramala , així com en les seves

cròniques i conferències, ha exposat algun es

idees clau de la seva anàlisi sobre l'apropiaCió
del territori palestí per part d'Israel, com ara

la fi de l'estratègia (dels anys setanta) de Fer

dependre econòmicament d'Israel els palestins

per acabar amb la seva temptaciósobiranista,
i que donà pas, des del 1991, a la decisió de

cancel'lar-los la llibertat de moviments i

progressar acceleradament en l'annexiói el

control del seu espai vital, fins a la situaCió

d'ofegament econòmic i social actual. Haiss

subratlia que el canvi es donà abans de l'in ici

dels atacs suicides i no responia, per tant, a

"motius de seguretat".

La geopolítica militaritzada actual ha dut,

explica Hass, a la divisió de l'espai entre el

Jordà i el Mediterrani en cinc bosses aillades:

Israel, Jerusalem i tota la zona d'assentaments

del seu voltant (il'legals, ja que travessen la

Línia Verda), Gaza i el VVest Bant (Ribera
de l'Oest), a la vegada dividit entre la part
Nord i la Sud (5). Finalment, Hass denuncia

la realitat de l'administració a Cisjordània,
on només el 1894 és realment a l'Àrea A (ple
control de la policia palestina) i, a més, aquest

espai palestíno és continu, sinó un "arxipèlag"
de zones rurals o poblades tancades,
controlades per l'exèrcit israelià que funciona

amb la jerarquització viària imposada: chech-

points (control de pas) constants a les

carreteres palestines, carreters tallades i dos

sistemes segregats, un per a colons i l'altre

per a palestins. Es destaca l'estratègia de les

autoritats israelianes que procuren que les

elits palestines no pateixin aquestes

restriccions, per tal de dissimular la gravetat
de les mesures de cara a l'exterior. Aquestes
característiques-llibertat de moviments per

a les elits/restricció general, control constant,

jerarquia i segregació social/espacial,
concentració progressiva de l'espai- duen a

Hass a fer una analogia amb el fenomen o

procés general de la "globalització". Val a

dir que, a aquesta dura i minuciosa anàlisi de

la situació als territoris, Hass afegeix una

crítica severa tant a la repressióinterpalestina,
com a la irresponsabilitat de les milícies

(Màrtirs d'Al-Aqsa, etc.) i a la manca de visió

política dels líders de l'Autoritat Palestina.

l és en aquest mapa desolador on Hass situa

els coprotagonistes d'un conflicte religiós
però, sobretot, territorial.

b D'ideologia trotshista i amb perspectiva internacionalista, l'objectiu del petit grup Matzpen, l'Organització Socialista Israeliana, actiu des dels inicis dels anys seixanta, no només

passa per la democratització, la coexistència de palestins-israelians, l'antisionisme i la desionització del país, sinó que tenia com a fita última i radical per a Israel la "integració a

l'Orient Mitjà àrab que, rere Gamal Abdel Nasser, prova de lliurar-se de la tutela occidental". Michel VVarschastí, En la frontera. Gedisa. Barcelona, 2004. Pàg. 43-44. Vegeu també:
Eran Torbiner. Matzpen. 2003 (Documental) 83 Michel VVarschasti. A tumba abierta. Pàg. 127-133. Arguments de la seva conferència al Centre de Cultura Contemporània de

Barcelona, dins del cicle Israel: una societat en crisi (24/03/2007) 88 El mite de Masada (la immolació per evitar l'esclavatge, el segle I dc, de la secta dels sicaris, fanàticsjueus,
davant el setge romà, narrada per l'historiador Flavi Josep) és un mite fundador de la pàtria israeliana, preeminent en l'imaginari col-lectiu israelià actual, sobretot a l'exèrcit. El

cineasta Avi Mograbi, al film documental Avenge but one of my tvvo eyes (2005), en fa una crítica paròdica i implacable.88Amira Hass. Crónicas de Ramala. Galaxia Gutenberg.
Barcelona, 2005. Els arguments sobre l'apropiació territorial foren exposats a la conferència del 21/3/2007 dins del cicle El contlicte israelo-palestí i la tragèdia de l'Orient Mitjà,
celebrat al CCCB i organitzat per la Fundació Alfons Comin. A la crònica V/hat cease-fire2 (Haaretz.com, 27/4/2007), Hass explica l'activitat frenètica del Tsahal —l'exèrcit israelià-

els darrers mesos, i refuta així la notícia, apareguda a molts mitjans d'informació, segons la qual havia estat Hamàs qui havia trencat la treva. Vegeu per exemple la informació

a La Vanguardia del 25/4/2007: El brazo armado de Hamas rompe la tregua con Israel.68, La colònia que divideix Cisjordània en dues parts és el pla municipal de Maale Adumim,
a l'Est de Jerusalem, i té una superfície de 55 quilòmetres quadrats i gairebé arriba fins al Mar Mort. Per a més infromació sobre l'estat actual de les fronteres, els assentaments,

les xarxes viàries i el mur, vegeu l'article de D. Vidal i P. Rehacevvicz: Israel confisca Jerusalén Este. Le Monde Diplomatique n. 136, pàg. 16-20, febrer de 2007 (edició espanyola).
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Coses vistes alsrael/Palestina... A chech-point d'entrada a Betlem, amb l'horitzó tacat

per les masses imponents dels assentaments de Gilo i de Har-Homa, un cop feta la cua i, suposant que avui

l'accés sigui obert, passat el control de passaport, de permís de moviment, d'objectes metàl-lics sota l'arc

detector, havent creuat entre barrots metàl-lics i reixes electrificades, sota l'esguard de jovenets malhumorats

armats amb fusells M-16, s'arriba al llindar de la porta fronterera a l'imponent mur bastit entre torres de

vigilància high-tech (el mur que, anant avall, allargarà un braç fins encerclar la tomba de Raquel, tot deixant-

la al costat israelià). Allà, a la porta del mur, a la frontera d'un país que no existeix, a punt d'entrar al

deprimit Betlem, s'hi pot Hegir en un gran cartell multicolor, com a comiat en tres llengiúesper als turistes

-no pas per als palestins- que abandonen momentàniament lsrael per visitar la vila de la Nativitat, una

llegenda amb el desig: "Sigui la pau amb vosaltres", És també per la presència dels turistes que aquest

chech-point és així de modern, nou í polit. Els punts de control de l'exèrcit israelià a Nablús o a Jericó són

força més sinistres: uralita, reixa de galliner, blocs de formigó i dos marrecs fotent crits des d'un blindat.

i COSES previstes Vista l'afició de les autoritats estatals i municipals als jocs arqueològics a
l'entorn del recinte sagrat musulmà, la Cúpula de ta Roca a l'esplanada de les mesquites, tal i com es

comprovà amb l'obertura del Túnel dels Asmoneus, el 1996, o amb les excavacions del febrer passat, al

voltant del mateix emplaçament on s'aixecaren els dos temples sagrats per als jueus, enderrocats fa dos

mil anys però encara tant enyorats, i des del 1967 obsessivament recorrents com a motiu de desafiament

envers els musulmans, i tenint en compte que també aquí els "arquitectes estrella" fan estralls, i l'insigne
Santiago Calatrava està dissenyant un pont per al tramvia que unirà l'estació de Sderot Herzl amb els

assentaments il-legals del Jerusalem Est, no seria molt forassenyat suposar que aquestes mateixes autoritats,

empeses pels sectors més il'luminats i tèrbols dels seus correligionaris, algun dia no molt llunyà tinguessin
la temptació de fer /abula rasa a l'esplanada, el tercer lloc sagrat de l'ISlam, esborrant-ne la cúpula, i qui
sap si sobre la roca sagrada, allà on se suposa que Abraham oferi Isaac en sacrifici i/o Mahoma emprengué
el vol, aixequessin un nou temple exhuberant, qui sap si projectat pel geni desacomplexat de l'arquitecte
Frant Gehry, quelcom semblant a un Guggenheim celestial, un edifici a l'altura de les circumstàncies

messiàniquesi que brillés amb tanta força que encegués tot el paisatge, i els reflexes del qual destorbessin

fins i tot la visió dels fidels en plena genuflexió a la Meca, fins fer-los els ulls pampallugues.

B8 les Notc o denguai opa

O1. Forta de Daimasc (Jerusaiera,
02. AccOs a Betlem des del

chocà-pomi icantrai de pas) de

Gila

QG3. Mur ijerusciem) 04,. Un

palesti caminant
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L'acció sindical

sempre és important en

la vida del Llenguadoc-
Rosselló

Françaestà en campanya electoral durant dotze mesos. Des la prima-
vera del 2007 a la del 2008 els ciutadans votaran per les eleccions

presidencial, les legislatives i finalment les municipals. Tres eleccions

capitals per a definir l'orientació del país i de les ciutats. A la regió
Llenguadoc-Rossellóaquestes eleccions es faran en un territori on el

vot per a l'extrema dreta és alt des de fa alguns anys, un territori

marcat per un índex d'atur dels més importants del país i una pràctica
del treball il-legal ben real. Amb ganes de tenir en compte tots aquests

elements, la CFDT Llenguadoc-Rossellócontinua, a la seva manera,

donant suport i defensant els assalariats.

Ires eixos centrals han estat bàsics

per a la nostra acció de 2007:

Continuar la lluita contra les discriminacions racials

Donar suportimillorar les condicions de treball dels treballadors

Seguir reivindicant una Europa social

Sense confondre els papers de cadascú, la CFDT es compromet
en el debat i continua les seves reivindicacions dins les empreses.

La realitat actual per tenir accés al món del treball viscuda per un

cert nombre d'assalariats no és acceptable. Ésper aquesta raó que la

Unió Regional acaba de produir un film de 26 minuts per tal de

denunciar els fets i permetre als sindicalistes CFDT de fer seva aquesta

preocupació.Un film destinat a ésser difós en el marc de la formació

sindical i de trobades temàtiques.Una eina que ha de permetre alliberar

la paraula de les víctimes per tal de poder començar desprésaccions

sindicals de dos tipus: defensa jurídica i negociació per tal que els

empresaris es comprometin amb els acords de les empreses que volen

donar valor a la diversitat. El tema no és senzill i ens cal equipar les

seccions sindicals amb eines per poder lluitar contra aquesta plaga.

L'any 2006 va estar marcat per una campanya de la CFDT, dins la

regió, dirigida als assalariats per tal de fer intercanvis a P'entorn d'un

questionari sobre les condicions de treball en què es troben. Aquesta
enquesta posa de manifest que les condicions de treball són lluny de

millorar. El sofriment en el treball s'ha assumit, al llarg del temps,
com si fos una fatalitat. Esdevé urgent, doncs, imposar als empresaris
una política de prevenciódels riscos i de compromís. L'any 2007 i

els segúents seran doncs dedicats a la recerca d'acords d'empreses
sobre aquest tema. Acció completada per la nostra voluntat de veure

la creació dels "informadors sindicals" encarregats d'anar a la recerca

de les empreses més petites per tal de sensibilitzar-les sobre aquest
tema.

La CFDTés l'única organització social francesa que ha donat suport
al tractat constitucional. Avui dia tothom pot constatar els danys creats

pel "no" francès al referèndum. Amb tot, estem convençuts que només

construint una Europa preocupada per les quiestionssocials permetrem
a Europa de prendre el lloc que li cal sobre una escena mundial en

plena expansió.Per aquest motiu, la CFDT inverteix plenament totes

les possibilitats de treball en comú amb els sindicats de Catalunya i

d'Andorra per construir a nivell local el treball en comú sindical que

necessiten els assalariats transfronterers. Després d'haver treballat

sobre la comparació dels sistemes de jubilació o sobre el treball de

temporada, la CFDT proposaràals seus socis d'evocar, entre altres

coses, el tema dels quadres dins les empreses. El quadre, un assalariat

en situació particular, molt exposat a la mobilitat, que també ens cal

tenir en compte.

Així doncs, la CFDT continua reivindicant i cercant a crear lligams
amb el conjunt d'actors que graviten a l'entorn de l'empresa per tal

de millorar la vida quotidiana dels assalariats. Espera que els diferents

candidats a les diferentes eleccions sabran, un cop elegits, recordar-

se'n.
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Francesc

Casares,
advocat laboralista
Una trajectòria de demòcrata, progressista i catalanista
Rosa M Puig-Serra i Joan GuMrdia

Scgats Caries SuquO

Tarragona (1927), fil de mestres i llicenciat en Dret a la Universitat de Barcelona, on milita

al Front Universitari de Catalunya. L'any 1951 comença a exercir l'advocacia, especialitzat en

dret laboral. Sempre actiu en la defensa jurídica dels treballadors. Membre destacat de

lAssemblea de Catalunya, paga el seu antifranquisme amb la presó. Presideix durant molts

anys l'Associació per a les Nacions Unides, i també la Federació Catalana d'ONG pels Drets

Humans i l'Associació Catalana de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia. Diputat al

Parlament de Catalunya (1980-1988). Políticament, sempre ha estat socialista: al Moviment

Socialista de Catalunya, a ConvergènciaSocialista, al PSC-Congrési a l'actual PSC. Afiliat a

la UGT de Catalunya. Ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el premi
Compromís Primer de Maig de les fundacions Campalans i Comaposada. Destacar la seva

trajectòria de lucidesa i fidelitat ideològiques: als anys cinquanta ja era, alhora, demòcrata,

progressista i catalanista, una triple definició ideològica molt frequent avui, però que als anys

cinquanta i seixanta era d'allò més infrequent.
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L'anypassat es va editar la primerapart
deles vostres memòries. Què us va fer

decidir aescriure-es2 Vaig començar les

memòries per satisfer unes necessitats de

repassar la pròpia vida. No responen a una

voluntat de publicació deliberada sinó que

és un exercici de cap de setmana que produeix
la satisfacció d'estar aprofitant hores de repòs.
Aquesta és la principal pretensió. D'altra

banda, en aquests moments a Catalunya ja
hi comença a haver una quantitat respectable
de llibres de memòries, com els d'alguns
contemporanis, amb els quals he compartit
estudis: Alberto Oliart, Carles Barral o Gon-

zàlez Ledesma, a part dels clàssics de primera

fila com Josep M. de Segarra o Pi i Sunyer.
Un altre dels motius pels que m'he posat a

escriure és fruit de l'interès que em despertava
aquest gènere literari.

Comenceu amb el record de la procla-
mació de la República a Tarragona quan

éreu molt petit... Bé, la República no es

va proclamar a Tarragonat, però si que a tot

arreu hi va haver una repercussióimportant.
Jo no començo amb la clàssica primera pàgina
de "vaig néixer a tal any i tal lloc" sinó amb

el primer record del que va ser un esdeveni-

ment polític de primera magnitud. M'ha anat

sortint així, unes anècdotes que en gran ma-

joria tenen un interès per la significació a

escala general. Si jo recordo aquell fet abso-

lutament remot d'anar pel pis de casa a Ta-

rragona cridant "Visca Macià, mori en

Cambó", és que es tractava d'un fet important.

També destaqueu que el tarannà de la

vostra família era positiu... La voluntat

d'entesa cn els conflictes, de pau social con-

trària a les guerres i l'esperit militar, era

efectiva. Jo de petit, i això no ho explico a

les memòries, no vaig poderjugar mai als

soldadets de plom. Quan va venir la guerra,

els meus pares van accedir a que comprés
uns sobres que es venien amb les figures
retallades dels soldats de l'exèrcit popular.
Però allò era una situació excepcional. Natu-

ralment, d'esperit bèl-lic, res de res. Per això,
en el fet històric de "Visca Macià, Mori

Cambó", a casa eren més de "Visca Macià"

que no pas de "Mori Cambó".

A casa vostra hi havia un ambient de

debat polític2 No, no és discutia de políti-
ca. A casa es donava formació i s'inculcaven

uns principis a través de l'exemple, sense fer
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discursos. No feien propaganda d'unes idees.

Com a exemple: el meu pare era un gran

amant de passejar pels jardins de Montjuic.
Ens hi portava sovint i feia comentaris com

ara "Veieu, nois, tots aquests jardins i aquests
edificis que veieu aquí,ni els reis més impor-
tants del món no els tenen. Això ho té Barce-

lona, i això és de tots. Això és vostre i ho

heu de respectar" Í a la classe -els meus pares

eren mestres-, quan es repartia el material

escolar, ens deia "Aqui teniu uns blocs, unes

llibretes i uns llapissos que us dóna

l'Ajuntament de Barcelona i això ho heu

d'agrair i de respectar perquè és de fots"

Aquest sentiment col-lectiu actuava formant

uns principis que tu, després a la vida, els

tradutes políticament.

Com recordeula Guerra Civil2 La guerra

va ser un trauma que vaig començar a expe-

rimentar sense un sentit massa exacte i, a

mesura que es va anar desenvolupant, vaig
acabar entenent el seu significat... bé, entenent

més 0 menys, no sé si s'entén mai del tot una

guerra civil. La vaig viure com un infant que

es veu obligat en un moment determinat a

sofrir la por dels bombardeigs, apartar-se de

la seva llar habitual. Ens van enviar a Vim-

bodí, a la Conca de Barberà, on hi teníem

família, i vam viure una gran part de la guerra

convivint amb els nois del poble, veient el

el que manté un equilibri. Aquí no es va

saber, ni durant ni desprèsde la guerra, exac-

tament, la transcendència de les barbaritats

que es van cometre a l'altre costat, encara

que alguna cosa es filtrava. En el bàndol

franquista van ser assassinats molts mestres,

perquè ser mestre representava en molts casos

una determinada ideologia, era com tenir un

carnet sindical. De tant en tant arribava com

Un eco del que estava passant. Fins a la tran-

sició i anys desprésno es va saber exactament.

En conseqiiència:em sembla just, em sembla

lloable que es procuri recompondre la

memòria història completa. Durant el fran-

quisme, vam cometre un error de percepció,
perquè la dinàmica popular ens va fer pensar

que tothom era antifranquista, però el fran-

quisme tenia una densitat sociològica prou

important que, a Catalunya amb els anys es

va comprimit bastant. És dificil transformar

la naturalesa d'una societat, però en els darrers

setanta anys, les relacions socials han canviat

molt, i en positiu, com ara la incorporació de

dones a moltes professions.

Comvau decidir estudiar dret2 La deci-

sió va ser bastant tardana, en els últims anys

del batxillerat, i hi va influir bàsicament la

lectura d'algunes biografies de polítics repu-

blicans i catalanistes que casualment, molts

d'ells, eren advocats. Això em devia fer

sentiments que eren propicis a ser sensible a

les injustíciessocials em va portar a defensar

treballadors i a tots aquells que estaven per-

seguits per un règim de dictadura.

Quina relació heu tingut històricament

amb laUGT2A l'any 52 o 53, en Joan Re-

ventós que ja era un dirigent del moviment

socialista em va demanar que em fes càrrec

de la defensa d'un treballador de Sabadell,
Ramon Morera, que havia estat detingut i

empresonat: tenia un segell de goma amb el

qual donava credencials d'afiliació a la UGT.

Així vaig començar a connectar amb el sin-

dicat, i hi vaig convergir per la coincidència

d'idees polítiques en el que ha estat el socia-

lisme democràtic. Ja fa molts anys que en

sóc afiliat i sempre hi ha hagut una gran

compenetració i una consideració positiva
recíproca. El sindicat m'ha confiat molts

casos conflictius. Sempre he defensat la unitat

d'acció sindical, peròja durant el franquisme
no creia en un sindicat únic, perquècadascú
ha de triar el de la seva preferència.

l com va anar la vostra vinculació amb

el Moviment Socialista de Catalunya2
Quan vaig haver eliminat les meves obliga-
cions militars, Joan Reventós i Ramon Por-

queras em van demanar d'una manera clara

i concreta d'incorporar-me al Moviment So-

Un entramat d'idees 1 de sentiments que eren propicis a ser

sensible a les injustícies socials em va portar a defensar

treballadors 1 a tots aquells que estaven perseguits per un

règim de dictadura

que era la vida rural, una experiència molt

interessant, i contemplant el final de la guerra

com un conjunt d'errors que es van materia-

litzar en la repressió del primer franquisme.

Actualment, davant la demanda de re-

cuperació de la memòria de la història

recent, s'han aixecat algunes veus de-

manant que no s'oblidipariardeles bar-
baritats dels dos bàndols de la Guerra

Civil.Quinaésla vostraopinió2 La revi-

sió de la memòria història és absolutament

necessària i està justificat intentar recuperar

tota la història del que va significar i del que

va ser la Guerra Civil. S'ha dit que no es

podia parlar dels excessos que hi va haver

en el bàndol dels sublevats sense parlar dels

que hi va haver en el bàndol republicà però,
precisament per la victòria mantinguda durant

40 anys dels sublevats, ells ja van tenir

l'oportunitat de fer patent tot el que van

representar els excessos en la zona republi-
cana. Ara, el que cal és donar a conèixer la

realitat del que va succeir a l'altre costat. Em

sembla que és de justícia perquè és just tot
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pensar que una manera d'arribar a posar en

pràctica les mateixes idees que em seduien

era a través de la carrera d'advocat. Segura-
ment era una visió deformada i infantil, però
era així.

Sempre heu compaginat les activitats

polítiques i d'advocat2 Això ha succeit

per les circumstàncies del país a principi dels

anys cinquanta, quan vaig començar a exercir,
i que em van portar cap a un sentit de com-

promís determinat. Els moviments de resis-

tència i d'oposició al règim, en els qualsja
havíem entrat a l'època de la universitat, ens

mantenien constantment en acció. Una sèrie

de fets em van portar a dedicar-me al dret

del treball i van començar a venir al despatx
treballadors represaliats, sigui per motius

laborals o polítics. Ara, si aquests fets no

cauen sobre un terreny adobat, no produeixen
aquestes consequiències,perquède gent que

han començat a exercir en el terreny laboral,
defensant treballadors, i han acabat defensant

grans empreses també n'hi ha molts. A mi

em va passar que un entramat d'idees i de

cialista de Catalunya. Un vespre, al carrer

Bergara, amb l'excusa que jo els expliqués
com anava la defensa d'en Ramon Morera,
em van dir "ara ja pots ser dels nostres". Jo

els vaig fer una broma, aleshores molt ingè-
nua: "Home, ja ho seria si no fóssiu tan

moderats", i en Porqueras em va sortir dient

"Això només ho pot dir un "xino" (els comu-

nistes) o un anarquista i tU no fas cara ni

d'una cosa ni d'una altra" L'anècdota no té

transcendència, però recordo perfectament
que vaig dir "D'acord, em podeu considerar

un dels vostres" I des d'aleshores no he deixat

mai la militància, amb èpoquesde major o

menor activitat. Desprésva venir la detenció,
la presó...

Des dels primers moments, se us ha

identificat com un gran defensor de la

unitat dels diferents grups o partits so-

cialistes catalans. La unitat socialista l'he

vist sempre com un fet necessari perquè no

hi ha res que debiliti més qualsevol organit-
zació o qualsevol idea que la fragmentació.
He estat partidari sempre de reunir les inicia-



tives però sense ofegar-les, o sigui que el

grup, sigui polític, sindical o ideològic, que

es reconeix ell mateix una personalitat, la

pugui mantenir, però sense perdre la voluntat

d'unir. Des d'aquest punt de vista és lògic

que m'hagi semblat sempre una teoria desit-

jable el federalisme, perquè en definitiva és

això, és unir sense perdre la personalitat de

les coses diverses.

Però unir sensibilitats tan diferents no

semblava fàcil. A més, a partir d'aquíes
va començar a qiiestionar la conscièn-

cia nacional del socialisme català. S'ha

estatinjustamb el PSC o bé els fets han

facilitatlacrítica2 Hi havia una evidència

clara: el socialisme a Catalunya havia

d'assumir la personalitat nacional del país.
No havia ni podia abandonar la defensa dels

postulats del catalanisme històric i aquest fet

havia de ser compatible amb la unitat amb

la resta de socialistes d'Espanya. Això sempre

ha tingut les seves dificultats. D'altra banda,
una gran part de la classe treballadora de

Catalunya procedia de la immigració, són

persones que venien d'una cultura no catalana

i la seva integració a l'època franquista era

difícil. No hi havia elements d'incorporació,
els poders públics es desentenien completa-
ment de l'acollida d'aquests immigrants i

ells conservaven la seva personalitat cultural.

Això representava una altra dificultat. Els

problemes a Catalunya eren importants però
s'havia de fer un esforç per superar-los. l és

va aconseguir en gran mesura. Es va haver

de produir la manifestació de tendències

diferents. Éspossible, doncs, que hi haguessin
sectors procedents del catalanisme històric a

Catalunya que no fossin prou compresos.

En definitiva, penseu que el procés de

launitatsocialista quees vafer el1978,
enel Congrés de Montjuic, va ser posi-
tiu2 Absolutament. Vaig ser partidari
d'aquest procésamb una única condició: que

el nou partit que es constituís a Catalunya

tingués una personalitat jurídica clara, pròpia
i manifesta. Per això eren necessàries dues

coses, en primer lloc que els estatuts i la

constitució del partit a Catalunya afirmés
d'una manera inequívoca la seva personalitat
jurídica independent, cosa que es va asse-

nyalar, i en segon lloc que el PSOE recone-

gués clarament aquesta personalitat, i això

es va aconseguir d'una manera i en unes

circumstàncies poc conegudes i que no he

explicat gaire: en el XXVIII Congrés del
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PSOE, des de Catalunya es va demanar que

en els estatuts del PSOE hi constés una clàu-

sula segons la qual es respectava la persona-

litat independent dels partits socialistes que

nasquessin d'una confluència de corrents

socialistes diversos. Se'm va demanar que

defensés l'esmena i va ser absolutament

innecessari, perquè al cap d'una jornada
inesgotable, quan ja eren les tres de la mati-

nada, quan ningú tenia força pràcticament
per a res, l'esmena va quedar aprovada per

unanimitat. Altra cosa és que en el PSOE,
cosa que encara succeeix, hi hagi gent que

ignori aquesta realitat i pensi que el PSC és

simplement una branca de partit com ho eren

les antigues federacions territorials. No podem
oblidar que al marge d'aquestes quiestions de

tipus estrictament jurídic, allò important és
saber si el projecte polític del socialisme a

tota Espanya assumeix aquesta realitat o no.

Jo crec que s'ha fet un camí molt important
des de la incomprensiófins a la comprensió.

Alcap dels anys, comvaloreulasituació
política actual del país i del socialisme

en el nostre país2 No he deixat mai

d'experimentar la sensació que els postulats
més essencials del socialisme no havien estat

seguits. Sento, doncs, des d'aquest punt de

vista, una certa decepció.Cap als anys 82 o

83, el Partit Socialista va començar a evolu-

la competitivitat i la iniciativa privada han

de ser un remei per a tot. Dit això, crec que

en altres aspectes no hem retrocedit, no estic

entre els que contínuament van plorant sobre

la situació política. Crec que en els aspectes

que corresponen als drets fonamentals de les

persones, i de la llibertat, s'ha caminat força
i podem estar satisfets. Pensem que aquest

país havia sofert moltes lluites d'uns contra

els altres i no eren batalles ideològiques i de

discursos, sinó cruentes que costaven vícti-

mes. Ara tenim el terrorisme d'ETA, però és
una cosa, en aquests moments, relativament

controlada. El terrorisme mundial que és un

fenomen d'aparició recent, veurem cap a on

anirà. Parlant concretament de Catalunya, la

sensació de tranquil-litat, de lliure confronta-

ció de programes i d'idees, no s'havia produit
gaire mai en la història del nostre país.Això
no és motiu de consideració positiva2 Jo crec

que Sí.

I quin és el paper que fan els actuals di-

ligents polítics2 Comparats amb els

d'altres èpoques més carismàtics, no

manifesten una certa grisor, no donen

laimpressió que valoren més la gestió
oles enquestes d'opinió que els postu-
lats polítics2 Alguns poden tenir la sensa-

ció que els dirigents polítics actuals no tenen

l'altura que podien tenir en altres moments.

No podem seguir pensant, sobretot en

el món globalitzat, que la competitivitat
1la iniciativa privada han de ser un remei

per a tot

cionar cap a posicions molt moderades que

gairebéno responien a idees socialdemòcrates,
sinó que estaven situades quasi en un libera-

lisme econòmic. Ha passat el temps i s'ha

vist com, des del punt de vista de la justícia
social, es feien alguns, o grans, avenços

mentre altres coses quedaven endarrerides.

Però un programa socialista tal i com el que

concebiem en les últimes èpoquesdel fran-

quisme i la transició no s'ha produit. Jo no

dic que no s'hagin de modificar posicions
molt radicals que teníem en aquelles èpoques,
perquèal llarg de la vida tothom està disposat
a modelar i matisar, però sempre he cregut

que els partits socialistes, el d'aquí i qualsevol
d'Europa, han anat en el sentit d'abandó de

posicions més enrere del que calia o, diem-

ho d'una altra manera, s'han flexibilitzat molt

més del que calia. l espero encara poder veure

com hi ha una certa rectificació i s'accentuen

posicions que són bàsiques.Per exemple, la

funció social de la propietat. No podem seguir
pensant, sobretot en el món globalitzat, que
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La pau és una mica avorrida. De vegades
més val una grisor efectiva que una brillantor

suicida. Jo, dels dirigents que tenim ara, parlo
d'Espanya i Catalunya, no en tinc una mala

opinió sinó tot el contrari. Per mi, per dir-ho

clar amb noms i cognoms, Zapatero ha estat

un pas endavant molt important pel que fa a

la convivència dins de l'Estat espanyol. I el

president que hem elegit a Catalunya, el

company Montilla, em sembla que està de-

senvolupant un paper amb un encert que, la

veritat, molts no podiem pensar. Bé, pot
semblar estrany que en faci una valoració

positiva, però vull subratllar el que he dit

abans: dins el convenciment que encara hi

ha molt camí a córrer per realitzar un projecte
socialista tal com avui s'ha de portar a la

pràctica. Les fórmules socialistes no han

acabat encara la seva feina, són necessàries

per al futur i la convicció que no anem mal

enfocats en el nostre país, són el que defineix

les meves idees. Sense parlar de com resolem

els grans problemes mundials que abans no

ens preocupaven i que ara ens interessen

molt. Per solucionar-los, sobretot els del medi

ambient, la globalització, el desenvolupament
sostenible, no ho podem fer sinó és a base

de receptes que neixen del pensament i el

projecte socialista.

Anem cap a un altre camp. Què es pot
fer per a la promoció del català en

Fàmbit dela Justícia2 És un terreny al qual
m'he dedicat últimament. Sempre he cregut

que, al marge de la militància política o

sindical, cal estar a peu de canó de qualsevol
iniciativa social que em motivi. Es va cons-

tituir una Associació de Juristes en Defensa

de la Llengua Pròpiai vaig poder experimen-
tar el que ja sabia: l'existència d'un dèficit

molt important en la normalització del català

dins l'Administració de Justícia. És un terreny
molt difícil, encara que, a poc a poc, es van

obtenint resultats positius. Aquestes iniciatives

són absolutament necessàries. Hi ha un pro-
blema de normativa que cal anar resolent, a

través del nou Estatut d'autonomia de Cata-

lunya i de la Llei orgànica del poder judicial.

FRANCÇCESC

CASARES
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Un acte ogganitzat per l'Orfeó Català en el transcurs de la visita de Pau Casals a Dpxic
E S i

Els anys d'exili

Vaig néixer dins d'una família republicana. El

meu pare va ser secretari del partit Acció Catalana
molts anys, gerent del diari La Publicitat, i

conseller segon del Consell d'Economia, presidit
per Tarradellas, que es va fundar l'any 36. Va

ser una persona bastant significada i a l'acabar
la guerra vàrem haver de passar a França.
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d'articles del mateix ram. L'escafandrer que
hi havia a la porta d'una tenda de les Rambles

el van fer ells i ara precisament està en el

Museu Marítim. La Irene -gemana petita
Mmorta fa uns 10 anys- va ser directora del

Museu Marítim i va aconseguir que el por-

tessin cap allè. Vull dir que allò és tota una

peça.

Sóc de l'any 27. A Mèxic

bi vaig anar en plene adolescència i veig
tomar csp aquí quen tenia 36 anys. Vaig
treballar en moltes coses diferents i quan es

va findar la televisió a Mèxic, veig treballar-

hi com a ajudant del Tísner que era el cap

del departament d'escenografis, Vaig tornar

a Bercelona als anys seixanta quan es va

produir l'indult per al qui havíem marxat

abans dels L2 anys. Abans no podia perquè,
en no tenir Mèxic relacions amb Espanya,
era complicat sol-licitar l'indult per a un

servei militar que no volia fer. Ni jo ni cap
dels meus amics ens vam presentar i aleshores

vàrem ser declarats per l'Estat Espanyol
"mozos profugos".

Quan vaig tomar a l'Espanya franquista vaig
trobar algunes coses molt bones, com el país,
i algunes de molt dolentes com el règim que

tenia aquest país.Nosaltres no ens vam adap-
tar a Mèxic, sempre vam voler tornar, encara

que molts amics s'hi han quedat. Els meus

pares també sempre van voler tornar. Primer

vàrem tornar els fills i uns anys després
seguiren ells. L'any 65 ja eren aquí.Jo només

tenia el problema del servei militar però el

meu psre ho tenia més complicat, peròhi va

haver un moment en què les autoritats ja no

hi van posar problemes. En els últims anys
del franquisme tot això es va diluir molt.

La situació dels refugiats a Mèxic era relati-

vament còmoda. La veritat és que jo sempre
dic que l'exili allà va ser més fàcil que la

postguerra espanyola aquí.En principi, els

primers tractes que va fer el presidentCàrde-
nes van ser per anar a fer d'agticultorsi Però
la majoria van trobar feina amb molta rapi-
desa. Jo en conec molts que van guanyar
diners però mai grans fortunes. Hi va haver

qui de seguida és va col-loçar, peròtambé hi

va haver gent que no va arribar mai a situar-

se bé. El Barjau, per exemple, anarquista,
era un home que aqui havia figurat bastant,
no va arríbar mai a destaçar allà, i d'aquests
n'hi va haver bastants, gent que aquíhavia

figurat d'alguna manera i allà no van arribar

a situar-se. N'hi havia també alguns que van

tenir l'honestedat d'arribar a Mèxic amb les

mans buides: el ças del Nicolau d'Olvver, per

exemple.Ésimpensableque una persona que
havia estat governador del Banc d'Espanya
no s'haguéspreocupat de fer un petit racó.
Jo utilitzo molt la paraula refugiat, perquèel

poble mexicà va distingir els espanyols en

dos grups: els "gachupines", que eren resi-

dents que hi havien anat per diferents motius

i que no van acceptar mai, i els refugiatsque
ens van acollir molt bé. Quan em deien es-

panyol de seguida deia que era refugiat i es

notava un tracte especial, una acceptació,un

respecte,

De tota la gent de la primera fornada -els

arribats a Mèxic entre 1939 j 1942-, una part

important varen seguir la seva vida a Mèxic

de manera anònima i allí són enterrats. Pot

direse però,que la majoria varen tenir sempre
el desig íntim de retornar a Catalunya, però
no varen poder fer-ho perquèels lligams que

tenien a Mèxic, principalment fills i nets, i

també negocis, peròaixò ja en segon terme,

varen impedir-ho. Molts no varen tenir recur-

sos suficients per instal-lar-se de nou aquí,
ja que per edat no podien correr el risc de

deixar una feina segura per l'aventura del

que podia passar aquídins del món laboral.

Tinc amics que varen tornar confiant amb

—
a
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a visita del president Tarradellas a l'Orfeó Cafalà
t

una nova feina i que al cap d'un parell otres

d'anys, en veure que no s'en sortien i malgrast
les ganes que tenien de quedar-se, varen

empendre el retora cap a Mèxic. Es formaten

molts matrimonis entre gent del mateix centre

i també entre elements dels dos centres catara

lans. Però els casaments mixtes entre catalan $
i mexicans foren limitats, i normalment tir

gueren més exít els formats per home català

i parella mexicana que a l'inversa.

Sense recordar noms, va haver-hi ung part

important de refugiats catalans que varem

desenvolupar a Mèxic les mateixes feines Q

similars a les que haurien fet aquía Catalmya
si no haguessin bagut d'exiliar-se, Recordo

cambrers de restaurant, venedors i dependents
que varen guanyar-se la vida d'una menera

suficient peròsense arribar mai 4 una riquesa
modesta, Tallers mecànies, fusteries, electri-

cistes i pintors varen tenir una presència
importantíssima.Una de les activitats portades
a terme per molts refugiatsd'aquesta classe

més modesta fou la d'empleats de confiança,
càrrec inexistent a caga nostra. Acudien a

aquestes feines a través d'anuncis de premsa

que no tenien cap impediment a sol-licitar

persones. espanyoles, per accedir a aguests
càrrecs de confiançaen desmèrit de la pobla-
ció autòctona que es veu que no els inspirava
prou seguretat. Es tractava de gent que es

feia càrrec dels negocis mentre els propietatís,
generalment espanyols, feien viatges a la

península.De manera general pot dir-se que

els titulats universitaris en diferents disciplines
foren els que més varen reeixir professional-
ment, seguint en segon terme les professions
liberals i per últim els que procedien del món

del treball. Entre aquests últims evidenment

va haver-hi exepcions com sempre, com

succeeix també aquí,pero no en un percen-

tatge significatiu.

LesNoticlesdelonguai ebel87
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6 8 Rafael Maduefio Sedano neix a Còrdova (1949). El seu pare és pastor d'ovelles i
viuen al camp fins que l'any 1959 se'n van a Badalona i va a l'escola per primera
vegada. És una escola per a treballadors creada per la petita burguesia de Badalona

que es diu Dixayos (justícia),és molt avançadai això li permet el contacte amb la

realitat i la inquietud socials, hi coneixerà a en Manel San Nicolàs. El seu avi matern

el van matar els falangistes per res, per ser un bon home. Avui té una llarga
trajectòria de compromís sindical, polític i mediambiental.

Conversa amb
Rafa Madueno
Sindicalisme, política,medi ambient i compromís
Rosa M. Puig-Serra i Joan Guàrdia

Fotogralia de Carles Suqué

Comva anarel teucontacte ambelmón
sindical2 Als catorze anys començo a treba-

llar en una empresa del metall, però als quinze
entro a la Banca Industrial de Barcelona on

ja em trobo amb companys de la Interban-

cària, una plataforma de "comitès d'empresa",
això és un conjunt de col-lectius organitzats
clandestinament en els diferents bancs. Fun-

cionava al marge de les "comissions obreres"

que es movien en l'òrbita ideològica del

comunistes del PSUC, malgrat els seus intents

perquèens hi afegíssim,perquèa la Interban-

cària prevalia la USO (Unió Sindical Obrera),

però també hi havia gent com Lluís Edo,
futur dirigent de la CNT i avui d'ATTAC

que procedia de l'antic Frente de Juventudes

de Cantarelo del Castillo, la gent més progres-

sista del món falangista i que, amb la seva

presència, es podien camuflar les reunions

en els locals oficials, i és de justicia re-

conèixer-ho. Es participava en les eleccions

sindicals de jurats d'empresa de la CNS i

s'aprofitava per fer acció sindical i enfortir

el moviment obrer clandestí, i anàvem copant
tots els llocs a la majoria de bancs. Tot el

moviment obrer català estava molt implicat
en la lluita per les llibertats. En una d'aquestes
eleccions sindicals, CC.OO., el més important,
apostava per copar la CNS i fer un sindicat

únic, però això topava amb USO que també

volia aprofitar les eleccions per trencar la

CNS i aconseguir diverses centrals sindicals

o una central unitària però amb tendències

organitzades. En el sector de banca hi va

haver una topada frontal entre CC.OO. i la

USO. Alhora, el president de la CNS de

88 i esiicicies de fo Noda

Barcelona, Josep M. Socias Humbert, després
alcalde de Barcelona, participava de la idea

de fer una central única on ell, a partir dels

contactes amb els renovadors de la CNS,
amb la idea de CC.OO. i amb possibles acords

amb la USO, podria ser el president quan

s'acabés el franquisme, però la USO hi estava

en contra, i jo d'una manera particular. Els

companys de la Interbancària vam optar a

presidir la Unió de Treballadors de Banca,

l'organització provincial de la CNS i això

comportava tenir molta força, 10.000 treba-

lladors, però vam topar amb l'oposició
d'Emilio Botín que aleshores ja era un ban-

quer molt poderós i que va utlitzar tots els

mecanismes per impedir-ho, però Socias

Humbert s'hi va negar, però Botín també va

fer intervenir el ministre per aconseguir que

fóssim cessats com a enllaços sindicals el

malaguanyat Josep M. Huertas Claveria, pels
periodistes, i jo mateix, i ho va aconseguir.
Els sindicalistes de la nostra tendència, ma-

joritaris a la CNS, van elaborar un manifest

llegit en una reunió d'unes 350 persones per

un sindicat lliure, independent, democràtic i

autònom on es comprometien a no participar
en les eleccions provincials i això ens va

donar el control de la situació. Era l'any 1975

i el moviment en el conjunt de l'estat va

coincidir l'any 1976 amb un moviment sin-

dical bancari molt fort i una gran implicació
del moviment obrer en la lluita per les lliber-

tats. Vam organitzar una de les vagues més

fortes que s'han fet mai a la banca a nivell

de tot l'estat. Va ser impressionant. A través

del moviment que vam generar vam aconse-

guir que els treballadors ens seguissin i no

era una vaga reivindicativa difícil sinó que

era tot un procés. A Catalunya jugàvem un

rol molt, molt fort, sis persones vàrem anar

a Madrid. La posició de Catalunya era molt

forta, i vam intentar negociar amb els ban-

quers però va ser practicant impossible. Jo

actuava de líder i tenia 26 anys. Vam tornar

a Barcelona i vam continuar la vaga. El més

dur va ser el Banc Santander que va acomiadar

300 persones. CC.OO. es va desmarcar afir-

mant que nosaltres érem massa durs, però al

final vam guanyar i vam aconseguir que

readmetessin els acomiadats.

En Franco va morir F'any 1975. Una èpo-
ca ben complexa, 012 Alguns comunistes

menyspreaven la UGT i la CNT, i dèien que

la UGT estava a l'exili i que no tornaria, però
el socialisme i el sindicalisme socialista i

l'anarcosindicalisme sí que tenien arrels a

Catalunya, i la història ens va donar la raó.

Però abans, l'any 74, quan vaig tornar de la

mili vaig plantejar una discussió a Catalunya
sobre la necessitat de comptar amb la UGT,
tot i el seu caràcter incipient i residual, amb

una implantació molt petita a Badalona i a

alguns llocs de Catalunya. Així vam plantejar
la necessitat d'obrir converses amb la UGT

a Catalunya, a Madrid i al País Basc, però hi

havia un sector de la USO i un sector de la

UGT de Madrid que no volien de cap manera

la unitat de les dues centrals. S'ha de dir que

la USO tenia uns plantejaments sindicals

molt diferents dels de la UGT, era un sindicat

de joves que plantejava questions com



l'autogestió, el socialisme autogestionari i el

poder per a l'assemblea.

Com funcionala relació USO-UGT 2 Des

de l'MSC (Moviment Socialista de Catalun-

ya) es va impulsar la represa de la UGT de

Catalunya, aleshores des de la UGT de l'exili

a Tolosa de Llenguadoc van enviar una per-

sona, crec que en Sànchez Banda, cl qual va

intentar remuntar la UGT aquí i va veure que

era molt catalanista, però no va tenir gaire
èxit. Entre elsjovesque refeien la UGT, n'hi

havia molts que venien de la HOAC i de les

JOC (moviments catòlics obrers). Els que

van fundar la USO cn cl País Basc cntren en

contacte amb la UGT de Catalunya i prete-
nien la renovació del sindicalisme socialista

i que la direcció passésa l'interior en comptes
d'estar a Tolosa, però la direcció de l'exili

no volia deixar anar la direcció. Aquí es

decideix que la UGT de Catalunya seria

USO-UGT de Catalunya i durant molt de

temps la USO va ser UGT de Catalunya i

aquesta etapa hauria de ser reivindicada per

la mateixa UGT com a pròpia a la seva

història. Els anys 73-74 hi ha diferents re-

unions a Madrid per avançar cap a la unitat.

La USO podia aportar uns valors i un sindi-

calisme fresc, i renovat, en consonància amb

el món sindical italià o francès, ben estudiat.

La UGT aportava idees del passat, sobretot

perquè estaven elaborades fora. L'any 75 ja
hi va haver un moviment de la UGT molt

més fresc, al País Basc, a través de Nicolàs

Redondo, i a Madrid també..., però no a

Catalunya. La meva tesi era que en aquell

Rafa Maduefio amb Josep M. Àlvarez. dos vells companys

moment nosaltres teníem uns 1.000 quadres
a Barcelona i en el moment que s'obris la

legalització,cl nostre augment serà matemàtic

i el de la UGT exponencial, i nosaltres ens

quedaríem com una cosa residual. Això va

passar. Desprésde l'Assemblea de Terrassa

(1976), la UGT va créixer exponencialment.

La USO va fer un congrés a Madrid on es va

ratificar que la fusió és faria però molt lenta-

ment illavors,ja en el congrés,a alguns se'ns

va dir de tot . Tots els que anàvem des d'aquí
estàvem d'acord amb el tema de la fusió, que

quan arribéssim a Barcelona la començaríem.

Aquí, a Catalunya, hi havia però un sector

cn contra de la fusió. l el primer que van fer,
en arribar, va ser expulsar-nos a tots els que

volíem fer un congrés a Barcelona per fer la

unitat . Ells es van anticipar i ens van fer

fora. Aleshores vam començar el procés
d'unitat per absorció. I vam començar per

Badalona que és on estavajo, i anàvem fent

aquestes fusions i pràcticamentocupaven els

quadres dirigents dels llocs on érem més

forts.

Paral-lelament hi havia tot el procés polític.
L'any 76, després de la mort d'en Franco,

comença l'obertura. Creem un grup que es

diu Reconstrucció Socialista, format en bona

mesura per quadres sindicals procedents de

la USO, i entrem en contacte amb el procés
d'unitat del socialisme català, amb el seu

màxim exponent, en Joan Reventós. Sindi-

calment, la CNT va tornar a ser, com jo havia

predit, una força important en els primers

moments. A totes les empreses trobàvem

CC.OO., UGT i CNT. Altres sindicats també,

però la CNT ta trobaves a tot arreu. Els

quadres de la UGT tenien molt poca expe-
riència del que era la negociació col-lectiva

perquè molts d'ells havien estat en contra

dels enllaços sindicals del sindicat vertical

(CNS) i no tenien experiènciani sabien com

realitzar la negociació col-lectiva.

També hi va haver un moviment reivindicatiu

capitanejat per gent del moviment terrorista

FRAP que es va infiltrar sobretot a la UGT

intentant fer un moviment de ruptura, un

moviment revolucionari a través de vagues

en grans empreses, amb reivindicacions

inassolibles, vagues incontrolades, sense

preavís ni res, cn pla rupturista. La UGT es

va trobar amb els seus afiliats dins de les

empreses sense capacitat de direcció política
perquè no tenicn cap orientació. No s'havia

fet ni una mínima reflexió del moviment

sindical present, ni l'orientació que s'hauria

de donar als treballadors sobre aquest tipus
de moviment revolucionari. Jo estava a Ba-

dalona i em van cridar per ajudar al secretari

d'Acció Sindical, crec que es deia Font, gran

treballador i gran persona, però sense expe-

riència sobre el que era la negociaciócol-lec-

tiva, i em va demanar ajuda per l'experiència
que jo havia pogut adquirir en les vagues

anteriors i amb la negociacióamb els empre-

saris, sobretot amb una de les vagues més

bèsties del moment, la de la Bimbo, una vaga

brutal que tenia el seu centre més gran a

Granollers, i a Badalona i a Madrid. Una
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vaga brutal perquè per a alguns quan pitjor
va, millor. Jo hi vaig entrar en un dels mo-

ments pitjors. Ens vam reunir amb els mili-

tants de la UGT, entre els quals alguns del

FRAP, i vam plantejar que una vaga reivin-

dicativa havia de ser coherent, que es pogués

negociar, els vam donar orientació en aquest

sentit, però la confrontació va ser brutal i no

ens van matar per casualitat. El més important
d'allò va ser que jo vaig proposar que uns i

altres proposessim una sortida, i que decidis-

sin els treballadors. En principi s'hi negaven,

però al final van acceptar-ho sempre que ho

expliquessin ells. Ho van explicar a

l'assemblea a Granollers: tot mentida, no era

el que deien. Aleshores vaig agafar el

micròfon i vaig explicar els que proposàvem
uns i altres. Un d'ells es va posar tan nerviós

que em va dir "no sortiràs viu d'aquí" Van

votar i va guanyar la meva proposta. La vaga

es va acabar perquè vam fer una proposta

que podia ser acceptada per l'empresa. Van

seure, la van negociar els que hi estaven

d'acord i es va acceptar i es van reincorporar
a la feina. Això em va donar molta força dins

del sindicat . Immediatament, hi havia una

altra vaga, la de Corberó, que estava pitjor,
també amb gent del FRAP. Quan hi vaig anar

ja estava molt malament, molt més podrida
que l'altra però vaig tenir la sort que també

la vam acabar bé, amb un procés similar.

Així es van reforçar els sindicalistes en la

línia de la UGT, i la gent del FRAP va marxar

perquè no els interessava un sindicalisme

reivindicatiu. Una altra vaga molt dura va

ser la d'Arts Gràfiques.Vam estar a punt de

7O in tebni

resoldre-la anant in extremis al Govern Civil,

però va acabar fatal. La líder que hi havia no

era del FRAP, era de la Lliga Comunista. El

sindicalisme al sector d'Arts Gràfiques no

va aixecar el cap en molts anys. L'any 78 hi

va haver la vaga de benzineres però no hi

vam participar perquè la dirigia la CNT que

era majoritària. Van portar a la gent a la

destrossa total. Jo vaig pronosticar que seria

el final de la CNT. No va desaparèixer del

tot, però com a moviment..., era la tercera

força sindical amb molts sindicalistes. Van

portar la gent a la destrossa total. Demanaven

el 100 per 100, i automàticament el cent es

ya convertir en zero.

L'any 78 es va fer el segon congrés de la

UGT de Catalunya. Hi va entrar gent proce-

dent de la USO, i de la CNS que havien

col-laborat amb CC.OO. o la USO però que

no estaven a cap sindicat i que van aportar a

la UGT l'experiència i la capacitat de nego-

ciar. També van entrar joves que si bé no

tenien una gran experiència tenien una gran

inquietud, com en Pepe Àlvarez o l'Antoni

Santiburcio que venien de les empreses i que

ràpidament van agafar una capacitat de lide-

ratge important en els diferents sectors. La

UGT va avançar molt a aquest nivell. A mi

m'elegeixen secretari d'Acció Sindical, des-

prés d'haver-ne estat adjunt. Allà vaig veure

que com a tasca únicament personal no faríem

res. Fèiem reunions, xerrades, trobades amb

advocats..., però no n'hi havia prou. Vam

decidir, amb el responsable de premsa, Joan

Tudela, fer l'opuscle Com negociar un con-

veni que va tenir una gran repercussió, en

forma d'entrevista anava explicant com cons-

tituir una taula, com negociar... l ens vam

dedicar a distribuir-io i a fer xerrades, tot

consolidant així uns quadres, que era el més

important, a les grans empreses i, a cada

federació, un secretari d'Acció Sindical. Ens

reuníem i des de la Secretaria vam renovar

el món dels secretaris d'Acció Sindical que

així anaven agafant experiència i molts van

acabar sent secretaris generals de les comar-

ques: si no ho recordo malament, en Montilla

va assumir responsabilitats al Baix Llobregat.
L'any 1977 el secretari general era en Lluís

Fuertes. Jo vaig ser secretari d'Acció sindical

fins a l'any 80. Aquesta dinàmica de renova-

ció o moviment era fort i el secretari general
va pensar que s'estava constituint una UGT

paral-lela on es definia una línia sindical

pragmàtica.No hem d'oblidar que la primera
direcció de la UGT era a la vegada la direcció

de la Federació Catalana del PSOE i gairebé
de les Joventuts Socialistes. La primera exe-

cutiva de la UGT de Catalunya estava molt

polititzada. Jo vaig participar en l'etapa del

77 al 80 i s'ha de recordar que hi havia sim-

patitzant i militants polítics, però la gran

massa no eren militants de res i aquest con-

cepte que per ser del sindicat havies de ser

del partit no es corresponia amb la realitat.

Aleshores, és clar, es van crear dues tendèn-

cies molt fortes en el sindicat: els que crèiem

aferrissadament en l'autonomia sindical i els

que no n'eren partidaris. Jo creia en la total

separació de càrrecs entre el sindicat i el

partit.



Arran de la batalla entre la línia sindical

d'autonomia o el sindicat corretja de trans-

missió del partit, fora de Catalunya la majoria
de dirigents de la UGT tenien càrrecs en el

partit, Nicolàs Redondo estava a la direcció

del PSOE amb Felipe Gonzàlez. Nosaltres

no només vam topar aquí amb l'executiva i

amb en Lluís Fuertes, sinó que vam topar
també amb la UGT Confederal. La línia sin-

dical que proposàvema Catalunya, a mesura

que a Espanya es va fer la fusió -allí sí que

va ser fusió- d'un sector de ta USO encapçalat
per José Maria Zufiaur amb la UGT, aquest
sector era també bastant autonomista per

ideologia, a més va coincidir que a través de

la Secretaria de Negociació Col-lectiva de

tot l'estat vam fer propostes que anaven en

la línia cada vegada més reivindicativa del

sindicat més que en la linia política. O sigui
anar en una línia que el sindicat havia de fer

reivindicacions encara que fossin polítiques
però per negociar-les i aconseguir-les, ja sigui
a nivell de sector, ja sigui a nivell de conveni

d'empresa, però a defensar els interessos dels

treballadors, aquest és el sindicalisme modern

i això s'havia de fer topant amb el govern

encara que fos socialista. Del 78 al 80 a través

d'aquest moviment, primer a Catalunya, i

després a la resta de l'estat, on vaig trobar

una via molt receptiva que topava amb Nico-

làs Redodno i que es deia Pepe Romero, al

final a ell també el van acusar que estava fent

una UGT paral-lela. El màxim va ser quan,

aquí a Catalunya vam fer una conferència

proposant el que en dèiem Acord Marc Inter-

confederal. El vam acordar aquí, en una

reunió, i en Pepe Romero hi va estar molt

d'acord i el va portar a nivell de l'estat i allà

va tirar endavant.

L'any 80 van coincidir diverses coses entre

els quals la convocatòria de les primeres
eleccions al Parlament de Catalunya. Hi havia

la possibilitat que jo hi anés. L'any 79 la

tensió al sindicat era immensa. El congrés
d'unitat dels socialistes catalans, l'any 78, es

Va fer en proporció als militants que aportaven
els diferents partits, i hi havia molta despro-
porció entre uns i altres. Una part important
dels quadres ja nous de la UGT de Catalunya
no vam acceptar que se'ns presentés,no com

a UGT sinó com a sector de la UGT. Això

va pesar molt. Mentre estava reunit el congrés,
hi havia una altra reunió de la Federació

Catalana del PSOE i la UGT. Van aconseguir
que entressin en el congrés, hi participessin
i fossin nomenats, però ells no van acceptar.
Fins i tot crec recordar que es van deixar

alguns llocs buits. Això va representar que

l'endemà, la situació va ser molt tensa. En

Associació d'Antics Carrabiners

t

J D

plena campanya de les primeres eleccions aal

Parlament de Catalunya, quan tot feia pres-

veure que Joan Reventós seria president, crm

van expulsar definitivament, i en Josep M1.

Àlvarez va ser sancionat. Era una expulsió
política. L'any 82 vaig tornar al banc.

Comvalores elprocés d'unitat dels sO-

cialistes catalans2 Una de les grans apo r-
tacions, importantíssima, a Catalunya de Ta

unitat socialista és la unitat civil del pobIe
català. Pel que fa a l'època dels franguisme,
les aportacions del PSUC i dels socialistes

van ser integrar les reivindicacions socials i

nacionals en el marc d'una expressiópolítiCa
unitària, l'Assemblea de Catalunya, amb el

lema Llibertat, Amnistia, Estatuut

d'AÀutonomia. El moviment obrer va ser qui
més va contribuir a la cohesió de la societat

civil perquè no cal oblidar que la majoriadel

moviment obrer era immigrant i a través dle

la utilització demagògicadel moviment obrer

s'hauria pogut crear una fractura molt gran

en la societat catalana. Afortunadament e ls

que podíem tenir incidència en el moviment

obrer, primer el PSUC i després el procés
d'unitat socialista, vam seguir una línia

d'unitat civil. Durant el franquisme, el PSUC

tenia molta influència i el socialisme cra molt

més dispers, embrionari i poc organitzat.

cos de carrabiners cs va crear l'any 1829 per combatre el

contraban. L'any 1936 es van declarar fidels al govern democràtic de

la República.L'any 1940 el franquisme va dissoldre el cos i el va

integrar a la Guàrdia Civil, però la majoria va continuar defensant les

llibertats democràtiquesdurant els anys de la dictadura. L'any 1981

es va crear l'Associació d'Antics Carrabiners de Catalunya, amb més

de dos mil socis. L'any 2006, a la vista de l'avançada edat dels socis,
els 245 superviventsvan acordar en assemblea de dissoldre l'associació.

Durant els 25 anys d'existència, l'associació ha reunit una valuosa

documentació sobre els carrabiners, guàrdies d'assalt i militars de

terra, mar i aire fidels a la República.Aquest arxiu acaba de ser lliurat

a la UGT de Catalunya. Enguany, les fundacions Comaposada i

Campalans els han atorgat el premi Memòria Popular Joan Reventós.

Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N'hi ha d'altres que lluiten

un any i són millors. N'hi ha d'altres que lluiten molts anys i són molt

bons. Però hi ha qui lluita tota la vida. Aquest són els imprescindibles"
Les paraules de Bertold Brecht expressen el que penso d'ells. Quan
el sindicat tenia la seu al carrer Tarragona, un grup d'antics lluitadors

de la República, d'antics membres del cos de carrabiners, ens van

demanar un espai per a l'Associació. Els vam acollir per a què
reivindiquessin el seu lloc a la història, la recuperacióde la memòria

dels que havien defensat les llibertats democràtiquesdurant els anys

foscos de la Guerra Civil i la dictadura. Ho han fet amb la modèstia

dels que saben prou bé que el veritable combat és el que es fa de

forma col-lectiva, com una peça més d'un engranatge de valors i de

Huita per un món més just. Aquest és el seu llegat, i el guardarem bé
a la UGT de Catalunya.
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Joaquim Maurín,
Joaquim Maurín Julià, militant revolucionari nascut a

Bonansa (Ribagorça)el 1896 i mort a Nova Yort el 1973

temps de l'anomenada Transició política
a Espanya, als anys setanta del segle passat,
va venir a coincidir, Si fa no fa, amb el temps
de la meua transició vital de la infantesa a

l'edat adulta. En aquells anys adolescents,
en aquell temps de formació, dues de les

preocupacions que m'inquietaven i ocupaven
més intensament foren, per una banda, el

reconèixer-me membre —si es vol un pèl
atípic—d'una determinada comunitat social

i cultural —llavors tan sols intuia que la llengua
catalana havia d'ésser un element essencial

del meu lent, i encara ara inconclús, procés
identitari— i, per una altra, la necessària ges-

tació en paral-lei d'un pensament polític que

em servís per projectar amb rigor ideològic
les meues inguietuds cíviques—gairebéinevi-

tables en temps d'adolescència— i així poder
intervenir, amb més o manco encert i inten-

sitat, en la marxa general de la collectivitat

on m'havia tocat viure.

Per poder resoldre la primera d'aquestes
preocupacions, d'aquestes inquietuds
d'amotnat adolescent, em calia saber què

somelconjuntdepersonesnascudesa l'Aragó
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de llengua catalana —com era el meu cas— i

quina havia estat fins aquell moment la nostra

—intuia que petita i ignorada—història col-lec-

tiva. Vaig dedicar-hi moltes hores a parlar-
ne amb amics i coneguts i a revisar llibres i

papers —quantestardes passades a la Biblio-

tecadeCatalunyal—a larecercadereferències
a les poblacions i a les personalitats de tot

tipus vinculades a una questiótan concreta,

i llavors tan poc coneguda, com és la llengua
i la cultura catalanes a l'Aragó. Per poder
avançar en la segona de les inquietuds esmen-

tades —la identificació ideològica—intentava

aprofundiren l'estudi i l'anàlisi —també acom-

panyat per amics i companys— d'un pensa-

ment polític rigorós,que en aquells moments

percebíemque es tractava del materialisme

històric, altrament dit marxisme, d'alguna de

les diverses orientacions en què trobàvem

fragmentat el pensament marxista.

No recordo com va estar, però indagant a

propòsit de personatges històrics nascuts a

la Ribagorça,una de les quatre comarques

que configuren l'Aragó de llengua catalana
— altrament dit la Franja, tal com es comença-

Vvaa conèixera fmalsdelanyssetantaaqueix
territori— vaig topar-me amb la figura i l'obra

de Joaquim Maurín Julià, militant revolucio-

narinascuta Bonansa (Osca)el 1896 i mort

a Nova Yoric (a Nova Yortt), feia ben pocs

anys.

La vida de Joaquim Maurin semblsve, als

ulis d'un adolescent socialment i política
inquiet, la vida d'un autèntic revolucionari

enfrontat a tota mena de reaccionaris. Nascut

al cor de l'Alta Ribagorça,Maurín estudià
entre 1911 i 1914 a l'Escola Normal d'Osca

alhora que s'iniciava en l'activisme potític.
Apartir de 1914haguéderefugiar-sea Lleida,
on exercícoma mestrei esposàencomacte
amb la CNT. Interessat des del primer mo-

ment per la Revolució Russa, el desembre

de 1919, mentre feia el servei militar, en

Quim —com era anomenat familiarment Joa-

quim Maurín— es presentàvestit de soldet al

congrésde la CNT de Madrid, cogaque fes

exclamar, irònicament,a Salvador Seguí"Ara

ja podem formar Consells d'obrers i soldets"

El 1921, Maurín fou elegit per formar pert,
amb Andreu Nin i altres sindicalistes de la
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Joaquim Maurín, vist pel dibuixant Helios Gómez. Cartell del míting del POUM al

Gran Price de Barcelona, el 5 de gener de 1936. Foto d'aquest míting amb Miquel
Pedrola dempeus i Joaquim Maurin i Andreu Nin (primer i segon per la dreta)

CNT, d'una delegacióal congrésde fundació

de la Internacional Sindical Roja a Moscou,
on entrà en contacte amb diferents dirigents
bolxevics: Lenin, Trotsty, Bujarin, Zino-

viev,... Retornat a Catalunya aquell mateix

any, fou elegit secretari general de la CNT

fins la seua detenció en febrer de 1922, any

en quècomença a analitzar des de la perspec-

tiva marxista la lluita de classes a Espanya.
El desembre de 1922, Maurín inicia la publi-
cació de La Batalla, setmanari que es defineix

en un primer moment com a sindicalista

revolucionari i, poc més tard, com a sindica-

lista-comunista. El 1924, el grup aplegat al

voltant de La Batalla s'integra en el Partit

Comunista d'Espanya i organitza la Federació

Comunista Catalano-Balear. Són els anys de

la Dictadura de Primo de Rivera, Maurín,

perseguit per la policia, cau ferit en una cama

a principis de 1925 i és detingut i tancat a la

presófins l'octubre de 1927 en què s'exilia

a París. Des de la capital de França fa de

corresponsal de l'Agència Tass i es manté

en contacte amb Andreu Nin, que ha restat

a la Unió Soviètica, i altres dirigents de

l'Oposició d'Esquerres. A la tardor de 1930

retorna a Barcelona i reprèn,amb dificultats,
la publicacióde La Batalla i del nou setma-

nari, en català, L'Hora.

El primer de març de 1931, la Federació

Comunista Catalano-Balear es fusiona amb

el Partit Comunista Català per crear el Bloc

Obrer i Camperol, del qual en Maurín és

anomenat secretari general. El BOC es con-

verteix, sense esperar indicacions de Moscou,
en dos anys en el principal partit obrer a

Catalunya. El setembre de 1935, amb la

intenció de reunir els marxistes revolucionaris

espanyols en una sola organització,el BOC

es fusiona amb l'Esquerra Comunista (orga-
nització trotsltista espanyola) per donar pas

al Partit Obrer d'Unificació Marxista

(POUM), dirigit per Andreu Nin i Joaquim
Maurín.

El 19 de juliol de 1936 Maurín —elegit,dins

del Front Popular, diputat per Barcelona en

les eleccions del 16 de febrer de 1936— es

troba a Galícia com a assistent al congrés
regional del POUM. Malgrat que en un primer
moment aconsegueix fugir dels militars su-

blevats, és detingut a Jaca quan intenta arribar

a la zona republicana: passaràa la presóels

anys de la Guerra Civil. Condemnat el 1944

a trenta anys de presópel règim franquista,
en surt, acabada la Segona Guerra Mundial,
el desembre de 1946. Es refugia, amb la dona,

Jeanne, i el fill, a Nova Yorf, on funda

l'American Literary Agency, una empresa

unipersonal amb què forneix d'articles lite-

raris i periodístics nombrosos diaris llati-

noamericans. Inevitablement allunyat dels

companys d'ideals en els anys de revolucio-

nari marxista, mor en la capital mundial del

capitalisme, sense veure la fi del franquisme

ni l'enfonsament de l'estalinisme, el 5 de

novembre de 1973, poques setmanes abans

que ETA acabés a Madrid amb la vida de

l'almirall Carrero Blanco, un fet en quèmolts

han vist el començament del lent procésde

canvi polític a Espanya conegut amb el nom

de la Transició.

En fi, una agitada trajectòriapersonal —Bo-
nansa, Osca, Lleida, Barcelona, Moscou,

París, Barcelona, 10 anys de presons, Nova

Yorhe—,política—republicanisme,anarquisme,
marxisme revolucionari, antifeixisme, anties-

talinisme-, vital —repressiópolicial i estali-

nista, clandestinitat, activisme revolucionari,

presó,exili—,intel-lectual —mestre, periodista,
orador brillant, escriptor, pensador i introduc-

tor del marxisme a Espanya amb obres fona-

mentals com ara Revolución y

contrarevolución en Esparia (1935)-, i cos-

mopolita —internacionalisme revolucionari,
Moscou, París, Nova Yort—, que per a un

adolescent de l'Espanya, de la Catalunya,
dels anys setanta del segle passat, no podia
deixar indiferent. No ens deixava indiferents

als adolescents inquiets la vida i l'exemple
revolucionari d'homes com Andreu Nin o

Joaquim Maurín —en especial en el meu cas

aquest últim—, marxistes revolucionaris en-

frontats o víctimes del feixisme i de

l'estalinisme, que ens mostraren el camí per

a la militància revolucionària en temps de

canvis i agitació.
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Tot un exemple de tenacitat per aconseguir el retorn de tot allò espoliat pel
franquisme. Qui et podia dir que no és necessari que es retorni allò que se't va

arrabassar a tu i a les altres víctimes o que no s'anul-in els ignominiosos
processos que tants van patir2

Indeleble Carles Fontserè
Josep Cruanyes i Toni Strubell, marisas de la Conissió de la Digreat

No et preocupis Carles, no caurem en

aquest escrit en cap tòpic d'aquells que tan

empalagosos se't feien, i es fan, en moments

d'aquests. Res, simplement un emocionat

record per al camí. Crec que les coses van

quedar prou clares. Almenys la marca que

has deixat en tanta gent sabem del cert que

serà indeleble, com indeleble quedarà per

sempre més el valent traç dels teus cartells

i el subtil ombrejat de les teves fotografies.
Així com el franquisme no va poder esborrar

el teu missatge -només en té una part segres-

tada, i encara a termini fix, a Salamança-,

un suport tan essencial, sabem que podem
seguir comptant-hi fins que recuperem els

cartells d'en Carles i els dels seus amics

dibuixants.

T'han fet la putada —tu l'hauries definit així,

segur- d'haver de marxar sense que t'hagin
tornat els teus cartells espoliats. És una prova

més que hi ha molta gent digna que han hagut
de patir tota una vida les injusticies franquistes
i que encara han hagut de morir sense que

se'ls hagi reparat res. Quina gran injusticia.
Í que gros pensar que una futura llei de la

memòria, tal com està projectada avui, encara

pugui perpetuar aspectes d'aquesta injustícial
Amb la teva presènciadeixaves sense argu-

ments els qui volen presentar el franquisme

dignitat davant de tanta estulticia". També

una periodista d'un diari de Salamanca que

ha seguit la reivindicació dels papers ens

telefonava commoguda quan va saber que te

n'havies anat. I el professor d'història, l'amic

José Luis de las Heras, et vol fer saber, amb

una abraçada, que "ens queda el consol que

l'obra injustament espoliada a l'amic artista

serà definitivament repatriada a Catalunya
desprésde tants anys de forçat exili franquis-
ta". Que sigui així i que no vagi badant el

PSOE davant un temut retorn del PP... Tu

sovint et queixaves d'un cert ensopiment a

la Catalunya que trobares al retorn de l'exili.

"Lluç bullit" n'havies arribat a dir, sempre

amb l'ànim que no fos així. Les comparacions
amb la Catalunya republicana, tan exultant

Que tot allò espoliat sigui repatriat a Catalunya i que no vagi badant

el PSOE davant un temut retorn del PP

creiem que serà dificil que el record que ens

has deixat se'ns esborri mai. Recordant allò

que digué el poeta alemany sobre els mèrits

respectius dels qui lluitaren un dia, un mes,

un any, una vida etc., reconeix que això teu

ha estat d'escàndol. Volem dir que ens vas

arribar a fer por. Aviam, tu creus que és

normal que un home de vuitanta i molts anys

hagi d'agafar un avió i anar no un, sinó dos

cops a Salamanca a reivindicar uns papers

perduts en la foscor del temps2 Sigui com

sigui, amb la Terry, tu eres l'ànima de tots

els actes que feia la Comissió de la Dignitat.
Eres tot un exemple de tenacitat en la teva

tossuderia d'assistir-hi, fes fred o calor, pluja
o simple xafogor aznarista. Crec que la "man-

dra" era un concepte que t'era aliè. Permet-

nos pronosticar que ho continuaràs essent i

amb tu tenim el compromís de seguir lluitant

per fer realitat que ens retornin definitivament

enguany tot el que era teu i de tants altres

que encara resta lluny de casa. I pel que fa a

tu, estimada Terry, que sempre ens has donat

74, Les Notícies de llenguai treball

com un fet passat "enutjósperò no tan dolent".

Qui et podia dir que no és necessari que es

retorni allò que se't va arrabassar a tu i a les

altres víctimes o que no s'anul-lin els ignomi-
niosos processos que tants van patir2 Estem

segurs, Carles, que també voldràs saber noves

dels molts i bons amics que tens entre els

demòcrates de Salamanca. Anibal Lozano -

aquell periodista que pagà amb la feina la

defensa del dret català a veure restituits els

seus documents- ha escrit amb l'ànim de fer-

te saber que li commou el record "haver-te

conegut a Salamanca entorn d'un menjar i

amb el menú de la teva vida", fet que concita,

segons diu, "el cartell de la seva memòria".

Anibal sap que vas patir "la injusta corres-

pondència dels arrogants que cínicament

defensen de l'Arxiu allò inqualificable i es-

poliat davant la memòria i la dignitat. (...)
Els qui atresorem la seva petjada", diu, "no

oblidarem la teva paraula visitant la plaça
Major amb els teus amics de la Comissió de

la Dignitat, a la recerca, precisament, de la

i políticament ferma, es fan irreprimibles.
Als teus llibres de memòries ens regalares
els matisos de tota una èpocaque molts cata-

lans encara desconeixen del tot. Veies el risc

que tot allò es quedéscom un vague record,
sense que es veiés la necessitat de recuperar

aquells valors i aquell anhel de llibertat a la

Catalunya d'avui. I és que, com delies, no s'ha

ponderat el mal prolongat que arriba a fer

una dictadura. Tant és així que entre la foscor

que deixa com a targeta de visita, encara hi

ha qui s'atreveix a treure dividends dels seus

macabres efectes. En aquest aspecte fem

nostres, com segurament ho farà tantíssima

gent, els mots d'Anibal Lozano en evocar la

teva persona: "L'empremta de Carles sempre

estarà amb mi i sempre tindré l'honor d'haver-

lo conegut escoltant l'epopeia de la seva vida

i la constància de la seva no-rendició davant

les dificultats". D'un amic que ha mort amb

l'esperit de lluita en primer terme, amb tres

llibres al mercat i una exposició en cartell,
no se'n podria dir menys. Gràcies, Carles.
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És una de les entitats destacades en la defensa i la promoció de la llengua
catalana. Ens sembla positiu informar periòdicament sobre les seves activitats

i objectius

La Plataforma per la Llengua

CnN malxd
Daniel Mundet, de Plataforma per la llengua

Fauntemps que sembla que el debat al voltant de la llengua ha tornat

a recuperar un cert protagonisme en els mitjans de comunicació i

també en determinats àmbits polítics. A la Plataforma per la Llengua
som conscients d'aquest debat i de les inquietuds que s'hi expressen,

però són debats que hem anat presenciant des dels més de 15 anys

que fa que vam començar a treballar. El nostre estil i metodologia se

centra en treballar en comissions temàtiques, que resumidament

actualment són:

Àmbit socioeconòmic té per objectiu normalitzar la presènciadel

català en empreses, serveis, publicitat, etc. Un dels darrers èxits

aconseguits ha estat que s'inclogués el català en les opcions dels

principals telèfons mòbils, o que la pràctica totalitat del vins i caves

de denominació d'origen catalana ja s'etiquetin en català.

L'àmbit d'acollida lingúística en els darrers anys ha esdevingut
prioritari. El paper cohesionador social de la llengua catalana només

es podrà fer si es fa participar directament als milers de persones

nouvingudes a Catalunya. Nosaltres ho fem establint un treball conjunt

Guia pràctica
d'acollida lingúística

Cauladerecursosper a l'acollidaen Benguacatalana

amb una xarxa d'entitats de nouvinguts, on es fan diferents actes i

activitats per tal que el català sigui llengua comuna. L'acte més destacat

és el que vam organitzar conjuntament per Sant Jordi a la plaça
Catalunya de Barcelona.

L'àmbit de Feducació pretén incidir en la comunitat educativa en

general, per exemple promovent debats al voltant del decret de la

tercera hora en castellà. Cada any organitzem conjuntament amb totes

les universitats públiquescatalanes un programa d'acollida als estudiants

universitaris que participen en programes d'intercanvi (Erasmus,
Sòcrates...)per tal d'informar-los de forma participativa sobre la nostra

llengua i cultura, i vetllar perquèel català es mantingui a la universitat.

Finalment cal ser conscients de la gran influència que tenen els mitjans
audiovisual i els mitjans de comunicació en la nostra societat. Per tal

que la llengua catalana hi sigui present s'han de canviar inèrcies del

passat i fer propostes i polítiques ambicioses, com les que vam fer

arribar a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya ara farà

uns mesos.

La Corbella és la revista de la Pla-

taforma per la Llengua. És semestral

i tracta de la feina feta i de la que

tenim entre mans. També hi ha es-

pais d'opinió on participen els mem-

bres del Consell consultiu de l'entitat

i una entrevista per número a perso-

nes o entitats relacionades amb la

llengua.El seu nom surt d'una de les

lletres de l'Ovidi Montllor i aquest és

el nostre petit homenatge.
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El fantasma de la mort del català,
enquadernat
Jjoan Tudela, Àrea de Llengua i Comunicació de la Fundació Comaposada

Ja ho he escriten una altra banda, però hi

insisteixo: hauríem de deixar de parlar de la

situació del català i començar a parlar de les

situacions del català. Que són set. Dites per

ordre alfabètic: l'Alguer, Andorra, Catalunya,
la Catalunya del Nord, la Franja, les Tlles i

el País Valencià. Aquesta és una idea ben

productiva que Miquel Pueyo ens proposa a

les pàginesde l'assaig de combat El fantasma
de la mort del català.

Optar per parlar -sempre en plural- de les

situacions de la nostra llengua té dos avantat-

ges clars. L'un és que ens obliga a no perdre
de vista el conjunt de la nostra fragmentada
àrea lingúística. L'altre és que ens obliga,
també, a tenir present que tant la vitalitat com

l'estatut jurídic del català són diferents en

cada tros de la nostra àrea idiomàtica.

La conclusió de tot plegat hauria de ser la

plena cooperació entre els set trossos de la

nostra fragmentada àrea lingúísticaen matèria

de llengua, cultura i comunicació. Certament,
no és fàcil una entesa en aquest sentit entre

els quatre Estats (Andorra, Espanya, França
i Itàlia) i les quatre comunitats autònomes

(l'Aragó, Catalunya, les Illes i el País Valen-

cià) en què es troba dividida la llengua
catalana. És a dir, no és fàcil assolir una

entesa equivalent al tractat d'unió de la llen-

gua neerlandesa, signat entre els governs de

Bèlgica i dels Paisos Baixos. Però el català

necessita com l'aire que respira la vertebració

de tota l'àrea idiomàtica. Celebrem que

l'escriptor Miquel Pueyo defensi amb claredat

aquesta necessària vertebració en el terreny
de les idees. Celebrarem encara més que el

A E:

de la mort

del català

aUe iia adaA o

secretari de Política LingúísticaMiquel Pueyo

impulsi amb èxit aquesta necessària vertebra-

ció en el terreny de la realitat.

Però la idea principal del llibre El fantasma
de la mort del català és, naturalment, la que

anuncia el títol de l'obra. Donem la paraula
al mateix autor, Miquel Pueyo. Dos fragments
del llibre en resumeixen bé el contingut. Són

aquests:

Certament no ens manquen pas profetes ca-

rregats de bones intencions, no gaire
escrupolosos i eternament rondinaires que

confonen la realitat evident que la llengua
catalana no ha assolit encara un bon grapat

d'objectius essencials per a la seva normalitat

i que ni tan sols no s'ha consolidat encara

com la llengua comuna de tots els catalans,
amb la suposada imminència de la seva ex-

tinció en pocs anys, que somnien l'existència

de trossos de món estrictament monolingúes,
com si això fos ara com ara possible o desit-

jable, que són capaços de sostenir, sense

ruboritzar-se, que el català anava millor en

temps de Franco, que atribueixen unilateral-

ment a la immigració la responsabilitat bàsica
d'allò que pugui passar amb la llengua cata-

lana, en un exercici d'irrealisme social

preocupant, i que considerarien, finalment,
una debilitat imperdonable i incompatible
amb la seva indignada missió profètica,apor-

tar alguna idea per fomentar l'ús de la llengua.

Preguntes del tipus "Quin és el futur del

català2", "Sobreviurà el català2" o "Cap a on

va el català7" serveixen especialment per

crear una falsa divisió entre "optimistes" i

"pessimistes", resulten esotèriquesper a la

gran majoria de ciutadans de l'àrea lingiística
catalana, no estimulen gaire els ciutadans

disposats a viure normalment en català i no

ajuden gens ni mica a motivar els milers de

persones arribades a Catalunya en els darrers

anys i que observen amb sorpresa com els

animem a aprendre una llengua la desaparició
de la qual ocupa una posició excessiva i

anòmala dins el discurs del catalanisme cívic

i lingúístic.

La llengua catalana no ha assolit encara un bon grapat d'objectius
essencials per a la seva normalitat 1 ni tan sols no s'ha consolidat

encara com la llengua comuna de tots els catalans
78 les Notícies de llengua i treball
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Actualitat de la

Catalunya Nord

Dictat en català a Perpinyà

Vingudes de totes les comarques de Catalunya Nord,660 persones van participar al dictat

en català el proppassat 4 de març a Perpinyà.El dictat en català és una manera cívica de protestar
contra l'edicte del rei Lluís XIV de 2 d'abril de 1700 que prohibia i marcava la decadència de

la llengua a Catalunya Nord. Tres segles més tard, la llengua pròpia del país continua viva, com

ho demostra l'èxit notable del dictat en català. Organitzat per l'Institut Font Nova de la Vila de

Perpinyà, amb el suport del món associatiu, cada any des de fa una desena d'anys, el dictat en

català no és elitista, a cada participant se li atribueix un número i la correcció és anònima. Cada

edició és un moment de retrobament i un lloc convivial que volen mostrar que la llengua viu

malgrat les interdiccions i els entrebancs. Els participants sempre es compten entre 500 i 900.

Enguany el tema del dictat portava sobre el "gat" escrit per l'escriptor de Catalunya Nord, Joan

Lluís Lluís. A l'inici d'abril es proclamen els resultats, a vegades hi ha un dictat sense cap error,

però es premia sobretot els dictats amb pocs errors amb lots de llibres i cada participant rep un

diploma de participació.

80 Les Noticies de llengua i trebail
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La candidatura a la Llista del Patrimoni mundial

de la humanitat de la xarxa de fortaleses militars

concebudes per l'enginyer i cap de guerra Vauban,
així com la seva commemoració enguany a

Catalunya Nord, és un esgarriament del paper de

la Unesco. La Unesco va reafirmar durant la seva

33: Conferència General les seves prioritats: la

promoció de la diversitat cultural dels patrimonis
materials i immaterials, a banda del compromis
permanent a favor de l'educació en la pau i del

multilingúisme. Quan França presenta la

candidatura de la xarxa de fortaleses d'en Vauban,

magnifica els instruments que van ser fonts de

discriminacions lingúístiques i culturals, quan

aquestes discriminacions són denunciades per la

Unesco i l'ONU. Vauban i la Unesco no poden
compartit els mateixos valors. Si la posa en relleu

i les visites de les fortificacions participen al

desenvolupament turístic i econòmic d'algunes
ciutats de Catalunya Nord, aquest dinamisme no

pot permetre la celebració d'un Vauban gran

obrador de la política del rei Lluís XIV, de la qual
patim encara conseqiiènciestan nefastes. Poblacions

com les del Franc Comtat recorden encara el

bombardeig ordenat per Vauban que va fer milers

de morts durant el llarg setge de Besançon: era el

càstig a la resistència. La nostra annexió a França
el 1659 -no la seva reincorporació, com en diuen

alguns- va ser seguida pel desmantellament de les

nostres institucions i de les nostres llibertats locals

i per la prohibició de l'ús de la llengua catalana en

la vida pública,discriminació avui dia encara vigent.
En aquest principi de segle XXI podem percebre
la marginació econòmica de Catalunya Nord

iniciada sota Vauban quan ell va materialitzar

encara més la nova frontera, la qual va facilitar la

uniformització jacobina que dirigents francesos

ens han volgut vendre en nom de la igualitat, sota

el discurs d'una França universal però que funciona

nacionalment. Durant aquests més de tres segles,
els catalans hem patit una política de tancament a

la qual Vauban va contribuir. Com es pot lligar
aquest personatge abnegat, quasi tota la seva vida,
a l'absolutisme del rei Sol amb les missions de la

Unesco2 Com es pot celebrar un personatge i la

seva obra avui dia demanant ajuda a la Unesco

quan la Unesco és respecte de les diversitats, de

les cultures, de les llengúes i del desenvolupament
d'una cultura de pau2 Per què revifar, mitjançant
la fama de la Unesco, les cicatrius paleses que la

història ens ha fet, senzillament perquè hem viscut

i vivim diferentment2

L EENGUAII

Identi'Cat 2007: a trobacia cie la catalanitata la

EEd

Un any més refermem la nostra catalanitat a través d'aquesta gran festa ques

s'anomena Identi'Cat. 1 aquest any ho fem encara més intensament al marge de tota

circumstància política. Perquè,mani qui mani, el paísha de continuar essent defensat

contra tota agressiósobre el territori : la línia de molt alta tensió, les noves pedreres
a Vingrau, l'especulació del sòl..., per un país digne de ser viscut, digne de sem.

festejat. Perquè, mani qui mani, haurem de continuar a treballar perquè el català

sigui més viu cada dia, a l'ensenyament, als mitjans de comunicació, al carrer. Perquè
sigui viu entre tots els catalans, els d'origen i aquells que han triat Catalunya Nord

com a lloc per viure. Perquè,mani qui mani, continuarem treballant amb tota la gent
de la resta dels Paisos Catalans per fer possible aquest país que és el real, que és

el nostre, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Perquètenim confiança en la

nostra gent, perquè creiem en la vitalitat de la nostra llengua, perquè sem segurs

d'un futur català. Visca Identi'Catl Visquin els Paisos Catalansi (Manifest Identi'Cat

2007)

16, 17,/18, 159i 20
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Catalunya Nord

Cinema, teatre, cant coral, jocs infantils,

balls de pastorets, ball de gegants,
sardanes, correfoc, concerts

cremat, xocolatada, castellers...

el programa detaliat a

V airenou.cat
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castellers, balls de gegants, ballis de bastoners,
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Les perifèries de l'Estat francès

reclamen el dret a la llengua pròpia

proppassat 18 de març, es va realitzar una trobada

de totes les perifèries de l'Estat francès per reclamar

novament que les diferents llengúes vegin reconeguts els

seus drets lingúístics, que les institucions franceses

reconeguin les diferents llengúes. En aquest cas, la

reivindicació es va centrar en l'occità. A la manifestació

s'hi van aplegar persones procedents de tots els territoris

de parla occitana, del Bearn a Niça, de l'Auvèrnia al

Llenguadoc. Des de la Catalunya Nord, també hi vam

assistir, i en la nostra delegacióhi van participar els castellers

del Riberal i els del Vallespir.
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quadern
Llengua i comunicació,
de Joan ludela

Llengual comunicaciósón indestriables.

I omnipresents. I importants. És natural,

doncs, que hagin generat molta bibliografia.
Però sobre aquest tema no ha estat tot dit (en
realitat, sobre cap tema no ha estat tot dit:

mentre existeixi la humanitat, sempre hi haurà

coses noves a dir). El que es diu en aquest

quadern és tot de collita pròpia de l'autor,

l'ugetista Joan Tudela, i serveix per a dues

coses que valen la pena.

Que sigui tot de collita pròpia no vol dir que

Pautor, l'escriptor i periodista Joan Tudela,

hagi escrit aquestes planes a partir del no-

res, en un laboratori solitari i situat dalt d'una

torre d'ivori. Res més lluny de la realitat. El

capítol dedicat a la comunicació presencial
i el dedicat a la comunicació escrita respiren
la mateixa atmosfera professional que respira
l'altra gent que treballa la didàctica de la

llengua i de les habilitats comunicatives. Això

és comú, certament, a tota la bibliografia
existent sobre llengua i comunicació. Però

és que, a més a més, aquests dos capítols
s'han anat definint, al llarg dels últims anys,

gràciesa una experiènciareal: els cursos de

llengua i comunicació per a sindicalistes de

la UGT de Catalunya, organitzats i impartits
des de la Fundació Josep Comaposada, amb

el suport de la Secretaria de Política

Lingúística de la Generalitat. Sense

l'existència d'aquests cursos, mai no s'haurien

engendrat tots dos capítols.Per tant, és just
de dir que els centenars d'ugetistes que han

format part dels alumnats d'aquests cursos

són, en bona part, coautors dels esquemes,

els conceptes i els criteris que s'hi exposen.

Pel que fa al capítol que anima a viure en

català, la coautoria és encara més àmplia.

LE
DeuU Ea

Les idees que s'hi expressen —en forma de

petits pensaments, literàriament en diríem

aforismes— estan inspirades en el conjunt de

les aportacions de les persones que, a la nostra

societat, tenen una relació professional amb

la llengua i, de fet, aspiren a ser compartides
per la gran majoria de la societat catalana.

Amb una voluntat, això sí, de renovació o,

més ben dit, d'actualització del discurs públic
sobre el fet lingiístic. Ésper això que algunes
paraules clau d'aquest ideari són: sostenibilitat

lingiística, el català i la democràcia, indes-

triables, som i serem plurilingúes, el català

i la cohesió social, indestriables, el català és

la nostra Hengua comuna, civisme lingúístic,
unitat fraternal de tota l'àrea lingúística,
solidaritat lingúística:els usos interpersonals,

el més important, immersió social en català:
subsidiarietat lingiística, la plenitud del català

és una causa justa.

Quina utilitat té la lectura d'aquest quadem2
En té dues. L'autoformació i el canvi

lingúístic.L'aplicació de tot allò que s'exposa
sobre la comunicació presencial (entesa cona

a llenguatge no verbal t expressióoral) i

sobre la comunicació escrita, amb una mica

de sort i una mica d'esforç, pot fer-nos viure

un creixement personal. Ras i curt: podem
aprendre coses de profit. Aprendre a parlar
més bé, aprendre a escoltar més bé, aprendre
a escriure més bé, aprendre a llegir més bé.

Aprendre a comunicar-nos més bé i, per tant,
a ser millors persones. En quin àmbit2 En

tots els àmbits. Aquesta és una iniciativa

editorial sorgida de l'àmbit sindical, però
vàlida per a tota mena d'àmbits. Autoforma-

ció, doncs. Però també canvi lingúístic.Les

cent raons per viure en català, amb una mica

de sort i una mica de voluntat, poden actuar

com cent cavalls que estirin del carro del

canvi lingúístic personal per tal de viure

plenament en català. Les transformacions en

matèria de llengua són socials, però també

personals i, més en concret, psicolingúís-
tiques. Fer nostre un argumentari actual i

complet a favor de la plenitud del català ens

pot impulsar a sumar el nostre gra de sorra

al procés col-lectiu de normalització

lingúísticaque viu la nostra àrea idiomàtica.
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Descomptes
culturals per als afiliats

La UGTde Catalunyaha signat unasèriede convenisamben-
titats quefaciliten Paccésdels seus afiliats a les produccions

culturals. Per a més informació us podeu adreçar a l'Oficina

de Serveis a P'Afiliat:93 30468 22
atencioafiliatecatalunya.ugt.org

Y teatre lliure
Teatre Mure

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. 93 218 92 51 (Tancat per reformes)
Programació: http:/lvvvvvv.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 camnet d'afiliat podran beneficiar-

se dels segúents 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 camet

d'afiliat.

2. Mitjançant trucada telefònica a Tel Entrada 902 10 12 12, si bé

en el moment de recollir ies 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:lvv.tnc.es/

Teatre Nacional

OETIEa iE

FilmoTeca
de Catalunya

Filmoteca de Catalunya
Durant la temporada 2004-2005, els titulars del carnet d'afiliat

podran beneficiar-se del 2529 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



la clau:y

La clau. revista digital
versions en català i francès

dir. Esteve Valls Robinson

vvyvyv.laclau.cat

Revistaregionaleuropea, esperit i estil de país. Inicia el seu camí

el febrer de 2006, un mitjà nord-català d'abast local i global, un

projecte local amb voluntat global. Això és defugir el model francès

centralitzat a París, però també el de Barcelona: París i Barcelona

no tenen el monopoli del pensament. Reflexionar sobre el procés
de canvi accelerat, sintetitzar un pensament nord-català original,
reformular la mirada sobre societat, economia, territori, política,
identitats, història, cultura i esports. Repensar la Catalunya Nord

i mirar el món des de ta Catalunya Nord: una iniciativa molt

benvinguda sobre la qual caldrà parlar amb més detall. L'edició

correspon a l'Associació Catalunya Nord Punt Com. Podem

consultar l'arxiu, participar en el fòrum i col-laborar-hi.

COMSITUEI A BATCELonALSparmonarLAREIU DE LAQRBONA 8

Temps de Franja. mensua

dir. Mario Sasot

Iniciativa Cultura) de la Franja

tempsdefranja 8 telefonica.net

dm

Revista de les Comarques Catalanoparlants d'Aragó. Núm. 63,

any 8, febrer de 2007. Aquesta publicació ens permet estar ben

informats sobre l'actualitat de les comarques de la Franja, en

particular pel que fa a la defensa del territori i a la realitat cultural

i lingúística. L'editorial fa un balanç del 2006 a la Franja i destaca

que les Corts d'Aragó segueixen tenint aparcada la Llei de

llengúes i, alhora, les dificultats perquè la realitat lingúística i

cultural en català tingui ressò per part per part de les comporacions
i els mitjans de comunicació. Aquest número ens paria, entre

molts altres temes, de l'acte oficial de fundació del Patronat de

l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona, el proppassat 20 de

gener, amb l'assistència de la ministra de Cultura i dels presidents
de Catalunya, Balears, Aragó i País Valencià.

Serra d'Or. mensual

dir. Josep Massot i Muntaner

Publicacions de l'Abadia de Mont-

serrat

vvVVV.pamsa.com

Núm.570, juny de 2007. La revista ha actualitzat la seva presen-

tació, tot mantenint les seccions habituals: fe i pensament, fets i

opinions, cultura i vida (art, lletres i música), espectacles (teatre,
cinema i televisió), i lectures. Les reflexions de fe i pensament

parteixen d'un ideari cristià obert i compromès amb l'humanisme.

Josep Miquel Garcia ens acosta a la relació entre l'intel-lectual

francès Jean Cocteau i Catalunya, a través de la seva relació amb

l'artista Apel-les Fenosa. Aquest estiu la Fundació Apel-les Fenosa

del Vendrell presenta una exposició dedicada a aquesta relació.

Serra d'Or fa una crida als escriptors joves a col-laborar amb la

revista, així els escriptors disposen d'una plataforma i la revista

incorpora les noves mirades, tota una constant de la seva llarga

trajectòria de conreu acurat de la cultura catalana.

LlenguaNacional

Llengua nacional.
trimestral

dir. Ramon Sangles i Moles

Associació Llengua Nacional

vvyv.llenguanacional.cat

Núm. 58, I trimestre del 2007, any XVH. L'editorial es fa ressò del

centenari de l'Institut d'Estudis Catalans i recorda com Enric Prat

de la Riba va fundar-lo pel juny de 1907 com un organisme d'estudi

i recerca d'alt nivell acadèmic, en el marc d'un ambiciós programa

de dotar Catalunya d'institucions que la vertebressin nacionalment.

La revista manté el seu compromís nacional i lingúístic, amb una

atenció particular a l'ús d'un català correcte i genuí. Esmentar

l'entrevista a Carles Castellanos amb un repàs als principals reptes

nacionals, l'article sobre papallones, papallons i ames i la recuperació
d'un article de 1985 sobre Pompeu Fabra, ciutadà de Badalona.
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Infocultura: ressenyes

Erar

ciència

Cilència a un euro

Dani Jiménez Albiac

Ed. Ara Llibres

Preguntes, respostes i un munt d'expe-
riments. L'autor col-labora en el programa

El club de TV3 fent divulgació científica.
Ací fa el mateix, explicar-nos de forma

amena fenòmens quotidians, del planeta,
a la cuina, al lavabo o als esports. Per

què se'ns posa pell de gallina2 Com és

possible que un càntir es refredi a ple sol2

diccionari

Diccionari català-

francès

d'expressions, locu-

cions i refranys
Cristià Camps i Renat

Botet

Ed. Trabucaire

Després de les paraules individuals, els

grups de paraules —frases fetes- són es-

sencials per conèixer una llengua. Aquest
diccionari està ordenat alfabèticament a

partir de la paraula catalana clau d'una

frase feta i ens en dóna l'equivalència en

francès. Lliibre pràctic per recordar el

català i per millorar el nostre francès.

Breu
tractat assaig

del
. Breu tractat del

paisatge pgisar
Histonia de la imenci del parsatge

Pa ge

darr dlmaa A
Alain Roger
Ed. La Campana

Història de la invenció del paisatge i

denúncia dels malentesos actuals sobre

la natura. El paisatge ha esdevingut un

objectiu polític: el llibre fa una aproximació
al concepte i la valoració del paisatge com

a quelcom humà i cultural, i no pas natural.

Una anàlisi lúcida i ben útil a l'hora de

decidir quin paisatge volem.
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sociolingúistica
Aines noves 1.

Enquestes
Premses Universitàries

de Perpinyà

noves

Dossier: Enquestes sociolingúístiques a

la Catalunya Nord, per Gentil Puig. L'autor

ens acosta a les darreres enquestes rea-

litzades, als seus resultats i conclusions,

i als reptes actuals: com aprofitar la de-

manda de més català a l'ensenyament i

la percepció positiva de la llengua catalana

per part de la població nord-catalana.

L oiU U
ElalctgelEI c
a Catalunya

històrnia

La cultura anar-

quista a Catalunya
Ferran Aisa

Ed. de 1984

Visió panoràmica molt completa de la

construcció de la cultura llibertària en el

si del proletariat català, en particular durant

el primer terç del segle XX. L'acció directa,

el federalisme i la solidaritat es tradueixen

en alfabetització, cultura, ateneus, natu-

risme, esperantisme, ateisme, indivi-

dualisme, sindicalisme, art i cooperatives.
Un bon recull.

Xavier
Vendrell
Disculpinles molèsties

x assaia
x

Disculpin les

molèsties

Xavier Vendrell

Ed. Ara Llibres

Repàs a la política catalana des de l'any
2003 ençà, de la mà d'un dirigent d'ERC

que també ens explica la dinàmica del seu

partit i que es proclama representant d'una

generació educada en democràcia i des-

acomplexadament independentista i

socialista dels Paisos Catalans. Útil per

mirar d'entendre els nostres darrers anys.

divulgació
d$ Caçadors de

paraules
Roger de Gràcia i TV3

Ed. Ara Llibres

Un ampli repàs a aquest programa de TV3

que s'ha acostat de forma fresca i amena,

com un divertiment i un entreteniment, a

la llengua i als seus parlants, a tots els

territoris i en els diferents àmbits. Com la

gent fa servir el català per parlar, per

entendre's, per discutir, per insultar o per

divertir-se. Tot un encert.

RIUA

novel-la

Àcid sulfúric
Amélie Nothomb

Ed. Anagrama-Empúries

Un reality shovr que segresta els partici-

pants i els porta a un camp de

concentració, els telespectador els poden
eliminar-executar. Una sàtira violenta de

les tendències televisives degradants que

treuen el pitjor dels humans i embruteixen

tota la societat, sense que es vegi una

impugnació pública d'aquests espectacles.

Escuentis egublicina

història

Encuentros

republicanos
Ramon Serrano

Ed. Planeta

Conversaciones sobre el legado de la

Segunda República y sus valores. Recull

de vint-i-vuit entrevistes a persones d'ampli

espectre per valorar la lI República i la

funció de referència que encara té per al

present i el futur de l'Estat espanyol. Un

ventall ben ampli per entendre el passat,

però també per mirar endavant.



M. Carme Mas

Arola Editors

La voluntat d'escriure. Estudi exhaustiu

de la vida i l'obra literària de Dolors Mon-

serdà, una dona que participa del

moviment de la Renaixença, que proclama
el dret de la dona a intervenir en l'àmbit

públic, que escriu novel-la, assaig, poesia,
etc. Mor l'any 1919 i la seva vàlua —obra,

vida, correspondència,...- necessitava ser

estudiada.

Rails-Railes

Assumpció Forcada

Ed. La Busca

Poemari en català, i la seva versió en

castellà, construit al voltant del món del

tren, dels records i les vivències que hi

associem, i els rails com a metàfores per

anar enllà: nous camins i llocs, i persones

i sensacions. "Minvaven les vostres for-

ces/anàveu perdent amics/mentre el fum

dels crematoris/i dels trens que arribaven

de nou/formaven la boira de l'intern"

Tia Lerir iaT
ETUA Ia E
CU CuTTA
tel. (O) SOR 34 33 7

S ERT RUT IICUSt:
LELA DUA IAT ENEIES)

Guía pràctica social

y jurídica para ma-

yores

Unió de Pensionistes,
Jubilats i Prejubilats de

la UGT

1È

Guia divulgativa per a la gent gran. Tot

allò referit a la Seguretat Social (assistèn-
cia sanitària, prestacions farmacèutiques,
i pensions de jubilació o viduitat i la seva

revalorització) i a les últimes voluntats

(herències, testaments, etc.). Una orien-

tació general que , en casos concrets, pot

requerir l'ajuda d'un professional.

nmirs

Delmar...

De la ciutat

Montserrat Torras

Ed. Anuart

Catàleg de l'exposició a la galeria d'art

Subex d'aquesta pintora barcelonina for-

mada a les escoles Massana i Llotja. Pinta

el mar, i pinta la ciutat, amb una paleta
càlida, amb un estil definit: un curiós en-

cavalcament entre el tractament tropical
i la realitat mediterrània. S'hi nota l'ofici.

pgr imontseraltormras nta

NEOCULTURA i

Miquel Bauca
Rudiments de saviesa

narretiva

Rudiments de

saviesa

Miquel Bauçà
Ed. Empúries

La seva obra pòstuma: un llarg seguit des

reflexions breus sobre la vida, amb força,
solitud, agudesa i amplitud. Un autor de

vida solitària, un dels grans creadors des

la cultura catalana, un individu que reflexio—

na sobre allò esencial: un mateix, la gent,
el món que ens envolta, i un afegitó: la.

deriva suicida que han pres els catalans.

IEEra Iaa

lo i ians cuina
OR RR1a l

i

Laa

La cuina més fàcil i

moderna

Carme Ruscalleda

Ed. 62

Tot un seguit de receptes noves o de

tradició, ordenades per mesos per tal

d'aprofitar els productes de temporada,
amb una explicació ben detallada, infor-

mació nutricional i consells diversos. A

més, l'acurada presentació, inclosa la

fotografia, fa que aquest llibre de la reco-

neguda cuinera pugui ser un bon regal.

Una llibreria per a un pais normal. Tots els autors de la Catalunya Nord al nostre abast. Elibres en català sobre tots els temes i de tat
el territori. Llibres en francès sobre la Catalunya Nord. També llibre infantit, CD i DVD. Novetats i re JEOT MOrola is on
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