
Bulgària, noumembredela Unió Europea
L'exili català a Mèxic
Impuls transversala la políticalingiística



Els
Des de fa uns deu anys, la societatcatalanamostrasímpto-
mesd'un malestarde fons, la sensacióquecom a societat,
incloseslesinstitucions,noresponemambprouagilitatals
reptescol-lectius.El finançamentdeCatalunyai elpoderde
decisióereninsuficientsperposar-nosaldia,elgoverncentral
delPPprivatitzavagransempreses,creixial'economiaespanyola
i augmentavala concentraciódepoderpolítici econòmici
d'inversióaMadrid, i a sobreel PP tensionavalavidapolítica
i atiavacampanyesdemagògiquesanticatalanes.Enparal-lei,
nodeixavadecréixerelprocés-i elrepte-delaglobalització
i lanovaimmigració.La constituciódelgoverncatalanistai
d'esquerresl'any2003i l'inicidelprocésd'elaboraciódelnou
estatutd'autonomiavansemblarunaresposta,juntamentamb

delprojected'estatutel 30desetembrede2005pelParlament
deCatalunyavacomportarlaunitatdelspartitsdetradició
democràticai catalanistai unaàmpliasatisfaccióalasocietat
catalana.L'alegriavadurarpoc.La unitatesvatrencar,va
quedarclarquelesCortsespanyolesi elgoverncentraltenien
la paellapel mànec,i elspartitscatalansvan anara la seva.
Vamaprovarl'Estatutretallatenreferèndum,peròsenseil'lusió
col-lectiva,ambmoltaabstenciói enpartambel sentiment
d'humiliació.I s'aboquen6.000milionsd'eurosalaterminal
T-4deBarajas,i continualamarginaciódel'aeroportdelPrat,
la demagògiaanticatalanadelPP senserespostavalentai

delprojectede l'Espanyaplural, i fallen les infraestructures,'
i lacremadefotosdelreipergrupsmoltminoritariss'aprofita
pelPP i unapartimportantdelapremsaespanyolaperdesqua-
lificar totCatalunya,i l'estatsegueixsenseassumirla realitat
plurinacionali plurilingúei ésincapaçdegarantirL'arribàda
deTV3alPaísValencià,i l'AudiènciaNacionalprohibeixl'ús
del català,i creix la sensaciód'humiliació, de cul de sac,
d'atzucac.Segueixel malestardefons.El nougovernde
Catalunya(novembre2004)fa la sevafeina,i assoleixunacord
d'inversióperalspròximssetanys,d'acordambl'Estatut.

Enlesdarreressetmanes,abandad'empassar-noslaprepotència
de la ministrade Foment,el presidentde la Generalitatde

ipessimisme és eixorc. J
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Catalunya,José Montilla, enunaintervencióaMadrid, alerta
d'unacreixentdesafecciódelscatalansenversEspanya,d'un
allunyamentemocionalquepotconduiral'Adéu,Espanyaque
cantavaelpoetaJoanMaragall.El líderdeCiU, ArturMas, en
lasevaconferènciadelaCasagrandelcatalanisme,apostaper
lafi delapedagogiaaEspanyai peldretadecidir,ésadirper
pujarungraóenl'exigèncianacional.I la Comissiódela
Dignitatompleambmésde12.000personeselPalauSantJordi
deBarcelonaperreclamarelcomplimentdelalleidedevolució
delspaperscatalansqueencaraestanretingutsa Salamanca.
Enaquestcontext,laPlatafomapeldretdedecidirapostaper

infraestructures.I lamanifestaciódel'1 dedesembrede2007
ésunèxit,enpartinesperat,ambcentenarsdemilersdepersones.
Inesperatperquèelmalestar,l'abstenció,elpessimismei el
desencísportenal'inacció.Unèxitperl'assistència,perquè
converteixelpessimismeenesperança,perquèéstransversal
(generacionalmenti socialment),perquèésenpositiu(teafir-
maciódelanostraidentitatcol-lectivai sensecritssignificatius
contraquisigui).Constatarqueelcrit"independència"destaca
perdamuntdequalsevolaltre,commais'haviavistaCatalunya,
uncritquesembladonarlaraóalpresidentdelaGeneralitat
enelsentitdel'allunyamentsentimentalenversEspanyai que

mirarqueensentenguin.A partird'aquí,lavidacontinua,res
estàescrit.Cadapartitoorganitzaciófaràlessevesreflexions
i propostes.Mentrestant,lalegitimitatdemocràticad'unEstatut
ratificatenreferèndumpelpobledeCatalunyatél'espasade
DàmoclesaldamuntdelcapdelTribunalConstitucional,encara
quela sentèncianotorniaretallar-lo,elprocedimentésviscut
comunanovahumiliacióperalscatalans.I dosesmentsfinals:
téraóelpresidentdela Generalitat,JoséMontilla,quandiu
quelamanifestaciódónaforçaal'horadenegociareldesple-
gamentde l'Estatut, i Josep M. Àlvarez, el nostresecretari
general,faunacridaaunaprofundareflexió,a lanecessitatde
Catalunyai Espanyadetornaracrearelsanticspontssobreels
quecirculavendelamàlaresponsabilitati elprogrésenforma
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Visa pour l'imagefa 19
anys

TOtSaquests anys VisapourLimageelsHardedicatamposar
Si pic plaunadercimimadamnals:totogratcadelsesde-
Venimentsdelmostemoniquetsidenamnanmeseniladele
QUECIONCIOISMANS doCOMUNICACIÓUACICIONAISAIgUS
Considerant aquestaracttudpiovocadora, Es Justament
lobjecutquetsperscgueis ja queaquestadirectes única
quepeimiesdcnuneianelsactorsnociusidelplanetaVISampou
llmdeciesunavmantestacionguenepielsuportderganebe
dl000 totes SIonada del on queienedició 2007
celebrar nayenassolnla si amdemesions domvISItants,
axOISmosta el SoubaStInteimacIonA aseva mponancIe
GICIXCItevacasOU liiaco noresuntestivalde llucntonsds
a CSICONUNUCSNUCIANEOLSCISOSUSVenimCNSdEGIMàLICS
quemcau damentes mulCIDLIQUEnICoSSantmentdque
ide SdesOvintpalesci la mancardeespentnmanista de
COCACIAQUECSONGMentaSOM USIdetora menaCteS,
iallsasos,Cecvidmtespolittes,d'embdCóposoml, Abr
IOSCOSesCadandI ans deVICUMESINOCGntsSOnexters
minadesmelvdetadesauenadesVisapoutmageitambe
lutacndciensamdiunapiotessioamenacada,cnelseuconiUny,
DSUNGSSCIC CSSTRUCIUTACIONSHLa BITOICIVICUAL pels
CAUAVCQUANeS MEQUEOMSISSI eStoSdootopenodIStesUnió
OUS ESPOLGUIA AQUEStSDIOTeSSIONALSICSderceicania
veda oro El iodeny, sisvvnquis siu Els pells que
impliqui,NosenSaelbsolermedios moresies llesovel
ee dismieldevededonem senseporibltivusaeutest
dema e le Mosca VAsesoul limese voler vie jenevalls
TEStACIONCOMDIOMeSA,QUEreSMODILIza Si baSS(alsValors
lonamentalsidelrespecieielimdivIdunNoes desviardiaquest
ODJCGLUS,DOUGUICSIaUE SCCUS,
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Perpinyà esdevé anualment un puntdetrobadainternacionaldel
fotoperiodisme,unaocasióúnicaperconèixereltreballdelfotoperio-
dismearreudelmón,perrepassaratravésd'imatgeselsprincipals
conflictesolarealitatsocialdediferentsllocsdelmón.Totunesdeve-
nimentdereflexió cultural,demiradacrítica i compromesaambel
mónd'avui.UnaocasióidealperanaraPerpinyà,la capitaldela
CatalunyaNord.Totala ciutatesdevéescenarid'exposicionsi de
trobadesi col:loquisfotogràfics,peralsprofessionalsi peral públic.
Encara,el FestivalOff presentafotografiesdediferentsautorsarreu
de la ciutat,a les entitats,lesbotigueso elsbars.Durantel festival,
s'atorguendiferentspremisi tambés'aprofitaperpresentarelVVorid
PressPhoto,elconcursdereferènciadelfotoperiodismemundial.Ens
limitemapresentaralgunesdelesfotografiespresentsenelfestival



Noens agradala
premsarosa

A Visa pour l'image semprehemafirmatquenoens
agradavalapremsarosa.Ens sapgreul,anàvemerrats.
Hemdereconèixerel nostreerror.Almenys,els
fotògrafsquefanretratsde"gentguapa"tenentalent.
Enguany,enmatèriadefotoperiodisme,s'haimposat
unagrantendència:la "mutaciócapal rosa"dela
informació.Elsfotògrafsja nosabencommostrarels
sensesostre,elsmilitants,elscombatents,elssoldats,
les donesviolades,els fills devíctimes,elsparesde
víctimes,elscamperols,elsboxejadors,lesprostitutes,
els transsexuals,els orfes, els immigrants,els dro-
goaddictes,oqualsevolaltracategoriasocioprofessional,
cultural,política...,i quèfan2Esdediquenaferretrats.
CansatslEstemcansatsd'haverdemirarambaire
compassiui entusiastatotsaquestsdossiersimprobables
quesemblaquesurtindirectamentd'unavellacabina
deferfotosdecarnet.Retrats.La història,atravésdel
foradetméspetit...Fotografiespreparades,oencara
pitjor,imitacionsdefotosdepassaport,quenovolen
dirres.Absènciatotaldereflexió,d'imaginació.Els
fotògrafsesqueixensovintdelapremsa.Però,quan
mésde150fotògrafsensproposenelsmateixosretrats
delssensesostredeParís,quèesperen2És veritatque
elsdiarisdemanencadavegadamésretrats.Seguint-
loselcorrent,elsfotògrafsacabenperdonar-nosuna
imatgeuniformitzada,asèptica.I avorrida.Tanavorri-
da...Així ésqueaPerpinyà,miraremdesortir-nosde
totaixò,Perintentarprovocarunareacció.I, sobretot,
permostrarqueencaraexisteixenfotògrafs.No només
retratistes.

MilchaelSubotzicy,PremiJove
Reporterde laVilade F àerpinyà
Persegonanyconsecutiu,unasèriededirectorsdefotografiadepubli-
cacionsinternacionalsdeterminaelguanyadordelPremiJove Reporterde
la Vila de Perpinyà.Voten el que,segonsells, ha estatelmillor jove
fotògrafde l'any, per raó d'haverrealitzatentre2006/2007el millor
reportatge,publicatono.El premiestàdotatamb8.000eurosconcedits
perlaViladePerpinyà.MilchaelSubotzXyéselguardonatd'enguany,pel
seutreballsobrela delinquènciai lespresonsaSud-àfrica."Hom diuque
noespotconèixerveritablementunpaíssensehaverpassatperunadeles
sevespresons.No s'hadejutjarunanaciópeltractequedispensaalsseus
ciutadansrespectables,sinópelquedispensaalsciutadansproblemàtics"
(Nelson Mandela).Les bandesde les presonssud-africanestenenuna
expressiópròpiaperreferir-sea lescel-les,"Die Vier Hoexe",literalment
"lesquatrecantonades".MilchaelSubotziy analitzaaspectesdel sistema
penitenciarisud-africàenel seucontextsocial,polític i històric.
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Photo 2007
ElVisa pourl'imagetambéhaacollitl'exposiciódeVVoridPress Photo,unaplataformaindependent
peralafotografiadepremsai el lliureintercanvidela informació.Organitzaelconcursanualdefotografia
mésimportanti prestigiósdelmón.Presentemunatriadelesfotografiespremiadesenl'ediciód'enguany

Joves libanesos circulen en cotxe
elproppassat15d'agostperuncarrerdeHaretHriX,unbarribombardejatdelsuddeBeirut,alLíban
Spencer Platt, USA, Getty Images/ Premi Vlorid Press Photo Any 2006

Un home es renta
lacarael26dedesembrede2006enelllocdel'explosiód'unoleoducteaLagos,Nigèria,quevaprovocar
unmínimde260morts
AtintundeAlcinleye,Nigèria,Reuters/ 1rPremiFotografiesaillades

Dos palestins
d'ungrupislamistamatenunhomedavantcentsdepersonesenunaplaçadeJenín,Cisjordània.Elsvanacusar
decol-laboraramblesautoritatsisraelianes
Mohammed Ballas, Territorispalestins,The AsociatedPress / 8r Premi Fotografies aillades

Unadonafuig
elproppassat31dejuliol desprésdelscombatsdelpobledeBentJbail, Líban,consideratunbastiódeHezbollah
pelTsahal,l'exèrcitd'Israel
Davide Monteleone, Itàlia,Contrasto/ 1rPremi Reportatges



Es
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ClintEastuvood,
de76any,aBurbant,Califòrnia.L'any 2006
varebrelaLegió d'Honordemansdelpresident
francès,JacquesChirac
Damon Vlinter, USA,Los AngelesTimes/ 8r
PremiFotografiesaillades(retrats)

El soldat nord-americà
TyZiegeliReneeXline
apuntpercasar-seaVVashington,lllinois.Ziegel
varesultargreumentferitdurantunatemptat
suicidaa Iraq
Nina Berman, USA, Redux Picturespour
People/ 1rPremiFotografiesaillades
(retrats)

Participants en el
concurs
peramajorsde58anysMs SeniorSvveetheart
PageantofAmericaaFallRiver,apropdeBoston
Magnus VVYennman,Suècia, Aitonbladet/ 2n
PremiReportatges(artsiespectacles)

Cadaany,milionsde
pingúins
vanareproduir-se,desprésdesetmesosamar,
a lesIlles SandvvichdelSud,a l'oceàAtlàntic
MariaStenzel,USA, pera NationalGeographic
Magazine/ 3rPremiReportatge(natura)
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CULTURAI
Abans de l'estiu,undia,tot passejant,passo per davantde Gent del Masnou,una
entitatculturalicívicadelMasnou:emcridal'atencióunaexposiciódelagoPericot

El collage1
l'aquarel:la

perexpressar-se sobre unapartde larealitat

Joan Guàrdia

lago Pericot és director d'escenai pintor,graduatenArt
ambpremiextraordinariperlaSladeSchoolofFineArts de la
Universitatde Londres.Llicenciaten PsicologiaambPremi
ExtraordinariperlaUniversitatdeBarcelonaigraduatenArt
Dramàticperl'InstitutdelTeatredeBarcelona.Vaserprofessor
d'EnsenyamentGeneralBàsic,de Cromatologiade l'Escola
Superiorde DissenyElisava,d'EspaiEscènicde l'Institutdel
Teatre.Directordeldepartamentd'Escenografiade l'Institut
delTeatre.ProfessordeprojectesdefinaldecarreraiCursos
deMàsterenelDepartamentd'Històriade l'EscolaSuperior

,dArquitecturadelaUniversitatPolitècnica.Hadissenyatespais
escènicspera:Escolad'ArtDramàticAdriàGual,Homenatge
a Picasso,TeatreNacionalde Catalunya,El globus,leatre
Capsa,Els Joglars,CentroDramàticoNacionalde Madrid,
TeatreRomea,TeatrePrincipaldeValència,etc.

Reprodució de l'obra VVYangariMaathai desprésde ser
guardonadaPremi Nobel de la Pau. Nyeri8-10-04

lago Pericot fa moltsi moltsanysqueté laculturacomapartindestriabledela
pròpiavida,perquèlaculturaésvida,i coneixement,i relació,i creaciói expressió.
Un masnovínotablei planer.Arran del'actualitatdelsanys2004i 2005,sentla
necessitatdedonarformaa les sensacionsqueli suscitala realitatcomplexadel
moment.Optaperl'aquarel:lai el col:lage.El seutreballquedarecollitenel llibre
Els colorsdela crònica(2004-2005),del'editorialLlibresdel'Índex.Ací només
enpodemoferirunpetiti saboróstast.
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qae A

elenadmaadaseEt 008demay

Presó d'abu ghraib. Peude foto:Presód'AbuGhraib.Obrirunaportaés
sempreun misteri,no sapsquèhi haal darrere.La Rice nodubtani tremola,
sapelquehitrobarà

Enterramentde Yasir Arafat.Ramala.12-11-04.Murallat,peròés possible
unasortidaa lallibertat.Desapareixenpersonatges,sensesabercom.La història
es repeteix

Joan Pau ll criticaelsmatrimonishomosexualsa laplaçadeSantPere.
6-10-04

Tempestapolíticaa l'oasi català.ParlamentdeCatalunya.24-2-05.En un
oasi,unatempestaés ridícula,perquèhi hapocaaigua

La fam i la malnutriciómatacadaany5.000.000nens(informacióFAO).
Aquestaés l'únicarealitatalmón.Davantd'aquestaesgarrifosaxifra,totresulta
ridícul

FAES. El continentd'unafundacióés fàcilde fer.El contingutno és més
queunarèplicagrisasenserostre
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Fernanda Llabrés Oliver, Filla dePalma
de Mallorca, aficionada a la fotografia, però
tambéa la poesiai lapintura.

SòciadelGrupFotogràficDigital Illes Ba-
Jearsi membredelaConfederacióEspanyola
deFotografiai la FederacióInternacional
del'Art Fotogràfic.Taller defotografiaal
CentreCulturalEs Vivero del'Ajuntament
dePalma.Menció d'honora la Ist VVolrd-
vvide VVomen Image Sans Frontiere-
Exhibitionof photography2007i exposició
conjuntaa Ràvena.4a classificadaPremi
afiliat del XXI Concurs Fotogràfic 1r de
Maig (Vilanovai la Geltrú).

CULTURAI



CULTURAI
ElFomentdelesArtsidelDissenyescreal'any1903aBarcelona,delamàd'artesans,
arquitectesi artistes,ielpropòsitd'aleshoresde"vetllarpelprogrésdetoteslesarts

Jesús-Angel Prieto,membredel'AFAD

Es difícilpera nosaltres imaginarl'im-
pactei elstempsconvulsosprovocatsper
l'advenimentdelarevolucióindustrial.D'una
bandaunnouordreeconòmicmarcatper
l'apariciód'uncapitalismedemercatambla
victòriadelaburgesiacomaclassedirigent.
D'altrabandaunaacceleracióprogressivade
novetatstècniques,d'invents,denovesma-
neresd'accedirabénsmaterials.Els fins
aleshorescreadorsd'imatgesi d'objectes
s'handeposicionardavantdelanovarealitat
socioeconòmica.I apareixenelsartistesque
ofereixennovetatsenel móndela plàstica,
suportatsperlesteoriesromàntiquesdelgeni
i del boig visionari. I tambécontinuenels

14.LesNotíciesdellenguai treball

homesd'oficiquemantenenlasevaproducció
d'objectesadequant-sealsnousclients,algu-
nesvegadesambgranèxit(elmodernisme),
i fan vitralls, ceràmica,forja, mobles..., i
cartellsi anuncis(aquestsinicienel camídel
dissenygràfic).En aquestalíniaalgunsarte-
sans,contagiatsdelesmetodologiesdels
projectesdelsenginyers,comencena treballar
peralaindústriai produeixenmassivament
objectesútilsi notanútilsqueinundenel
mercat(totdemocratitzantl'accésaunacerta
comoditatgeneralitzada).I aixíentremal
segleXX amb els artistesa cavall de les
desbocadesavantguardes,elsartesansman-
tenintun espaidequalitatútil però veient

ElFAD organitza l'any
1951el Saló de la Llar
Moderna,puntd'inflexió
en l'interiorismei la
sensibilització,il'any1958
creaelspremis
d'arquitecturai
interiorismeFAD,totun
referentinternacional

comlaindustrialitzacióse'lsmenjaapoca
pocel seuterreny,el terrenyqueelsdissen-
yadorsindustrialsajudena fer avançar,tot
corregintel malgustdela indústria.
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O1.VisitadelPresidentCompanysa lanovaseudelFAD.1936- 02. Diploma
Grand Prix al FAD. Saló de París, 1925- 03. Exposició Internacional
Barcelona1929-1930- 04. Exteriorde laseuactualdel FAD, a laplaçadels
Àngelsde Barcelona- 05. Iberiona2007- 06. Toshiyuti Rita: inauguració
de la sevaexposicióal FAD durant l'Anydel Disseny2003(d'esquenaJuli
Capellai al seu costatRamonBigues, expresidentsdel FAD - 07 Visitant
deis Tallers oberts2006



Enaquestasituació,alllargdetotaEuropa
apareixenveusqueresponenambdiferent
forçaa lescontradiccionsdelsistemaindus-
trial,a lamassificaciódelesciutats,al canvi
deparadigmadelsistemadelesarts.I així,
aAnglaterra,VVilliamMorris uneixa la seva
condiciópolíticadesocialistautòpicla de-
fensad'unadauradaedatmitjanaonlaqualitat
deltreballartesàinundarialesnostresvides
i lesfariamésfelices(vaescriureunanovel-la
visionària,Notíciesd'enlloc).A Alemanya,
la DeustcherVVerlebundplantejauna altra
estratègia:col-laborarambla indústriades
d'unaposiciód'incorporaciódelsvalors
estèticsi delbongust,tot fundantlasbases
d'unsòlidcriteridedissenyindustriali sent
elgermendela Bauhaus,la importantescola
d'art.

A Catalunya,enconcretaBarcelona,el 1903
quaranta-tresartesans,arquitectesi artistes
s'uneixenpera "vetllarpelprogrésdetotes
lesartsindustrialsaquèesdediquenelsseus
associats,tantsotaun puntdevistamoral
commaterial":neix el Fomentde les Arts
Decoratives,el FAD. Aquell grup d'entu-
siastesno es podia imaginar que la seva
iniciativatindriaunallarga vida (superant
toteslesassociacionsesmentadesabans),i
queestariapresentenl'activaciódemúltiples
esdeveniments:laFiradeBarcelonai Hogar-
hotel(anys20),Exposiciód'ArtsDecoratives
de París (1925), impulsor pedagògic de
l'EscolaMassana(1929),TriennaldeMilà
(1936)...

Passadala GuerraCivil, el FAD mantéuna
activitatambvoluntatnormalitzadorai refe-
renciadaambel mónexterior,destacantel
1951 el Saló de la Llar Moderna, punt
d'inflexióenl'interiorismei lasensibilització
capaldisseny,sensibilitzaciói visualització
quetinguerenla sevaeinamésfortai presti-
giosa amb la creació dels premis
d'arquitecturai interiorismeFAD a l'any
1958,premisquesónavui totun referenta
nivell internacional.En el si del'associació
vanapareixentagrupacionsd'interessospro-
fessionalsi culturalsquedonaranpasal que
16 LesNotíciesdellenguaitreball

avuiesconeixcomlesassociacionsdelFAD:
arquitectesi interioristes,ARQUIN FAD,
dissenyadorsgràfics,ADG FAD, dissenya-
dorsindustrials,ADI FAD: modaFAD, or-
febresFAD, artistesi artesansA FAD, i grup
pluridisciplinari jove, X FAD. I va ser a
mitjansdelsanys70queungrupd'artesans
i artistesformarenl'Agrupaciód'Activitats
Artesanes,AA FAD, amb la voluntat de
rescatari potenciarelpaperdel'artesaniaen
unFAD absolutamentprotagonistadeldebat
sobrel'arquitecturai el disseny.

JosepCorredor-Matheos,MariaAntòniaPe-
lauzy,AureliBisbe,FrancescFerrando,Jordi
Serra,PilarMufioz,MariaAssumpcióRaven-
tós, Blai Puig i Rosa Soler foren els seus
cronològicspresidentsabansdel 100aniver-
saridelainstitució.I lasevaaccióvavoler
incidir perunabandaenla visualitzacióde
la capacitatartísticadelsanomenatsbells
oficis (la ceràmicad'artista, l'eclosió del
tapís), i per l'altra en la recuperaciód'un
gustculteper l'artesaniapopular.Vist ara
ambla distànciadel 2007,aquestabi-
polaritzacióajudaaexplicar,enpart,elcarreró
sensesortidaqueafectal'artesania:o se la
rescataambpaternalismecom a patrimoni
tradicional,o selamenysvaloracomaart.
El 2003va serl'any del centenaridelFAD,
celebratper lajuntacomandadaperenJuli
Capellaamblagenerosaconcepciódel'Any
del disseny.I ambun clip coma icona-un
clipdelsd'oficina,significativamentpatentat
l'any 1903-,esvaintentarlagegantinatasca
dereeducarelpúblicenunaconcepciódel
dissenyútil,humili socialmentresponsable.
En aquellanyl'A FAD va liderar,entre
d'altres,duesactivitats:unaexposiciói se-
minari ambToshiyuli Rita, i l'exposició-
manifest"Artesaniaésartesaniaésartesania".
Aquestesactivitatsintentaren,intuitivament,
apuntarunamaneracontemporàniad'ubicar
l'artesaniaentrel'art i el disseny.

Ritaésundissenyadorqueactuaenelterritori
deldissenylligatal'altatecnologia(proba-
blementlapantallaplanadelvostreordinador
sigui d'ell) i la robòtica,ambllumsconfec-

ElFAD aplega
agrupacionsd'interessos
professionalsiculturals:
arquitectesiinterioristes,
dissenyadorsgràfics,
dissenyadorsindustrials,
moda,orfebres,artistesi
artesans,iungrup
pluridisciplinarijove

cionatsambpapertradicional,i objectesde
taulaenlacajaponesai enceràmica.És un
grandefensordelrespectei l'admiracióper
la tradició,mentrereflexionai fa propostes
dinsdelesnecessitatsi possibilitatsdelsegle
XXI. "Artesaniaésartesaniaésartesania"va
serunamodestaexposicióquevolia donar

desdelamanualitatal'art,desdeldisseny
quasi industrial a la peçatradicional. En
aquestalínia,l'A FAD coordina,entred'altres
múltiplesaccions,l'activitatanualdelsTallers
ObertsdeCiutatVella,i lesactivitatsbiennals
Iberiona(jornadesdereflexiósobrel'artesania
contemporàniaa nivell ibèric) i Art Mar
(conjuntamentamb el Museu Marítim i
l'Iemed)quepromouunpuntdetrobadade
la creativitatintegradora(artesania,disseny,
art)implicadaenunareflexiócompromesa
ambla Mediterrània.

I ésqueestemseguramentenlatercerarevo-
lució (la del'eradela informaciói la comu-
nicació,elmónglobal2)i peraixòlaconvul-
sió com a estat d'ànim socialment
identificableque,potserhistoriadorsd'aquí
a 100anys,sàpiguendesxifrar,talcomno-
saltresfemaraamblarevolucióindustrial.
I desd'aquesta"tercerarevolució",l'A FAD
(artistesi artesansdel FomentdelesArts i
delDisseny,queéslanovalecturadeles
nostressigles)vol proposarunavisió trans-
versalde la funció de l'art, del disseny,de
l'artesania:col-laborar,sensejerarquies,en
laproducciód'imatgesi d'objectesquepu-
guinfer delnostreentornun lloc sostenible
i responsable,on la utopiasomiadaper
VVilliamMorrispuguiserrealment"Notícies
d'unlloc".



Compromísambel
ParcCientífic i Tecnològic.

. Compromísambla Formació.
El ParcCientífici TecnològicdeGironaafavoreixla

transferènciadeconeixemententreel món
universitari i els sectors productiusi actuacoma

dinamitzadordelsgrupsderecercadela Universitat
i coma complementde la tormaciói integració

laboral dels estudiants.

i LaDiputaciódeGirona,membrefundadori part
substancialdel Patronat dela FundacióParc

Científic i Tecnològicde la Universitat deGirona,
té perobjectiu la planificació i propostadenoves

i inversions,així comla promociódenousprojectes.

Es
É a DiputaciódeGirona

DoceEUeleoAleeaes



CULTURAI18Lanyqueve serà el 150aniversaride l'inicisimbòlicde laRenaixença,lesclatque va
portaralressorgimentd'unallenguajagairebémortapera la"repúblicadeleslletres"

sorgastronòmic.Viatger,periodista

mitjansdecomunicaciócomaraEl
Temps,DescobrirCatalunyaiDiari
deGirona,entred'altres.Aquests
tresvolums,igualqueunagranobra
deviatges,permetràfergransdes-
cobrimentsgastronòmicsapartirde
lessemblancesi les diferènciesque
espodentrobarenlamaneracom
distintessocietatstractenels ali-
ments.Aquestseràunviatgeperles
aromes,elssaborsi lesolorsdels
Cinccontinents—totaixòamanitamb
unaaproximacióhistòrica—,queens
ajudarana entendremési millorla

tural,delspoblesdelmón.Itambéel

ses,el desenvolupamentsocial,la
idiosincràsiai altresaspectesdeter-
minenlacuinadelsdiferentspaisos
queesvisitenalllargd'aquestaobra.

nendeprofessionalsdelacuina,sinó
que formen part de la riquesa
gastronòmicadecadapaís,iquein-
cloueningredientsfàcilsde trobar
alsnostresmercats:enelcascon-
trari,tambéesdonenalternativesa

neguts
18 LesNotíciesdellenguaitreball
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Ritard

No pas per voluntat pròpia, recordem-
ho, sinópels intentscontinuatsi seculars
(queno hanpasacabat)d'exterminiper
part d'Espanya. Aquest any, amb
l'aniversaridelabatallad'Almansa -amb
elconsegientDecretodeNuevaPlantaque
prohibeixla llenguaarreudelsterritorison
esparlava-celebremunaniversariominós.

La consciènciadel'existènciad'unacuina
nacionalcatalanano éspasunacosaque
ensinventemaramateix:segueix-i no és
capcasualitat-els fetsde la Renaixença
desdeprimeriesdelsegleXIX, desprésde
laDecadènciai lapèrduadelpoderpolític
delsseglesXVII i principisdelsXVIII. Els
aspectesmés "antropològics"d'aquesta
cuina són evocatsper poetesde la Re-
naixença-comTeodorLlorentepelquefa
aValència.

Però el mésremarcableés la publicació,
enplenaRenaixença,dedosllibresaBar-
celona,endatestansignificativescomles

Jaume Fàbrega

delapublicaciódelasimbòlica4 /apàtria,
deBonaventuraCarlesAribau, i delNou
manualdecuinarambtotaperfecció.Ari-
bauensrecordaquetambéhi ha la pàtria
delpaladar,i enel segonllibre,d'apro-
ximadamentel 1830i bilingie (català-
espanyol),l'autoranònimhi diuel segúent:
"la major part dels llibres que tracten
d'aquestamatèriasóntraduccionsd'autors
estrangersque,si bétindranunmèritpar-
ticular per a llurs paisos,de capmanera
podenaplicar-seaCatalunya,onelsgustos
són tandiferents,enfi, aquestllibre està
escriten un tot per a l'ús del país." Més
importantencaraés l'apariciól'any 1835
(dosanysdesprésde la publicacióde
l'esmentadaOda a la Pàtria) del primer
fascicledeLa cuyneracatalana,després
relligatenun completllibre quècontenia
quatrequadernsi un suplement(carns,
peixos,guisats,verdures,dolços, licors,
etc.).En unmomentenquel'espanyolera
la llenguadominanten els usospúblics,
l'autordeLa cuyneracatalanaexpressa
queel llibre és"redactatennostreidioma
català,a fi de fer-lo de un ús general,y
acomodata la capacitatdetothom". Als
PaisosCatalanss'aplicava,desde1768,la
Reial Cèdulapromulgadapel Consejode
Castillaquediuque"mandoquelaensefian-
zadeprimerasLetras,Latinidad,y Retórica
sehagaen lenguaCastellana",i, a més,
s'obliga a les "Audiencias y Justicias
respectivas",entrealtresmesuresencontra
del català,a "extenderel idiomageneral
delaNación".Unllibreencatalà,enaquell
context,eraun desafiamenti, de fet, un
acteil-legal.
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resultadoblementútil,per als internsi per a lasocietat.Ens plauestar implicatsen
2 A. ImplicarelsinternsdelscentrespenitenciarisdeCatalunyaenunaactivitatcultural

/ aquestprojectequeenguanyja haarribata lavuitenaedició

8èConcursdepinturaAssumpció
Mioncunillalscentrespenitenciarisde
Catalunya

Organitzat pels tallers artístics delscentrespenitenciaris,ambla col-labo-
raciódelaFundacióComaposadai deJustíciai Pau.L'exposicióconstade84
obresdelsinternsi internesdelscentressegients:CP d'HomesdeBarcelona
(19), CP de Joves deBarcelona(11), CP deDonesdeBarcelona(6), CP de
QuatreCamins(20),CP dePonent(16)i CP deGirona(7).

L'edició d'enguanyhaconstatdetrescategories:unadetemalliure,unaaltra
decelebraciódelcentenaridelcubismei, perúltim,ladecelebraciódelcentenari
delnaixementdeFridaRahlo.LapintoramexicanaFridaRahloensacostaa
unarealitatnovai màgicaplenadesímbolsdelasevaestimadacultura,i ens
mostraquela malaltiai el dolorno sónun impediment,sinóunafontdeforça
creadora.Toti l'interèsdeltreballtemàtic,calcedirunespaiala inspiraciói
alapròpiainventivadelsparticipantsques'aconsegueixenamblacategoriade
temalliure.Enaquestaexposicióvampodergaudirdeltreballdelsparticipants
delstallersartístics,elsqualsinterpreten,reinterpreteno creen,i de lesobres
valoradespeljurat, integratperpersonesdelmóndel'art i queha considerat
lasevasingularaportacióestèticai significativa.

Aquestavuitenaedicióva celebrar-sedurantla segonaquinzenadel mesde
febreri comsemprel'activitatdelsmonitorsresponsablesi els col-laboradors
delscentresperrealitzarunmuntatgeharmònici equilibratvasercomplicada,
efectistai modèlicaenquantaltempsemprati elresultatobtingut,tambéhem
dedir, perla partqueenspertoca,queva resultarcomplicadala tascaperals
componentsdeljurat,a l'horad'atorgarelsguardons,perquèl'altaqualitat
assolidapels participantsva provocarque,per primercop a la històriadels
premis,esdecidíslacreaciód'unaccèssit.Vaquedarpalèscomelsresponsables
i educadorshanfetun esforçnotableperaconseguirinformardetemesd'una
certacomplexitati dotard'einesapersonesque,potsersenseaquestaproposta,
nohaurienpensatmaiadedicarpartdelseutempsa la creacióo aactivitatsde
creixementintel:-lectual.

Durant l'acte d'inauguracióde l'exposició, ensva acompanyarla germana
MontserratMoncunill,laqualdónanomalpremienreconeixementalaseva
pioneratascadesenvolupadadesdefa moltsanysenelscentrespenitenciarisi
queambel tempshadonat,entred'altres,el fruitd'aquestspremis,lagermana cions, seu de la UGT deCatalunyaa laRambladeSanta
MontserratMoncunillesvamostraragraidai afalagadaperlesmostresd'afecte Mònica,10deBarcelona,amblapresènciade lagermana
generalitzadesquevarebrei novatrigargaireademanar,amblasevadiscreció Moncunilll-02.PremicategoriaFridaRahlo-03.Accèssit
natural,quecentréssimlanostraatencióenlesobrespenjades. categoriaFrida Rahlo - 04. Premi categoriacubisme
24. LesNotíciesdellenguaitreball
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Volemdestacarlapresènciadela conselleradeJustícia,Montserrat
Tura, laqualtotjustacabavad'encetarel seucàrrec,i tambéquees
vamostrargratamentsorpresaambla feinafeta.Va aprofitarla seva
intervencióperencoratjar-nosen la continuitatde la col-laboració
entreel nostresindicati el seudepartament.En aquestaocasió,la
inauguracióde l'exposició i el posterioractede celebracióvan
comptarambla presènciadelvicesecretarigeneralde la UGT de
Catalunya,FredericMonell,i deldirectordelaFundacióComaposada,
FranciscoNeira.

No hemvolgutdeixarpassarl'oportunitatquedesdeLes Notícies
dellenguai treballse'nsofereixpertalquelessevespàginespuguin
informard'aquestspremisi, alhora,l'aprofitemperrecordaralsseus
lectorslacitaanualquetenimal calendariambelcol-lectiud'interns.
I amésdir-vosquenohemd'oblidarcapni unadelesparts-algunes,
mésnotòriesqued'altres-que tenenunpaperenl'organitzaciódel
premini elsmèritsdel complexprocésqueinclou: idees,postaen
marxa,materialitzaciódelprojecte,tampoclanostra,amblaposterior
fasedepremisi adquisicions.Tot això,amicsi amigues,constitueix
una massivai activaadhesióa la tascasocial de reinserciódel
col-lectiud'internsi internesdelscentrespenitenciarisdeCatalunya.
Alhora, sensedeixarde bandala importànciadel reconeixement
individualque,mésenllàdelseu simbòlicvaloreconòmic,qualsevol
adquisiciód'obracomportapera l'autor.

El tempspassavolant,i aviatpodremgaudirdelanovenaediciódel
premi(ambmúsicadeBeethoven,o sense).Finsaleshores,nooblideu
anotarla cita a la flamantnovaagendadel 2008,i així fer-hi un

racópervisitar-nos.Per acabar,esmentarqueper a la realització
d'aquestarticlehemtingutencomptelesconsideracionsaportades
perl'equipdemonitors.

LesNotíciesdellenguai treball19
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2 Periòdicamentuspresentemalgundelsartistesqueduranttotl'anyexposenlaseva

obraa lasalad'exposicionsde laFundacióComaposada-UGTde Catalunya

Carmen P Higueras, Àread'exposicionsFundacióComaposada

slaleshores eldrac es va despertar": Així deia,mésomenys,
undelmésafamatsrelatsbreusdelsquetincmemòria.El queavui
ensocupaésunxic diferent,introdueixunnoupersonatgei canvien
el tempsi el subjectedelverb:A l'Àngel vaserdespertatpeldrac"
Desdefaunessetmanes,casanostras'haconvertitenunregnede
fantasia.Tenimalvestíbulun muntd'obresrealitzadesapartirde
metallsvaris,unesconformadespercintesplanesi suavitzadesper
vidresdecolors,altres,lamajoria,contundentsi conformadesper
l'impactedel martell.Peròtotes,totes,bensegurqueestanfetes
acopdecor.

Ferro,acer,vidre i foc perdonarcosa les formesi lesideesd'un
homedeTerol, un enamorat-noméspodia seraixí- delscontes
anticsi lesllegendesi sagues,mésomenysmitològiques.Al seu
currículumes pot llegir que és autodidacte:queper arribar al
momentactualdereconeixementi llibertatd'acció hahagutde
passarpermoltestribulacionsa mésdecentenarsdeproves(tal
comfeienels heroisantics),queesconsideraun treballadordel
metall,un forjador...Jo diriaquecertamentho és:un forjadorde
somnis.Dels seussomnismésíntimsi puerils-enel sentitd'allò
queensfa aprendre,queés essenciali en capcassimple-,que
esdevéescultorsenseadonar-se'n,apesardel'esforçtitànicrealitzat
diaa dia,perapropiar-sedel'ànimadelmetalli queacabaràa la
trampadelcaçadorcaçat.Tot i això,la sevaànimaéstendra,batega
ambforçai li permetdonarformaa criaturesinenarrables.

Coherentement,l'obra del'Àngel Alejos esmousensedilemes,
entredueslíniesdetreballmoltdiferenciades:unaminimalista,de
traç decidit i pla, quasi un dibuix, que apareix quan treballa

, s i RE rs temàtiquesdesentimenti que,mésqueun títol, suggereixenun
L'art és creació i també ofici, lenelcas estatd'ànim,i l'altraplenad'éssersfantàsticsambposturesforçades,
de l'Àngel Alejos van de la mà. Ofici com a recargolant-se,punxegudes,feridores,repulsivesi magnètiques
sinònim d'esforç, d'hores inacabables doble- alhora,quetradueixenenescates,ungles,dentsi llancestot un

Es i universfabulóspropietatexclusiva(fins quedeixenel taller)de
gant metalls fins a extreure'n formes Que mal l'imaginaripersonaldel'autor.Dia i nit,dinsla forja,crea,o recrea,
Van creure possibles. L'autor reivindica un art dimonis,nimfes,guerrersimpossibles,gàrgolestenebroses...,i
nascutdel'oficid'artesàconvertitenpassió taca ide,

La veritatésque,personalment,no emsentogaireatretapercerts
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O1.Dracmonumental.Ferrocolat- 02. Cap de nen.
Vidreacoloriti làminadeferrobrunyida- 03. Sol. Cinta
planadeferropintat

temes:evidentmentm'agradenels llibresdeficció i leshistòries
fantàstiques,vulldirquenoemsentoencuriosidapertotaixò
ambunvessant,diguem-ne,mésbel-ligeranti obscurantista,de
totesmaneres,semprehi ha d'haver un primer cop. Ens va
presentar,ésundir,jafaunsmesosunconegutcomú,uncompany
delafundaciói el sindicat.De fetenJoan,emvaparlarquehavia
coinciditenunviatgeamb"uncompanycuriósquefa cosesmolt
interessants,el podriestrucar...Heportatel seunúmeropersi un
cas".La restaja començaa serhistòria.Vam parlar,vaig rebre
imatges,ressenyesdediaris,comentarisi articlessobrelaseva
activitatartística i vam decidir que el novembred'enguany
muntaríemunaexposició.

No esmentaremtotesles dificultatsques'han superat,perquè
visitant-lauspodeuferunaideadel'esforçquerepresentabellugar
totesi cadascunad'aquestespeces,peròsím'agradaràcomentar-
vosquelaprimeraidea-la vamhaverd'abandonarperarriscada
i costosa-consistiaenmuntarun dracde3 metresi escaigd'alt
per4 metresdellarg,albellmigdelaseudelsindicatlFinalment
hemdeixat,comarecorddelaproposta,unaombraenunaparet
enformadegrancartell.

I a totcontetradicionalcomcal,hi had'haverunafadafadrina
-enaquestcasvaserunmagfadrí-,unaprincesaque,evidentment,
ésrossa,simpàticai fantàsticai no deixamai sol al príncepen
lesaventuresqueemprèn.Encaranohemdescobertalmalvat...,
tot i quetenim un fosc reproductorde DVD ubicata la sala
d'exposicionsque,ambencanterisindesxifrables,noenspermet
veureunmagníficdocumentalpreparatmésenllàdelesmuntanyes
i pertantportaunsquantsnúmerosala rifa.

Abansdeposarelpunti final-quanacabielmesdelesànimes-
, Usconvidemapassejar-vosperaquestmonmisteriósi conèixer
una mica millor l'obra, compartiruna estonaamb l'autor i
preguntar-liper l'origen d'aquestescriaturesfantàstiquesi/o
esgarrifoses.Qui sapcomacabaràla mostra.Es comentadesde
fa diesquealgunesd'aquestesfiguresfan llumsdecolors...

I aquestconteja s'haacabatl
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VaviureforçaanysalPaísBasconelseupare
treballavaenunafàbrica.EstudiaFilologiaHispànicaiarribaaOsca
l'any1974,perferdeprofessoral'EscoladeTurisme.L'any1984va
a l'Escolade Magisterid'Oscaquedepènde laUniversitatde
Saragossaiquel'any2000estransformaenFacultatdeCiències
Humaneside l'Educació.ÉsmembredelConsellNacionalde la
ChuntaAragonesista.Autordelaprimeragramàticadel'aragonès
iunescriptordestacatenaragonès,esmentemelsseusllibresde
poesiaSospirosdel'aire(1971),Cutianoagúerro(1977),Purnasen
a zenisa(1984)i Baxoa molsa(1999).És undelsfundadorsdel
Consellod'aFablaAragonesa,potserlaprincipalassociaciócultural
depromociódel'aragonès.VapresidirelConsellofinsal'any2004.
itambéelprimercongrésperalanormalitzaciódel'aragonès,l'any
1987,enelqualesvanaprovarunesnormesortogràfiques.



Afàble,enstrobena l'estaciódetrend'Osca
i, tot parlant, ens acostema la realitat
d'Aragó.

Quan comença el teu interès per la
cultura i per la llengua2Lamareerade
Saragossai elparenavarrèsi acasaesparlava
en castellà,però usàvemalgunesparaules
pròpiesdel castellàregionald'Aragó i quan
estàvemal PaísBascaquestesparaulescrida-
venl'atenció,comaradir "pozal"enlloc de
tcubo".A partird'aquestcontrast,vaigvoler
saberquèpassavai vaig començara llegir
algunsarticles de lingúistes,en particular
francesosi alemanys,peròtambéd'aquí,com
Badia i Margarit.Tot i queno hi haviauna
informaciómoltexhaustiva,quedavaclarque
aAragóhi haviaun lèxicespecífici, a més,
un parlarviu a la zonadel'Alt Aragó, amb
elementsmorfològicsi sintàctics.Aixòper-
metiapensarenunallenguaromànicaperò
enperilld'extinció.Vaigcomençaraestudiar
aquestallengua,i tambéa escriure-hi,fins i
tottextosliteraris.Aixívaigescriureipublicar
el llibre depoemesSospirosdeV'aire,l'any
1971,qued'algunamanerainicia el procés
modernde recuperacióde l'aragonès.Els
anys70van serderepresa-i els 80es va a
més-, amb novel:les,estudis,com ara un
diccionari l'any 1977,i la creaciód'asso-
ciacions,comaraelConsellod'aFablal'any
1976quevaaplegarpersonesdeprocedències
diverses,comaradelapremsao launiversitat.
En aquellmomentnovamdemanarla legali-
tzació, perquèper reivindicaruna llengua
pròpia ens haurientitllat de nacionalistes,
peròfèiemreunions,comunicatsdepremsa,
unprogramaderàdioi articlesdesensibilit-
zació als diaris, amb informació sobre la
històriadel'aragonès,el lèxici lagramàtica.
És el casdeldiaridela tardaAragónExpres
o dela revistaAndalónqueeramoltcomba-
tiva.Detotplegatensorgíun interèsperpart
d'estudiososi degentjove urbanasobretot,
peròdespréss'arribàa d'altresàmbitsdel
territori(Sabifiànigo,Biescas,etc).El Consello
esva legalitzarl'any 1978comaassociació
culturali desd'aleshoresa Oscaéson s'ha
situatl'actuacióambmésforça.Es vanco-
mençara fer cursosd'aragonèso apublicar
larevistaFuellasd'informaziónd'o Consello
d'a Fabla Aragonesa,decaràctertrimestral
i queja té30anysdepublicaciócontinuada.
Més tard,a partirde 1997va aparèixeruna
novarevista,Luenga4 fablas,anuali queés
d'investigació i documentació. També

s'organitzend'altresactivitats,comaracon-
ferències.

Hihad'altresentitats2A bandadelCon-
sello,n'hi haduesd'importantsi queestana
Saragossa.El Ligallo de Fablansde l'Ara-
gonésque compleixvint-i-cinc anys i que
precisamentavui, 27 d'octubre, celebra
l'aniversari ambun concertambsetgrups
quecantenenaragonès.Tambéfan cursos
d'aragonès,promocionenla música i fan
activitatsdecarrer.Haniniciatunprocésper
expandir-seperd'altrespoblesi comarques,

comaraSabifiànigo.En aquestpunt,caldir
que el procésde comarcalitzaciód'Aragó
començaaquallarenla societat,comaàmbit
administratiu però també com a àmbit
d'actuaciósocial.Nogaróés l'altra entitati
ésmésnova, fancursosd'aragonèsi tenen
unacertaimplantacióentrela gentjove de
Saragossa.El Consellosemprehatingutmolt
clar que la sevaactivitates refereix a tot
Aragó,peròquecalprioritzarl'actuacióa la
zonadel'aragonès,a l'Alt Aragó,d'Almodo-
var capamunt,on esconserva,ni quesigui
mínimament,l'aragonès.S'ha de comptar
amb Saragossa,perquèés la capital,però
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sempreencontacteambel territorii ambels
parlants.L'Institutd'EstudisAlt-Aragonesos
ésun centred'estudisqueestàa Osca,que
depèndela Diputaciód'Osca i quetreballa
en l'estudi i la divulgació en les diferents
àreesdel coneixement,i tambépelquefa a
llenguai literatura,ambl'impulsa la inves-
tigaciói l'organitzaciódetrobades.

Quinhadeser el futurde l'aragonès2
Estempelreconeixementi la recuperacióde
l'aragonèsde forma clara. Ens interessa
l'aragonèscom a temad'investigacióperò
tambél'utilitzemcoma llenguadecomuni-
cacióquotidianai estemperlanormalització
i lanormativitzaciódela llenguaaragonesa.
La UniversitatdeSaragossaésunaaltracosa.
El rectorconeixl'aragonèsi el defensa,però
en el Departamentde Lingúística General
Hispànica,onjo treballocomaprofessorde
castellà,la majoria de professorno estan
gaireafavordelarecuperaciódel'aragonès,
dela sevanormalitzaciói normativització,i
del seuensenyament.No creuenquesigui
necessariquel'aragonèssigui cooficial,de
30 LesNotíciesdellenguai treball

lamateixamaneraquetampocpensenque
sigui necessari el reconeixement de
l'oficialitat de catalàa Aragó. Pensenque
l'aragonèsi el catalàsónun temacultural
quepot rebreun impulsen l'àmbitcultural
peròqueno cal anarmésenllà,ni tampoc
que passin a usar-se en l'administració.
Aquestaposicióemsemblasorprenent,així
comel fetqueneguinlaunitatdel'aragonès,
totdientquehi hadiferentsparleslocals,que
difícilmentespodrienconjugarenunaunitat.
La posició pel quefa al catalàés diferent,
perquèla realitatés molt òbvia i el català
estàreconegutperlaromanísticainternacional
desdefa moltíssimsanys.El reconeixement
de l'aragonèsésfeble i desde la Filologia
Hispànicasovintsel'haconsideratundialec-
te, però en els darrersvint anyscadacop
quedamésclardesdel'àmbitdelaFilologia
Romànica que l'aragonèsés una llengua
romànica,un idioma,dela mateixamanera
queho és l'asturià,malgratqueestiguinen
una situacióde greureculada.Quedaclar
queel no reconeixementde l'aragonèsi de
la sevarecuperacióté una clara dimensió
política i ideològica, perquè afavorir

l'aragonèsho interpretencom un atemptat
contralallengua"espanyola".Ésunallàstima,
perquèl'opiniódelaUniversitatdeSaragossa
pesa,i elsquedefenseml'aragonèsestemen
minoria.

A principide2004,desdelConsello,ungrup
de trespersones,ambÀnchel Conte,van
marxaradduintqueFranchoNagoreeraun
dictadorper fundarla SocietatLingúística
Aragonesa.Van considerarquecaliaunnou
enfocamenti quecaliamodificarlesnormes
ortogràfiquesdel'aragonèsestablertesl'any
1987enun congrés,tot i quecostavalorar
la sevaproposta,perquèmai hanexplicitat
de formaclara les sevespropostes.Arran
d'això,Ligallo Aragonési Nogaràvanvoler
impulsarun movimentque va portara la
celebraciód'unsegoncongrésdel'aragonès
l'any2006quehaviadepermetrela creació
d'unaAcadèmiadel'Aragonès.Tanmateix,
unaAcadèmiadel'Aragonèshauriadesus-
citar l'acorddetotesles associacions,dels
parlantsi de la UniversitatdeSaragossa,la
qualcosano s'ha aconseguit,a bandaque,
commoltbédiuel governd'Aragó,una



Acadèmiadel'Aragonèsnoméspotnéixera
partir de l'impuls i del reconeixementdel
mateixgovern. I tot això no és el que ha
passat,i tot plegatrepresentauna fractura
greu.Precisamentel Consellovacrearl'any
2000un ConsellAssessorperorientarsobre
lanormativització.

En quin punt està el famós projecte
d'unalleide llengiiesd'Aragó72Ladivi-
sióenelmovimentassociatiuenssituaenun
treballparal-leli enunamoltmalasituació,
en particular de cara a la possibilitat que
definitivamentel governd'Aragó presenti
novamentun projectede llei de llengúesa
les Corts d'Aragó. Els projectesde llei de
llengiiesfa anysquevanamunti avall.L'any
2005hi havia un projecte,peròel PAR va
posarproblemesalPSOE. Enguany,arrande
lesdarrereseleccionsal Parlamentd'Aragó,
elpresidentdelaDiputacióGenerald'Aragó
(Governd'Aragó),Marcel-líIglesias,vaafir-
marqueelprojecteespresentariaeneltermini
desismesosi quequedariaaprovadaa l'any.
Els esborranysquevancircularl'any 2005
erendemínims i no anavengairemésenllà
dedirqueespodiaparlarenaragonèsi en
català,peròaixò nomésserviriaperdir que
s'haaprovatunallei de llengúes,i allò que
calésunallei queapostideformaseriosaper
l'impulsi lapromociód'unprocésdenorma-
litzaciólingúísticadel'aragonèsi el català,
demaneraqueelsdonifutur.Aramateixa
Aragólasituacióparlamentàriaéslasegiient:

hi haun governde PSOE i PAR, ambPP,
ChuntaAragonesistai IU a l'oposició.

Valorael patrimonicultural d'Aragó2
El patrimoniculturald'Aragó ésmoltric, i
crecques'intentaposar-loenvalor.Peròcrec
queelproblemaestàenlesprioritats,perquè
nohi hadinersperatot.Ara s'handededicar
molts dinersper a la conservaciómínima
d'esglésies,castellso monumentsarquitec-
tònics que requereixenmolt recursos.En
aquestapartatdel patrimonimaterialtenim
el casdeMontafiana,unaapostaparticular
delpresident,peròmoltdifícil quanpassem
de la meraconservacióa la rehabilitacióa
fons. Aquí a Osca tenimel cas del Palau
Episcopal,on fa anysques'hi fan obresde
rehabilitació.Tambéhi ha intervencionsca-
ríssimesqueesfandecaraal turisme,coma
SanJuandela Pefia. Hi haun contrastentre
obresperimpedirlesgoteresenun edifici i
que gairebéno disposen de pressuposti
d'altresen quèhi ha un interèspolític per
tirar-lesendavant.El patrimoniimmaterial
tambémoltric

Què pot significar l'Expo de l'Aigua
2008aSaragossa2 LaExpodel'Aigua
2008deSaragossacrecqueengeneralestà
benplantejadai l'enfocamentpel quefa als
contingutsresulta adequat,perquètenim
l'aiguacomaprotagonista,pel fetdeserun
recursescàsquecalconservari mimar.D'altra

ogrofiamilerdel'eragonçi)deSantaOreviadenzendadelaSoniaOrossa,enaplazadeSanPodradeChacaodiu 7.

4deaPartoratadeSantaOrovia(paepoblicaras"CoptasdeSantaOrosta"deChaca(ut:graninnésdecumentalelregidsrica.

banda,tambéresultaevidentquel'Expo fun-
cionaràcomungranaparador,ambunagran
dosidemàrqueting.Podempensarquehiha
detallstècnicsenquèespodriahaveractuat
ambméscura,com ara el fet de dragarel
fonsdelriu ambla previsióqueuntramde
l'Ebrepuguisernavegablei funcionarcom
un canal,s'hauriapogutpensarenvaixells
méspetitssensequealgunesactuacionscon-
tradiguinel tacteecologistaqueesdevéobligat
precisamentpeltemadel'Expo. La dimensió
demuntatgemediàticésmoltimportanti ara
mateixja hi hamésdecentpaisosqueseran
a Saragossaambels seusestands,a banda
delsde les diferentscomunitatsautònomes.
Tanmateix,tambés'hadetenirmoltencompte
quearedòsdelapreparaciódel'Expopodrem
disposardenovesinfraestructures,comara
lesrondeso elsmateixospavellons,s'estan
fentrehabilitacionsimportantscomaraladel
Paranimf de la Universitat de Saragossa,
s'arreglenelsmargesdel'Ebre o esvol dis-
posar d'un parc empresarial,tot això són
realitatsquequedaranl'endemàdel'Expo.

Com veus la situació general
d'Aragó2 Durantladècadadels60delse-
gle XX, i encaradurantla dècadadels70,
Aragóeraunaterrad'emigració,enparticular
desdel'àmbitrural.Durantladècadasegiient
la situacióesvacomençaraequilibrar,però
enelsdarrersanyshi hahagutun tombim-
portanti s'hanincorporata la societatarago-
nesauns 100.000immigrants,la qualcosa
nodeixadeserunindicadormésd'unasitua-
cióeconòmicaengeneralpositiva.Aramateix
Aragótéuns 1.200.000habitants,delsquals
mésdelameitatviuenaSaragossa.Hi hauna
certaconsciènciadel desequilibriterritorial
quecomportaaquestagranconcentracióhu-
manadeSaragossaenverslarestadelterritori,
peròaquestadinàmicaés molt complexai
costaràmoltdecanviar,toti ques'intentien
algunscasos.Pel quefa aOsca,fa anysque
elsprojectesd'infraestructuresimportantsde
comunicacióambFrançanoacabendetirar
endavant,enpartperlaposiciódelesautoritats
franceses.Cal prendrenotaqueenelsdarrers
anyss'hafetungranesforçpertalqueAragó
engenerali Saragossaenparticularesdevin-
guinunagranplataformalogísticasituadaen
el centred'un triangleformatperCatalunya,
PaísValenciài Navarra-PaísBasc,peròque
tambéhaassolitunadimensióconsiderable
enel sudd'Europa.
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SOCIETATI
0: 2 La gestióadequadadelsresidusesdevéunaproblemàticade primerordreenaquest

segleXXI

Laproblemàtica
delsresidus,avui(I)
Jeroni Fiol Renaudin, tècnicdelGabinetdePrevenciódeRiscsLaboralsde la
UGT de les illes Balears

Elvolum de residus generats a Espanya ha augmentat, i aquestaésunaveritatforade
totdubte,encoratjadadurantelsúltimsanyspertrescircumstànciesfonamentals.El creixement
econòmicenquèdesdefa mésde 10anysestàimmersaEspanya,no afectanttotselssectors
productiusperigual,representaunamilloraenla qualitatdevidadelamajoriadelesfamílies
queestradueixenunamajorrendadisponiblequeesgasta,s'estalviao s'inverteix.S'estima
quedurantel període2008-2012,el PIB augmentaràun 2,524.D'altrabanda,la tendència
demogràficanegativaexistentdurantmoltsanysha canviaten els últims tempsgràciesa
l'arribadadepoblació immigrant,la qualté mésfills per família respectea les espanyoles.
Entreelsanys2001i 2006,lapoblacióresidenttotalvaaugmentarenun8,774aproximadament.
Finalment,fa anys apareixl'anomenadasocietatde consum,alimentadaper campanyes
comercialsquepretenenvendreatotacostaelproducteofert,i gravara foc dinslesmentsdels
consumidorsla ideaquecal consumirperserfeliç, i sensequeimportíquemoltsproductes
siguinmediambientalmentirresponsables.En elstempsquecorren,seriatandesgavellatafirmar
queel consumismeha desaparegutcom dir que les empresesno cerquenaconseguirmés
ingressos.El quesí quehacomençatacanviarésla formaenquèel consumidor,millor format
i informat,compra,i la formadevendreel producte,la idea.Amb la satisfaccióimmediata
delesnecessitatsdel clientja non'hihaprou,arahaentratenjoc la variablemediambiental
queés la queatorgaun plus al consumidor,i que fa quemoltesempreseshaginhagutde
reestructurarla sevasistemàticadeproducciói venda,ja queel verdven.
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Com a punt de partida hemformulatunaregla,donem
unapassaméspersaberdelqueestemparlant,i aixòpassa
perdefinirelqueésunresidu:totallòqueesgeneraen
qualsevolactivitateconòmicaodomèsticai quenotéutilitat
aparent.Ennotenitutilitatperanosaltres,éslògicqueens
envulguemdesprendre,amblaqualcosalaparaulaclau
és l'absènciadevaloraparent,aparentperquèaun residu
se li podendonaraltresusosqueni tansols imaginem.
Pensemperunmomententotallòquefemenundianormal
en lesnostrescasesi pensemquègenerem:restesd'àpat,
llaunes,paperdecuina,olis, embolcalls,plàstics,fluids
corporals,aiguadedutxa..., la llistaésinacabable.

La Llei 10/98deresidusdefineixunresiducom"qualsevol
substànciaoobjectepertanyentaalgunadelescategories
quefigurenenl'annexd'aquestallei,delqualelseuposseidor
esdesprenguio delquetinguila intencióo obligacióde
desprendre's.En totcas,tindranaquestaconsideracióels
quefigurinenelCatàlegEuropeudeResidus(CER),aprovat
per les institucionscomunitàries".De la sevaaplicació
s'exclouenels residusoriginatsen l'àmbitdomèstic,amb
la qualcosaésaplicableúnicamentaempreses,a lesquals
SÍqueconsideracomaproductors,peròaquestfetnoexclou
quenosaltrescomaciutadansdelcarrer,puguemseguiren
elnostrediaadiapautesquelalleirecull,comlaseparació
selectivaen les nostresllars.Una persona,encondicions
normals,generadiàriamententre1 i 1,5quilograms
d'escombrariesaproximadament,delsqualsun 879vidre,
1594envasos,2226paperi cartó,4570matèriaorgànicai
1096altres.Depenentdelseugraudeperillositatperales
personesi peralmediambient,l'esmentadalleicontempla
duesclassificacionsderesidus,els residussòlidsurbansi
elsresidusperillosos,encaraqueenlapràcticaescontempla
unaterceraclassificacióquesónelsresidusespecials.Per
exemple,unagotademercuripotcontaminarfinsa 1.000
litresd'aigua,mentrequeunagotadelletésinofensiva.

Haquedat clar quesemprequeexisteixiunconsumesgeneraràunresidu
en algunmoment.Alguns d'aquestsresidusseranreassimilablesper la
naturadescomponent-seperl'acciód'organismesvius, comarabacterisi
fongs (biodegradables).És el casde la matèriaorgànica,i d'altresno
reassimilablescom araelsplàsticstradicionals.Tant en un cascomen
l'altre,el principalproblemaambel qualenstrobemésquèfer ambels
residus.Enelpassat,lesúniquessolucionserenl'abocador,elseuenterrament
o la sevaincineració,senseseparaciódelsresidus,sensetenirencompte
la sevatoxicitati senseadoptarcapmesuradeseguretat.Aquestafaltade
controlva comportarla contaminaciódesòls, l'emissióa l'atmosferade
gasoscontaminants,tantperal mediambientcomper a les persones,i
l'apariciód'abocadorsil-legals,algunsarrandemaren algunsmunicipis
espanyols.Actualment,gràciesa lacreixentconscienciaciómediambiental
i al desenvolupamentdelestecnologies,esplantejaun futurquepermet
l'aprofitamentdelsresiduscomaprimeramatèriaperobtenirnousproductes,
pera reutilitzar-los,o béperobtenir-neenergia.

Els impactesmediambientalsquetenenels residusels podemtrobaren
l'aire,l'aigua,el sòl i el paisatge.Vegem-neunsexemples:

Sobrel'aire, els impactes van des de l'emissió de metà i diòxid de
carboni als abocadors, fruit de la descomposició de la matèria
orgànica,fins a l'emissió de sofre, diòxid de carboni, metallspesats
i dioxines entre altres de les incineradores, malgrat que les emis-
sions estan molt controlades, tot comptant les incineradores amb
sistemes de depuració i eliminació d'elements tòxics.

Sobre l'aigua, els lixiviats que produeix la matèria orgànica en
descomposició dels abocadors i la resta de terrenys on s'abandoni
les escombraries poden provocar la contaminació de rius i d'aigies
subterrànies en cas de filtració. Contra això, els abocadors han de
comptar amb el seu sòl impermeabilitzati un sistema de recollida
de lixiviats per poder depurar-los. Un altre impacte el provoca
l'abocament d'aigúes residuals i la resta d'efluents a través
d'emissaris submarins en molts casos sense cap control.

Sobre el paisatge, tota planta, ja sigui incineradora o de compos-
tatge,així com un abocador, té un alt grau d'impacte visual consi-
derable. D'altra banda, es produeix una utilització del sòl per a
altres usos que no són els originals, així com la modificació de la
biodiversitat existent en el mateix.
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Avalot-Joves de la UGT de Catalunya,
arafa tresanys,a la sevaterceraAssemblea
Nacional,varecollit lesinquietudsdelsmal
anomenatstreballadorsi treballadoresdel
lleure(animadorssocioculturals,educadors
socials,informadorsjuvenils,talleristes,etc.).
Aquestesinquietudsereni són moltes.La
situaciódepartidaarafa tresanys:elstreba-
lladorsi treballadoresnoenssentimvalorats
alsnostresllocsdetreball,ja queennohaver-
hi capconveniquereguliel sector,lesnostres
condicionslaboralssónmoltdesigualsdepe-
nentdel'empresa.No se'nsreconeixlatasca
sociali educativaquetélanostrafeina.Fins
almoment,l'òrganreguladord'aquestsector
haestatl'Estatutdelstreballadors,peròaquest
Estatuttémoltesmancances.Volem el ple
reconeixementdeltreballdiaridecadascun
dels companysque desenvolupenla seva
feinaenel sector,tantenl'àmbitlaboralcom
en l'àmbitsocial,atèsqueen l'actualitatla
nostrafeinano ésgensvalorada.El sector
pateixunagranprecarietatlaboralqueafecta
directamentel treballdiari,toti que,gràcies
al granesforçdelsprofessionals,això mai
nohaarribataafectarelsusuaris,unaquestió
quela societatpossiblementno hatinguten
compte.

Ara comara,desprèsdetresanysdeconveni
desectori desprésd'unafeinadecampmolt
dura i agraidaalhora,ens trobemen una
situaciótotalmentdiferenta la dels inicis

d'aquestsectorpel quefa a l'organització.
Aviat farà tres anys que la Federacióde
ServeisdelaUGT deCatalunyas'encarrega
d'organitzaraquestsector.Desdelprincipi,
laNúriaMartíns'encarregadeportaraquest
sector(la nostramestrasindical).Es va en-
carregardeprepararlaplataformadelconveni
juntamentambl'Òscar Riu queactuavaen
representaciódel'Avalot. En unprimermo-
mentvàremcomençara fer eleccionssindi-
cals a les empreseson vàremtenir i tenim
moltsbonsresultats,peròel mésimportant
ésquevàremtenirunaparticipacióespecta-
cular.Desprèsvàremcomençaranegociar
amblaNúriai l'Óscar,i elresultatd'aquestes
negociacionsvarenquedarreflectidesenel
primerconvenidel lleureeducatiudeCata-
lunya.El tempsvaanarpassanti tantlaNúria
com l'Òscar varenpassara tenir d'altres
responsabilitatsi vàremcrearlacoordinadora
del lleuredela UGT deCatalunya.Aquesta
coordinadorateniaunreptemolt important
queerala implantaciódel convenia totala
naciócatalana.No haestatunafeinafàcil,
peròcrecquehemtreballatbé i el mésim-
portantésquehemcreatun equipmoltco-
hesionati molt voluntariós, i alhoramolt
efectiu.

plataformai recollir les impressionsdetot
elsector.Seràunanegociaciómoltdura,però
l'afrontemambmoltesganesi moltesener-
gies.Amb el suportdeduesgransorganitza-
cions com són la UGT de Catalunya i
l'Avalot.

Nomésensfaltaagraira la gentquehatre-
ballatperquèaquestsomnipuguiserpossible:
el segonconvenidellleuresocioeducatiude
Catalunya.Gràciesespecialmentals com-
panysafiliats,a la companyaLaura,enFran-
cescRocasalbas,enGironès,l'ÒscarRiu, en
Chalir i totl'equipqueté l'Avalot i queés
extraordinari,i enespeciala tu,Núria, com
a mestrasindicali perquèsemprehasestat
al nostrecostat.



3D

Alguns jano els tenimentrenosaltres,per
aixònopodranrebredirectamentl'homenatge
queenguanylaUGT deCatalunyaretamés
de3.000treballadorsi treballadores.Jahem
organitzatelsactescorresponentsa lamajoria
decomarquesenquèels afiliats i afiliades
quehanmantingutel seucompromísambla
UGT han rebut l'agraimenti un obsequi
commemoratiu, en molts casos acompanyats
delsseusfamiliars.Als quinovanpoder
assistir-hielsfaremarribarelseuobsequi.

Hanestatactesmoltemotiusi agradables,
ambelrecorddelsquija noensacompanyen
i on es fan visibles realitatsde les qualsa
vegadesno somconscients,comaraqueles

donestambés'afiliaven al sindicato que
moltsafiliatsi afiliadesaleshorestenienpoc
mésde 20 anys.Molts dels qui varenser
delegatsi delegadesa les sevesempreses
ocupenaranovesresponsabilitatssindicals
o sónal capdavantd'ajuntaments,consells
comarcals,etc.,ampliantaixí el seucom-
promíssocialmésenllàdelsindicalisme.

Aquesthomenatgeensfa reviurela història
compartida,retrobar-nosambgentpionera
comaresponsablesdelsindicata lescomar-
ques,gentja grana qui els anysno hanfet
oblidarla lletrai lamúsicadela Internacio-
nal...Companysi companyesquerebenemo-
cionatsl'obsequicommemoratiudel seu

compromísd'afiliació, mentrerevalidenla
voluntatfermade fer pinya al voltantdels
actualsreptesquetéel nostresindicat,per
aconseguir,perexemple,quecapsalariestigui
persotadels1.000Z almeso perferrealitat
el dretaaccediraunhabitatge.

Encaraensquedenalgunsactes,i hi tornarem
a repetiramborgull: Moltes gràcies,com-
panysi companyes,pelvostrecompromísi
perlavostravalentia.Fa30anysnoerafàcil,
peròfer sindicatmaiho és,vosaltressouel
sindicat,elsafiliatsi lesafiliadesquejunts
feupinyai feuvisiblesa lesempresesi a la
societatles sigles de la Unió General de
Treballadors.
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Juan Alamillo (UniódePensionistes,
Jubilats i Prejubilatsde la UGT de Catalunya)

Aquestsnous
dretssocialsno
cauendelcel,sinó
quesónfruitdela
pressiósindicali
sociali l'existència
aEspanyai a
Catalunyade
governsdeprogrés

El proppassat dia 2 dejuliol, la Unió dePen-
sionistes,Jubilats i Prejubilatsde la UGT de
Catalunya,juntamentambels companysde la
SectorialdePersonesGransdelPSC, vamorga-
nitzarunajornadaa la seucentraldel sindicat,
aBarcelona,ambl'objectiud'explicarlaposada
en marxaa Catalunyad'aquestesdues lleis.
D'entrada,expressarel nostreagraimentals
ponents, als assistents i als representants
d'institucions i entitats, i no cal dir-ho a
l'executivadelaUGT deCatalunyaqueenshan
donatel seusuporta l'acte,tot reconeixentla
nostralabor.

La jornadava comptarambla participacióde
dues-centescinquanta-vuitpersones,i diesabans
vamhaverdedenegarsol-licitudsdeparticipació.
Més de la meitatdelsassistentserenpersones
noafiliadesalsindicat,i procediendelaSectorial
deGentGran delPSC, el ConsellNacional de
la Gent Gran de Catalunya,diversosconsells
consultiusde lespersonesgransdelsdistrictes
de la ciutatde Barcelona,la coordinadorade
personesgransdeLleidai comarques,laplata-
formadepersonesgransdeBadalona,diverses
associacionsdepersonesgransi col-lectiusde
vídues,aixòcertificala capacitatd'influènciade
la UniódePensionistes,Jubilatsi Prejubilatsde
laUGT deCatalunya.

Consideremfonamentalqueelmàximdeperso-
nesgranstinguinconeixementdelsnousdrets
socialsques'estanaconseguinta Espanyai a
Catalunyaperquèpermetranla millora de la
qualitatdevidad'amplissectorsdelapoblació,
alhora,deixarclarqueaixònocaudelcel, sinó
queés fruit de dos factors:pressió sindical i
sociali l'existènciaaEspanyai a Catalunyade
governsdeprogrés.Durantlajornadaeslliurà
documentaciósobretotsels aspecteslegalsde
lesmatèriestractadesi queenaquellmomentja
havienestataprovadesparlamentàriament.

En el model social al qual aspirala UGT de
Catalunya,la curade lespersonesdependents
hadeserderesponsabilitatpública,i no exclu-
sivamentde les famílieso delmercatper a qui
disposiderecursossuficients,totavançantaixí
enlamilloradel'estatdelbenestari delaqualitat
devidadelsciutadans.L'any 1998,totavançant-

nos al que posteriormentseria una demanda
generalitzada,el 37èCongrésConfederaldela
UGT i el 10èCongrésdela UGT deCatalunya
contemplavenentrelessevesresolucionselsuport
a qualsevoliniciativaqueestablísprestacions,
siguimitjançantlatècnicadel'assegurançasocial
o d'altra, per a "la cura de les persones
dependents"Més recentment,els 38 i 39 con-
gressosconfederalsi els 11i 12congressosde
laUGTdeCatalunyarefermenaquestareivindi-
cació,totsituant-la,amés,comaprioritatsindical.
És just recordaraquestesdades,en particular
perquè avui d'altres organitzacions socials
s'atorguenelserpioneresd'aquestareivindicació.
Peròtambéésjust recordarquenomésla UGT
va denunciarpúblicamenti es va mobilitzar
davantl'incomplimentdelpuntVIII del'Acord
de pensionsde l'any 2001—laUGT no el va
signar-queestablia:

Que en el termini de tres mesos des de la
tirma de l'Acord es constituiria una comis-
sió de treball: maies va constituir.

Que abans d'acabar la passada legislatura
s'aprovaria una política d'atenció a la de-
pendència: evidentment això no es va fer.

Unavegadamésesdemostraqueladretapolítica,
social i econòmicad'aquestpaís no estàper
l'avençenlesconquestessocials,lesqualsnomés
s'hanaconseguitambgovernsdelPartitSocia-
lista. Així doncs,van ser tresanystotalment
perduts,precisamentquanlesdemandesdecures
sesentienambmésforça.Durantels mesosde
febrer i març de 2003, la Unió de Jubilats i
Pensionistes,ambel suportdetotalaconfedera-
ció,vamrealitzarunacampanyaatotl'estatamb
el lema"Dignitati dretspera lespersonesgrans",
tot reclamantaccionsconcretes,i en el menor
períodedetempspossible,peraquèesconsiderés
la proteccióa lespersonesdependentscomun
dretuniversali exigible.Durantelsmesosd'abril,
maigi junyde2004,laUniódePensionistes,
Jubilats i Prejubilatsde la UGT deCatalunya,
amblacol-laboraciódelresponsabledepolítiques
socialsdelsindicati delsresponsablesdepolítica
socialdelesunionsvamferunacampanyaque
va consistiren el lliuramenten el registrede
toteslesadministracionspúbliquesdeCatalunya



ISOCIETAT

(Parlament,diputacions,consellscomarcals
i municipis,i entrevistaambtotselsgrups
polítics ambrepresentacióparlamentària)
d'unamociópera la sevaaprovacióinstant
el governde l'estatper a quèelaborésla
llei deproteccióa lespersonesdependents.
Durantlacampanyaa leseleccionsgenerals
demarçde2004,laUGT vatraslladàatots
els partitspolítics les sevesprioritatsen
matèriadeprotecciósocial,entrelesquals
ocupavael primerlloc la protecciódeles
personesdependents.

Amb l'actualgoverncentral,enlaDeclara-
ció per al diàleg social de 8 dejuliol de
2004esfixaunaspecteprioritari:l'atenció
alessituacionsdedependència,aixòésfruit
de l'entossudimentde les organitzacions
sindicals.Així hi haunllargcamírecorregut
dereivindicacionsi accionsfinsa laconse-
cuciódel'Acordsobreelsprincipisbàsics
de l'acció protectoraen les situacionsde
dependènciade21dedesembrede2005,
firmatpel governcentral,UGT, CC.OO. i
CEOE-CEPYME, aquestacordrecull en
un altíssimpercentatgeels principis i les
demandesquelaUGT aprovàenel seu39è
CongrésConfederali en el 12èCongrés
Nacionalde la UGT deCatalunya.La llei
ya seraprovadapelConselldeMinistresi
desprésdetotel tràmitparlamentarivaser
aprovadai publicadaenelButlletíOficial
del'Estatnúm.299de15dedesembrede
2006.Estemdavantd'un nou dretsocial,
quelcomque no esproduiades de l'any
1990quan es regularenles pensionsde
caràcternocontributiu.

És obligacióde totsels sindicalistesi els
membresdelesorganitzacionsprogressistes
delasocietatexigireldesenvolupamenti
la consolidaciód'aquestnoudret,aixícom
exigiri col-laborarperaquèsiguinsuperats
totselsobstaclesqueespuguinpresentar,
ja quehi ha sectorseconòmics,polítics i
socialsquenoestanperla labordedesen-
voluparlespolítiquessocials.Ennomde
laUniódePensionistes,Jubilatsi Prejubilats,
totselscompanysi companyesrebeuuna
salutaciófraternal.
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SOCIETATI38Europahadeser portadorad'unsvalorsuniversalsquecontribueixina humanitzar
laglobalitzacióihadejugarunpaperdeponderaciópolíticaid'equilibrientreelsEstats
Unitsielsudde laMediterrània

Per a què es produeixi unanovaalternativaviablededesenvolu-
pamentcalalliberarlescapacitatssocialsdelspaisosdelaMediterrània
i assolirlapau".Amb aquestadvertiment,expressatperl'expresident
de la bancaalgeriana,Omar Benderra,s'han obert lesjornades
Construim un espaimediterranipera la pau,lajustícia,la dignitat
i eldretdelspobles",organitzadesperSodepau,Ciemeni laPlataforma
Aturem la Guerradel 14al 17denovembrei ambla participació
d'algunsdels principalsactivistes,intel-lectualsi expertsenpau,
justícia i dretshumansdel sud i l'est de la Mediterrània(Marroc,
Algèria,Líban,Egipte,Itàlia,Françai Espanya).Desdelapluralitat
d'ideesi sensibilitatsreligiosesdiferenciades,lavintenadeponents
convidatsha abordattemesd'actualitatcom l'estratègianuclear
iranianao la situaciódelpobleXurd,i alhoras'haaprofunditen les
relacions entre Europa i el món arabomusulmà,en la situació
econòmica,sociali geoestratègicadel sudi l'est de la Mediterrània
i en les experiènciesdemobilitzacionscontrala guerraenaquests
territoris.

L'anàlisi dela situacióeconòmicai sociala la regióhaanata càrrec
delapresidentadel'AssociacióMarroquinadeDretsHumans,Rhadija
Riadi, i dedosexpertseneconomiai desenvolupamentsostenible,
OmarBenderra,presidentde la bancapúblicad'Algèria durantel
mandatde Mouloud Hamrouche,i l'investigadorAbbas Ibrahim
Zahreddine.Benderrahaaprofunditenlesperspectivesd'intercanvis
mediterranisi harecordatque"existeixun fort contrast,queno fa
sinó créixer,entreles ribesnord i sudde la Mediterrània,tanten
termesderenda,distribuciói mecanismesd'harmonitzaciómonetària
i financeracomdelesestructurespolítiquesi d'integracióregional.
En el casdeTurquia,el sòlidcreixementeconòmicesveuamenaçat
perla inestabilitatpolítica,mentrequesobreel PròximOrientplana
constantmentl'amenaçade la guerra",tot afegintque la posició
d'Europaenla zonaenel terrenycomercials'estàveienterosionada
pelsnousactorsemergents(Xina, Índia, Rússiao Brasil). Rhadija
Riadi haexposatla situacióactualdelsdretshumans,econòmicsi
socialsal Marroc, tot reconeixentquemalgratla progressivacons-
cienciaciósociali delsavençosques'hanproduitenladarreradècada,
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com arapel quefa a l'alliberamentdepresospolítics, nombrosos
dretseconòmicsi culturalsesveuenvulnerats,entred'altresraons
perl'aplicaciódelsplansestructuralsimposatsalpaísperorganismes
internacionals.

De la màdedosespecialistesenrelacionsmediterrànies,cadascun
d'unariba—elfrancèsJean-RobertHenty i el libanèsAlí Fallad-, i
de la portaveudel movimentmarroquíAl Adl VValIhsane,Justícia
i Espiritualitat,Nadia Yassine, s'han analitzatles relacionsentre
Europa i el món arabomusulmà.Jean-Robert Henry, director de
l'Institut d'Investigaciósobreel Món Àrabi Musulmà,ambseua
Aix-en-Provence,haanalitzatelsnousescenariseuromediterranis,
fruit d'unaEuropaquehasuperatenel seuprocésdeconstruccióla
fasedemantenimentdelapauentreelsseusestats.El vell continent
avuija nohadeserentèscomun"espaiidentitarietnoculturali
confessional",haapuntatHenry,sinócoma"portadord'unsvalors
universalsquecontribueixinahumanitzarlaglobalització".Alí Fallad,



politòleg libanèsi presidentdel CentreConsultiu per a Estudis i
Documentació,CCSD, ha exposatla visió d'aquestmateixdiàleg
entrecultures,peròdesdel'altraribadelaMediterrània:enun intent
percanalitzarel diàlegcapa lesviespolítiques—unterrenyqueper
a Fallad és el mésadequatper al consens-cal fugir dels criteris
essencialistesbasatsenlareligióo la identitatcultural.NadiaYassine,
activistamarroquinacondemnadaperexpressarla sevaposiciósobre
lamonarquiaalhauitai el governdelseupaís,ésunaexpertaconeixe-
doradelsmovimentspolíticsd'inspiracióislamista.En aquestaanàlisi
delesrelacionsmediterrànies,hadestacatqueEuropahadejugarun
paperdeponderaciópolíticai d'equilibri entreels EstatsUnits i el
suddelaMediterrània.Desprésdequalificardemaniqueui essencialista
eldiscursdelsmitjansdecomunicacióenelmónglobalitzat,sobretot
desprésdel'11-Si l'enfortimentdelatòpicaassociacióentremusulmà
i terrorista,Yassinehadefinitserislamistacom"optarperreferències
quepertanyena laculturaendògenadelspaisosonesprofessal'islam".

(Ca a lat ay00ra

A El periodistaJoan Rouray l'historiadorBernardRavenelenuna
delesconferències

V Alí Fayyad,presidentdelCentreConsultiud'EstudisiDocumentació
delLiban

L Nadia Yassine, líder i portaveudel movimentmarroquíJustícia i
Espiritualitat

representauna readaptacióa la modernitat,la democràciai la
mundialització".Yassinehainclòsenla sevaintervencióunaanàlisi
comparativade la repressiódels movimentsd'arrel islamistaen
diferentspaisos..——

JoanRoura,corresponsaldeTelevisiódeCatalunya,harecordatque
Israel,malgratresistir-seal reconeixementdePalestina,a renunciar
a la forçamilitar i a respectarels dretshumans,téa Europacoma
primersocieconòmic.El periodistahadibuixatun mapadela regió
enquèBush,Sharoni Bin Ladenhanmarcatelsesdevenimentsmés
rellevantsquehancolpejatla poblacióenelsdarrersanys.Rouraha
insistiten lanecessitatdebuscarlescausesdela visió estereotipada
i islamofòbicaquetenima Occidentsobreel món arabomusulmà,
unavisió quequallafins i totentrealgunssectorsdelspropispaisos
àrabsi queconstitueixun dels factorsdesencadenantsde l'11-S.
BernardRavenel,historiador,periodistai expertengeopolíticadela
Mediterrània,ha abordatla questiónuclearal Pròxim Orient i la
relacióentreIsraeli elsEstatsUnits. Els arsenalsnuclearsd'Israel,
mésgransqueelsde la GranBretanya,i el seupaperdegendarme
nucleardelPròximOrientrepresentenlaprincipalforçadedesesta-
bilitzacióa la regió.En aquestcontext,l'estratègianord-americana
a la zonacondueixaunacursaperillosai incertatantpel quefa a la
proliferaciónuclearvertical(incrementd'arsenalsdelspaisosqueja
en tenen)com a l'horitzontal (nouspaisosque es dotend'armes
atòmiques).

QuatrelídersdemobilitzacionssocialscontralaguerraalaMediterrània
hantancataquestesjornades.DavidRarvala,membredelaPlataforma
Aturemla Guerra,ha recordatla importànciade l'Orient Mitjà en
l'estratègiadedominiglobalnord-americài del paperdecisiuque
juga la sortd'Irag en la credibilitatdequègaudeixenels dirigents
nord-americans.Això fa imprescindiblel'impulsdemovimentsamplis
i plurals contrala guerra.El testimonideNivin Samir, directora
executivade la ConferènciaInternacionaldel Caire, ha exposatla
faltadedemocràciai justíciasocialaEgiptei lacomplexacomposició
del'esmentadaconferència,unaplataformaenquèconviuenforces
nacionalistes,o nasseristes,ambl'esquerrasocialistaradical,per
exemple.Felice Mometti,membredelMovimentBresciàcontrala
guerras'ha centraten la xarxade basesmilitarsnord-americanes
disseminadesarreudel món,mésnombrosaavui queal final de la
guerrafreda.El casde la ciutatitalianadeVicenza queacull dos
enclavamentsi estàa puntd'allotjar-neun tercerha despertatun
importantrebuigperpartdelapoblaciólocal,i aquestamobilització
hafetreviscolarel movimentpacifistaitaliàenel seuconjunt.Jesús
Lara,membred'EcologistesenAcció i organitzadorde lesMarxes
a Rota,hadescritaquestesmarxesdeprotestacontrala basenord-
americanacoma exempled'espaiveritablementunitarienel qual
conflueixennombrososi variatscol-lectius."Molt aviattocaràrenovar
la concessióde la basei caldràun compromísa nivell estatalper
impedir-ho",hareclamatLara.

Aquestesjornades se celebraranamb una periodicitat bianual i
representenuna continuitaten la línia de treball de Sodepaua la
Mediterrània,encetadal'any 1995ambl'impulsqueaquestaongva
donara la ConferènciaMediterràniaAlternativao al FòrumSocial
delaMediterrània.Desd'aleshores,Sodepauhacentratlasevaactivitat
enprocessosdedesenvolupamentlocal i comunitarien paisosde
l'Àfrica delNord,PròximOrient,AmèricaCentrali AmèricadelSud.
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A. HihaduesideesqueconstitueixenelsfonamentsdelesrelacionsexteriorsdelGovern

de Catalunya.D'unabanda,l'emergènciade nousactorsen l'escenade lesrelacions
internacionalsproductede laglobalització.De l'altra,el dissenyperpartdelgovern
catalàd'unapolíticad'accióexterior que permetia Catalunyaaprofitaraquesta
conjunturaperfer-seunllocen elmarcinternacional

Lapolíticaexterior
delGovern deCatalunya
Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresidentdelaGeneralitatdeCatalunya

Aquesta escena haobertnovesoportunitats.Immersosenel segleXXI, lapolítica
internacionalno nomésestàenmansdelsestats.Tambéhi ha lloc per a lesnacions
senseestatpropi, les regionso els poderslocals. Fins i tot, per a les empreses,els
sindicats,lesuniversitatso lesONG. Totsellsdisposendepolítiquespròpiesderelacions
ambl'exterior.Catalunya,ambunaàmpliavocacióinternacionalistai europeista,ha
sabutadaptarl'acció exteriora cadamomenthistòrici treure'nel màximprofit.Ara,
ambun noumarcestatutariquedónacoberturajurídica explícitaa lessevesrelacions
internacionalsi immersosenelprocésdeconstruccióeuropea,éselmomentperdesplegar
unaautènticapolíticapúblicad'accióexterior,ambunasòlidaestructuraadministrativa
quegaranteixila continuitatdelesrelacionsinternacionalsdelGovern.A partird'aquí,
el GovernhadegarantirunaactuacióquetinguiperobjectiuconvertirCatalunyaen
un actorinternacionaldeprimerordre,sensat,responsablei compromèsambun món
mésjust,pacífic i sostenible.

Cal, doncs,normalitzarla presènciade
Catalunyaals fòrumsinternacionalsi, a
partir d'una bona feina,guanyar-nosel
prestigi.És el queja hemaconseguitamb
la nostrapresènciaenalgunsorganismes
delesNacionsUnides,onCatalunyahi
participaambveupròpia,esdevenint,
també,unmodelpera larestadegoverns
subestatals.Catalunyavol participardels
principalsreptesglobalsi oferir,humilment
peròsensecomplexes,el seupuntdevista
i lasevaexperiència.El seureconeixement
nacionala nivell internacionalarribarà,
aleshores,demaneranatural.

Tenimper objectiu
convertirCatalunya
en un actor
8 8internacionalde

EHprimer ordre, mesuietasen ChO1.El primerviatge oficial a l'Índia es va tancarambuna
sensat, trobadaambVicençFerrer(febrer2007)-02.LaGeneralitat El

: A ms celebraperprimeravegadalaDiadaNacionalde Catalunya Es
responsable i aParís(setembre2007)- 03.IntervenciódurantlaXI É

2 Conferència de les Presidentes i els Presidents de les Es
compromes amb un Assemblees Legislatives Regionals Europees (CALRE) 3

Ra rs E a Berlín (octubre2007)- 04. Josep M. Àlvarez i Josep- És)
mon més just, Lluís Carod-Rovira durantla inauguracióde lajornadade x

4 (RE um mm ai ' 5.eep El cooperacióinternacionaldelaUGT deCatalunyaGlobalitzem o
pacífic sostenibl elsdretslaborals(Barcelona,22denovembrede2007) 5
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Eixosactualsdelapolíticaexteriorcatalana
Enprimer lloc estemtreballantenel desenvolupamentde
relacionsambgovernsregionalsi nacionalseuropeusi de la
restadel món. Tenint en comptemotiushistòrics,culturalsi
econòmics,les principals prioritatsgeogràfiquesdel nostre
Governhan estattradicionalmentFrança,Portugal,Marroc i
Andorra. El Govern de la Generalitattambévol estrènyer
aquestesrelacionsa travésdel'oberturadenovesdelegacions
a l'exterior, a saberParís, Berlín i Nova Yorl, quehaurien
d'estaroperativesl'any 2008.Abans del final de legislatura,
desitgemobrir novesdelegacionsa BuenosAires, Beijing i
Mèxic D.F, onja hi hadiversesoficineseconòmiquesi culturals
delGovernquehi treballen.En relacióa lacooperacióregional,
Catalunyaestàcompromesaambla promociódelpaperdeles
autoritatssubestatalsaEuropa,i peraquestmotiu,participaen
xarxesregionalscomREGLEG (ConferènciadeRegionsamb
PoderLegislatiu),laComunitatdeTreballdelsPirineus(CTP),
l'Associació deRegionsFrontereresd'Europea(ARFE), i els
QuatreMotorsperEuropa,ambelsnostressocisdeLlombardia,
Baden-VVúrttembergi Rhóne-Alpes. En l'àmbit regional,
recolzem fortament el projecte de l'Euroregió Pirineus
Mediterrània, així com la creació de l'Eurodistricte.

Volem consolidarlesrelacionsgovernamentalsambel sistema
delesNacionsUnidesi, especialment,millorarlanostraparti-
cipacióa l'UNESCO. En aquestsentit,Catalunyava esdevenir
l'any 2005el primergovernsubestatalqueva signarun acord
estratègicplurianual amb la Campanyadels Objectius del
Mil'lennidelesNacionsUnides.Abansd'aquestacord,Catalunya

haviasignatacordsde col-labo-
ració,l'any 2005,ambel Fonsde
PoblaciódelesNacionsUnides
(UNFPA) i ambel Fons deDes-
envolupamentpera lesDonesde
Nacions Unides (UNIFEM), i el
2004ambl'AgènciadeNacions
UnidesperalsRefugiatsdePa-
lestina al Pròxim Orient (UN-
RVVA). Altres acordsimportants
enaquestàmbitsónelsques'han
signatatravésd'acordsdelGovern
espanyol amb la FAO, PNUD,
UNICEF i el FonsGlobaldelluita
contrala SIDA, la Tuberculosii
laMalària.

L'any 2008 haurien
d'estar operatives
les noves
delegacionsa
Pexterior de París,
Berlíni NovaVoric
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L'EuroregióPirineus-Mediterrània
Per tal d'assolir unpaperdestacatenel mapainternacional,
Catalunya ha de formar part d'un pol econòmic potent, i
l'Euroregió PirineusMediterràniava néixercoma respostaa
aquestanecessitatpolítica i econòmica.Les euroregionssón
una contribucióúnica i irreemplaçableen la construccióde
l'Europa real, de l'Europa sensefronteres,pensadaper a la
ciutadania.L'Euroregió PirineusMediterràniaesdestacacom
la mésgrand'Europa si atenema la combinaciód'extensió
territorial,població(14milions d'habitants)i peseconòmica
la UE (1326delPIB d'Espanyai França):té,amés,la vocació
específicadejugarunpaperclaua laMediterrània.Per aixòés
imprescindible,i Catalunyaaquíjuga un paperd'impulsor,
donarformaa unaeuroregióqueinclou les regionsfranceses
deMidi-Pyrénées(Toulouse),Languedoc-Roussillon(Montpe-
llier), i Aragó, Illes Balearsi Catalunya,ambla predisposició
d'associarel PaísValenciài l'estatd'Andorraa totesaquelles
iniciativesquepuguinafectar-los.

En aquestcontext,cal situar l'impuls a la creacióde xarxes
euroregionalsdecooperació,d'acordambla voluntatde
l'Euroregiódebasarlasevacooperacióenlanociódeflexibilitat,
sempreambla idead'evitarcrearmecanismesrígidsi demantenir
la capacitattantdegenerarnousprojectescomdeposar-seal
serveid'aquellsproposatspelsactorssocials,institucionalsi
econòmicsdel'Euroregió.Algunesdelesxarxesmésdestacables
són:laXarxad'AgènciesdeDesenvolupamentEconòmic,Xarxa
de Cambresde Comerçi Indústria,Xarxa de Cooperacióen
gestióderesidus,XarxadePromociódelsProductesAlimentaris
deQualitati XarxadeMuseusd'Art Contemporani.

Peròel repteprincipalperaaquestaEuroregióavuiés la seva
constitucióenAgrupacióEuropeade CooperacióTerritorial
(AECT). Es tractad'una nova figura jurídica de referència
promogudaperBrussel-lespera les euroregions.L'AECT té
per objectefacilitari promourela cooperaciótransfronterera,
transnacionali interregional.L'EuroregióPirineusMediterrània
podràactuardemaneradirectai eficaçennomdelsmembres
del'AECT (totso alguns)en la demandadesubvencionso la
presentaciódeprojectes.L'Euroregiótindràunamajorprojecció
pública,derivadadelaseva'institucionalització'i delfetdeser
unadelesprimeresAECT de la Unió Europea.Els presidents
han donatun mandatinequívoc als òrgansde l'Euroregió,
singularmentel GrupdeCoordinaciói la Secretaria,pertal de
poder anunciaroficialment la conversió de l'Euroregió en
AgrupacióEuropeade CooperacióTerritorial el proper3 de
desembreaToulouse,durantles"1JornadesRecercai Innovació"
del'Euroregió i ambla participacióde la comissàriaeuropea
dePolíticaRegional,DanutaHibner.

Així dones,desprésdeduesdècadesd'autogovern,enel context
d'unmónglobalitzati interdependenti enunaEuropacadacop
mésunida,la implementaciód'unapolíticaexteriorambiciosa
esdevéunassumptedemajorimportànciaperaunanaciósense
EstatcomCatalunya.I aixòésaixí, fonamentalment,perquèel
ple reconeixementde la nostrarealitat nacional prové del
reconeixementinternacional,especialmentdela llenguai cultura
pròpia, i tambéperquèel desenvolupamentde les nostres
competènciesté sovintun componentquetraspassaels límits
administratiusdelesnostresfronteres.
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Aragó

À Juliàn Lóriz, secre
UGT Aragó, i Antón Co:
Política Econòmica de la Universitat de
Barcelona (d'esquerra a dreta).

gunaombra

L'economiaaragonesa
haguanyatconsistència
ambeldesenvolupa-
mentestratègicde
projectescomla
logísticao lafutura
Expo2008de
Saragossa
42 les Notícies de llenguai treball

Des de la perspectiva de la despesa,
l'elementmotord'aquestaevolucióestrobaen
la fortalesaque segueixmostrantla demanda
interna,tot i queelsseusprincipalscomponents
esdesaccelerenenmajoromenormesurarespecte
l'exercici anterior. Des de la perspectivade
l'oferta,el millor comportamentcomparatamb
l'economianacionals'habasatenelssectorsde
la construcciói la indústriamanufacturera.

Aquestperíodedebonançaeconòmicaexerceix
aixímateixelseusefectesenl'àmbitlaboralen
termesde creaciód'ocupació i descensde la
desocupació.Segonsl'EnquestadePoblacióAc-
tiva(EPA),enl'últimanyelnivelld'ocupacióa
Aragóhaaugmentaten8.730llocsdetreballi ha
assolitel volumdellocsdetreballmésaltde la
nostrahistòria:588.400ocupats.La incorporació

estudio de la

de la I
en Aragón

julio

al mercatde treballde la donai de la població
immigranthan elevatles xifres d'actius.Així
mateix,l'Acordperalamillorai elcreixement
del'ocupacióhaimpulsatla contractacióestable.
Entreelsanys2005i 2006elcontractesindefinits
han crescut un 44,804.Aquesta imatge de
l'evoluciómésrecentescompletadesd'unpunt
devistaestructuralambel fetqueAragóregistra
juntamentambNavarraunade les taxesd'atur
mésbaixesdel'escenariautonòmic,del5,520de
lapoblacióactiva,amésaméssignificativament
inferiora la mitjanaeuropea.Complementària-
ment,els indicadorsderendapercàpitareflec-
teixenunaposiciófavorableenl'escenarinacional
i europeu,segonsdadesd'Eurostat la nostra
Comunitatgaudeixdesdel'any2002d'unnivell
derendapercàpita(enparitatdepoderadquisitiu)
méselevatquelamitjanadelaUnió Europea,tot



reflectintaquestindicadorcontinuatsavenços
enelsúltimsanys.

Aquestescenarisocioeconòmicfavorableno
impedeixveurecarències,riscoso simplement
reptesentemesqueafectenal desenvolupa-
menteconòmici social d'Aragó. És el cas
de l'evolució conjunturaldel nostresector
exterior,necessitatd'un impulsen l'apartat
exportador,la necessàriaaproximacióals
estàndardsnacionalsdelaproductivitatdel
treball—anempel bon camí en els darrers
anys-,basantenmajormesuralanostraeco-
nomia en la IFD-i i el capital humà,una
evoluciósociodemogràficaencaraambriscos
latentsmalgratla beneficiosaarribada
d'immigrantsdavantlaqualteniml'ineludible
tascadelasevaplenaintegracióo eldesafia-
mentd'aconseguirqueel creixementde la
rendaesreparteixienla societatdela forma
mésequitativapossible.

La comunitataragonesahademillorartambé
enl'àmbitdelasinistralitatlaboral.En l'últim
anyha augmentata causadela proliferació
d'accidentsdecaràcterlleu.La notapositiva
la trobemenel descensdelsaccidentsgreus
i mortals.Entre 2005 i 2006 l'índex
d'incidènciahacrescutaAragó sisdècimes
depunt,i la indústriaésel sectorresponsable
d'aquest resultat. En tot cas, l'índex
d'incidència,encomparacióambel conjunt
nacional,ésmésmoderat:51,5sinistresper
cadamil treballadorsper 60,1 a Espanya.
Segonslesxifresdel sindicat,la sinistralitat
laboralrealdecaràctermortalen2006s'eleva
a80morts,xifraqueincorporaelsaccidents
laboralsdelsautònomsi queno s'inclouen
enlesestadístiquesoficials,totocultantpart
de la realitatenaquestamatèria.Pel quefa
alssalaris,lesdiferènciesretributivesentre
homesi donessegueixensentelevades.El
salarimitjàanualés inferior a Osca i Terol
i un decadaquatretreballadorsaragonesos
declararendesdel treballinferiorsal Salari
MínimInterprofessional,totaccentuant-se
enles dones(undecadatres).

La consistènciaqueha guanyatl'economia
aragonesaenelsúltimsanysi el desenvolu-
pamentestratègicdeprojectescomla logística
o la futurarealitzaciódel'Expo 2008aSara-
gossahan de ser un aval de caraal futur.
També tenimun nou Estatutd'autonomia
quecal desenvoluparplenament.Les pers-
pectives socioeconòmiques per als dos
pròximsanysno podensermillors,peròcal
ferlescosesbé,quedenassignaturespendents
i, a més, caldrà pensar més enllà de
l'esmentadacita internacional.L'economia
ha crescut,l'ocupació ha crescut,peròels
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pilarsenquès'hasustentatnosóntantsòlids
comdesitjaríem.S'ha creatocupació,més
establequeen recentsperíodesanteriors,
peròenactivitatsdepocvalorafegit.És per
aixòqueel mercatdetreballhaestatcapaç
d'absorbirmàd'obra, tot elevantel nivell
d'ocupaciói disminuintladesocupació.Tan-
mateix,aquestaocupacióva lligadaa retri-
bucionsbaixesdesequilibrant-seel reparti-
mentdela riquesageneradaentrelesrendes
delcapitali lessalarialsa favordelesprime-
res.

En aquestaocasió,per a la presentacióde
l'estudi vam comptar amb la presència
d'Antón Costas, catedràtic de Política
Econòmicade la UniversitatdeBarcelona
queensdelectàambunamagníficainterven-
cióenquèensparlàdel"Misteridelssalaris:
l'economiaensdiu queelstreballadorssón
pagatsd'acordambla sevaproductivitat,és
a dit que,un cop descomptatl'efectede la
inflaciósobreelssalarisnominals,elssalaris
realsdels treballadorsacabenseguinta la
productivitat.Tambéensdiuquelapartici-
pació dels guanysdels treballadorsen el
pastísde la rendanacionalsegueixal cicle
delcreixementeconòmic,caientenlesfases
derecessiói recuperant-seenlesfasesex-
pansivesdelcicleeconòmic.La realitatsala-
rial recentno semblaconciliar-sebé amb
aquestesproposicionseconòmiques.La forta
expansióqueestàexperimentantl'economia
alllargdel'últimadècadanohavingutacom-
panyadadecapd'aquestesduesprevisions
del'economia."(Antón Costas).En la seva
intervenció,Antón Costasabordàel perquè
dela situaciósalarialactualdelnostrepaís
i comeldescensdelaparticipaciódelssalaris
enlarendanacionalmostraunatendènciade
llargterminia la baixa.

En la segonameitatdel seglepassat,cadas-

cunadelesfasesexpansivesqueexperimentà
l'economiaestiguéacompanyadad'unacerta
recuperacióde la participaciódels salaris.
No obstant,des de 1992aquestapautade
comportaments'hatrencat,i la participació
delssalarisen la rendanacionalespanyola
estàcaientde forma continuadai intensa
malgrattrobar-nosactualmentenunafase
expansivadesde mitjande la dècadadels
noranta.La pèrduadeparticipaciódelssalaris
enlarendanacionalportaapensarques'està
produintunprocésdecreixentpolarització
de la distribuciódela rendaen l'economia
espanyola.Això resultaméssorprenenten
la faseexpansivaactualcaracteritzadaper
unfortcreixementdel'ocupació,laqualcosa
apuntaa quèestractadellocs detreballde
baixossalaris.Aquestahipòtesiésconsistent
ambl'evoluciórecentdelssalarisrealsque,
desde 1995,hanrestatestancatso ambuna
lleugeratendènciaaperdrecapacitatadqui-
sitiva.Hi hacausesdetipusgeneral,pel fet
quela pèrduadeparticipaciódelssalarisen
la rendanacionalno s'estàproduintnomés
aEspanya,sinóquetambéafectaelsprinci-
pals paisosdesenvolupats.Aquestesresi-
deixenenl'efectecombinatdelaglobalització
i delcanvitècnicdelspaisosdesenvolupats
comapressiósobreelssalarisdelstreballa-
dors.Les causesespecíficamentespanyoles
les trobemenun modelde creixementes-
panyol basat en activitats generadores
d'ocupaciódebaixossalaris.Els motorsde
lacreaciód'ocupacióestansentlaconstrucció
i elsserveisdebaixossalaris.

El major repteque tenenels governs,els
sindicatsi elstreballadorsdelspaisosdesen-
volupatsenaquestafasede globalitzaciói
canvitècnicésconvertirlesmilloresdepro-
ductivitatquecomportenaquestscanvisen
milloresenelssalarisrealsi enlaparticipació
delesrendessalarialsenlarendanacional.
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FotografiadeMaya Rarcalicheva

Europea

A la part sud-oriental d'Europa i a la costa
sud-occidentaldelMarNegre,submergidatota
ellaenelsBalcanscomenel somnidelahistòria,
estrobaBulgària.Aquestpetitpaísqueenssona
sobretotpelsseusjugadorsdefutbol,elseuiogurt
i lapeculiarmanerad'assentironegarambelcap,
inversaacomhofanlarestadelshumans,roman
comundelspaisosmésdesconegutsdelcontinent
europeu.A l'Europa comunitàriahi va entrar
juntamentamblaveinaRomanial'udegenerdel
2007,apesarqueelsbúlgarss'hansentitsempre
europeusi finsi totd'algunamaneraconsideren
la sevaantigaculturatràciacom a una de les
precursores,juntamentambla grega,d'aquest
continenti d'aquestanoció.Peròsi antigament
elsbúlgarsvanparticiparactivamentenla cons-
truccióculturali políticad'Europai vanserd'una
importànciafonamentalperal desenvolupament
dela culturaeslavai ortodoxamedieval,amb
l'entradadelsturesaEuropaelsegleXIV Bulgària
vadesaparèixerdelmapagairebémigmil-lenni
i desqueesva recuperarhaanathistòricament
arribanttarda lesciteseuropees.Ara Bulgàriase
sentorgullosadela sevahistòriamésantiga,

intentarecuperar-sede la recenti mirael futur
ambrelativaesperança.Amblacaigudadelco-
munismes'obrennovesperspectivesperaaquest
paísoblidat,peròorgullós,i elsbúlgarscomencen
a fer-sepresentsaEuropacadavegadaambmés
insistència.Tambéa l'Estat espanyol,onambel
tercermil-lennihancomençataemigrarmassiva-
ment.A pesardetractar-sed'unpobledellengua
eslavai religióortodoxaesdeuensentirbéenun
paísambmoltesafinitatsclimàtiques,paisatgísti-
ques,culturalsi humanes.Actualmentnoesfa
estranyconèixermembresd'aquestanaciófins fa
poctanallunyada.N'hi hauns100.000al'Estat
espanyol,especialmentaMadrid i a laComunitat
Valenciana,laqualcosaelsconverteixenunade
lescomunitatsimmigradesd'europeusmésim-
portantal país.A méshemde tenirencompte
queBulgàriaésunpaísquenoarribaals8milions
d'habitants,ésadirquemésd'un1percentde
lasevapoblacióviuentrenosaltresi aquestnombre
va claramentenaugment,ja que-comésel cas
deRomania-l'Estatespanyolésun delsdestins
favoritsdelsbúlgarsa l'horad'emigrar,fixaruna
residènciai buscarunavidamillor.



Quisón els búlgars2
Tradicionalmentelsbúlgarstracenelsseusorígensfinsalsbúlgarsantics,una
tribunòmadapossiblementturcaqueprocedintdelesestepesdel'Àsiacentral
emigràalsBalcanspassantperaltreszonescomelVolgamitjà-al'actualTatarstan,
onels tàrtarsd'aquestazonasesegueixenanomenanta si mateixosbúlgars-o el
Caucas.Als territorisde l'actual Bulgàriaja hi haviaels eslaus,ques'havien
fusionatamblespoblacionsprecedents,principalmenttracis,quanelsbúlgars
anticshi fundarenel seuimperi.A la llargatambéaquestsesvanacabarassimilant
al substrateslau,molt mésnombrós.Així, esconsideraqueel poblebúlgarés
unasíntesidelseslaus,elsbúlgarsanticsi elstracis,elsubstratoriginal.D'aquests
trespobles,l'eslau,queveniadelnord-esteuropeu,ésel quemésdecididament
marcàel caràcterbúlgar i el queaportàla llengua,mentreels búlgarsantics
deixarenpocacosamésqueel nom.Peròapartd'aqueststrespobles,d'altres
deixarentambéunrastreinesborrablea laculturabúlgara,tali comespotobservar
finsavuimateix.Algunsdelsgrecs,armenisi jueusquepoblavenlesciutats
búlgaresdesdel'antiguitatencarahi segueixenvivint.De totesmaneres,lanació
quehistòricamentmés influènciaha tingutsobreel país és la turca,queamb
l'Imperi OtomàocupàBulgàriadurantmésde400anys.Gairebétota Bulgària
-desde la cuinao els vestitsregionalsfins al lèxic i la mateixaevolucióde la
llenguabúlgara-destil-lala influènciaturcasobreel substrateslavo-balcànic.
Encaraavui mésd'un 1024de la poblacióparla i sesentturca,mentrequeel
nombredemusulmansésmoltmésgran,ja quedurantl'ocupacióotomanamolts
eslausesvanislamitzar,comelspomals -"col-laboradors"literalmentenbúlgar-
, UnanaciómusulmanadellenguaeslavaqueviualesmuntanyesdelRodopea
Bulgària i al nord de Grècia.Fruit de la història,pot sorprendreal viatgerque
visiti Bulgària la presènciaendiferentszonesdel país demésmesquitesque
esglésiesenunpaísortodoxi ambunatradiciócristianatanantigai forta.Defet,
sensecomptarlesd'Istanbul,aBulgàriahi trobemlesmesquitesmésgransi
formidablesd'Europa,comla deTombula Shumen,unafantàsticasíntesid'art
islàmicambinfluènciadelbarroci elneoclàssiceuropeus.

Bulgàriaavui
Tampoc Bulgària ha escapat a lesàmpliestransformacionssocialsi polítiques
ocorregudeselsanys90 a l'esteuropeui especialmentalsBalcans.Bulgàriava
passar40 anysde comunismeenunaletargiadolçai alhoraamarga.Rússiaes
preocupàdetenirmínimamentcontentaquestaliattradicionaldesdeles lluites
vuitcentistespel controldelsBalcans,mentreel movimentmarxistal'oblidava
obstinadamenti ellatambés'oblidavadesimateixa.Duranttotelperíode,Bulgària
nova viurecaprevolució anticomunista,capcop detimó significatiu,tampoc
unadictaduraexcessivamentcruel.De lamateixamanera,sensegranssobresalts,
abandonàelcomunismequanelstempshodictareni tampocBulgàriahaaconseguit
escapardelagreucrisieconòmicaenla sevatransiciócapa l'economiacapitalista.
A pesarqueels soussónmoltbaixos,elspreuss'hanmantingutestablesi això
estàpermetentel ràpidcreixementdela indústriaturística,especialmenta les
zonesmarítimes,peròtambéestàcomportantmovimentseconòmicspotencialment
negatiusallargtermini,comlacompradeterres,bénsimmoblesi fàbriquesper
partd'empresesi particularsoccidentals(especialmentanglesos).A nivell social,
igual quedurantel comunisme,hi segueixenhaventunesenormesdiferències
entrelesciutatsi elscentresindustrialsperunabandai el camp,molttradicional
i endarreritper l'altra. Com enaltresllocs delsBalcanstambéaquíressorgiren
vellestensionsètniqueselsanys90,especialmententreelpoderestatali la
comunitatturca,cosaquevaprovocarunanombrosaemigraciócapaIstanbul.
La integritatterritorialdelpaísnos'havistmaienperill,apesardelesànsies
annexionistesd'unapartdela societatbúlgararespectelaveinaMacedònia,amb
quicomparteixenllengua,culturai unllegatcomú.Finalmentl'entradaalaUnió
Europeai elsrèditsde l'emigraciómassivaobrenperaBulgàrialesesperances
d'unfuturpossiblementmillor.



DadessobreBulgària
ficial:Repúblicade Bulgària
: Sofia (1.449.038habitants)

Plovdiv (714.779hab.),Varna(461.174hab.),
Burgas (422.458 hab.)

dE UE: A a
is: Romania, Grècia, Sèrbia, Turquia i Macedònia

ETi i
AVE ELS

SE A Co EL a
l: búlgar 4
S: turc, rom, armeni, grec i romanès
búlgars,tures, pomalss(búlgarsmusulmans),

gitanos, armenis, jueus sefardites, grecs, russos, aromans,
El EST EA del CIS ICS

3:cristians ortodoxos, musulmans sunnites, xiites i
altres,cristians armenis,comunitatscatòliques,jueus, petites
comunitats evangelistes i altres

3 de març(Diade l'Alliberamentde Bulgària)i 24
de maig(SantCiril i SantMetodi- Diadel'alfabet)

lev (100stotintci),aproximadament2 levssón 1euro
116.231milions de dòlars (2002)

1.939dòlars (2002)
I a:0,795 (lloc núm. 57 mundial)
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La costa delMar Negre
De norda sud lacosta búlgara ofereixdiferentsatractiusturístics.Els bonspreusquemantéel país,lessevesllargues
platgesdesorrai lesantiguesciutatsi poblescostanersl'han convertitelsúltimsanysenun delsdestinsmarítimsmés
sol-licitatspermoltsturisteseuropeus.La costanordesmantérelativamentpocexplotada.És unacostasalvatgei muntanyosa
ambpetitspoblesdepescadorspenjatsdepenya-segatsi calesdesorrablancaentreles roques.SegmentscomRameni
Briag (CostaRocosa) o el capEmine destaquenentreels llocs mésdesconegutsperò mésbells de la costabúlgara.
Especialmentinteressantésel capRalialcraamblessevesruinessobreel mardesd'on -diuen-la princesaRalialra i 40
donzellesmésesllançarenal marperno haver-sedecasarambelsbotxinsturesdelsseusesposos.A la zonadeVarna
trobemllarguesplatgesplenesd'hotels,bars,restaurantsi totelnecessariperdescansari divetir-sevoraelmar.Segurament
el centred'estiueigmésconcorregutd'aquestazonaésZlatni Piasatsi(SorresDaurades).La ciutatdeVarna, l'antiga
Odessosdelsgrecs,constitueixundelsmajorsatractiusturísticsdeBulgària,amblessevesàmpliesavingudesdevianants,
el seuparcsobreel mar i lessevesesglésiesortodoxesi edificishistòricsrepresentaun al-licientmésperals milersde
turistesquecadaanyvisitenlacostabúlgara.MésalsudtrobemlapintorescaciutatdeNessebar,consideradaunadeles
mésantiguesd'Europai carregadad'edificismedievals.Tambéenaquestazonaabundenelshotelsi lesdiscoteques,com
a SlunchevBriag (Costadel Sol), unade lesprincipalsdestinacionsturístiquesde Bulgària.Des del port industrialde
Burgasfinsa la fronteraambTurquiael trammeridionaldelacostadestacatambéperla sevabellesapaisatgística.Alguns
delspoblesmésbonicsaquísónAhtopol,entremuntanyesi mar,i Sinemorets,residènciad'estiudelajet-sefbúlgara.

Les ciutats històriques
Sofia és la capital de Bulgària i el seucentreadministratiu,industrial,cultural i
universitari.La ciutatposseeixunainteressantherènciaarquitectònicagrega,romana,
bizantinai turca.El seunomve de la catedralmedievalde SantaSofia, queen grec
significa saviesa.Sofia és famosadesde tempsanticsper les sevesfontsmineralsi
termals(15fonts).Entreelsmonumentsprincipalsdestacala immensaesglésiadeSant
AlexandreNevshi.Aquesttempleneobizantíconstruital tombantdesegleXIX i XX
ésactualmentla seudelPatriarcadel'Esglésiaortodoxabúlgara.Inclosaa lesllistesde
laUNESCO, PlovdivéslasegonaciutatdeBulgària,peròpossiblementlamésinteressant
i bella.CreadaperFelip deMacedònia(pared'Alexandreel Gran)sobrela based'una
ciutattràciaanterior,ambel nomgrecdeFilipòpolis, durantl'Imperi Romàfou unade
les ciutatsmésfortificadesi urbanitzadesde la provínciadeTràcia. La sevasituació
únicaenlesrutesqueanavend'OccidentaOrienthamarcatel destíi caràcterd'aquesta
preciosaciutatqueencaraavui segueixsentunade les mésvariadesdesdel puntde
vistaètnic.Aquí,apartdebúlgars,hiviuennombrososarmenis,tures,grecs,gitanosi
russos.Un delsmonumentsmésinteressantsdePlovdiv ésel seuamfiteatreromàdel
segleII, impressionantpel seubon estatdeconservaciói la sevacapacitatde 3.000
seients.La ciutatésricaendiferentsesglésies,mesquitesi monumentsanticsdistribuits
al llarg i ampledels7 turonssobreelsqualss'assenta.VelilcoTarnovo(GranTarnovo)
ésel centreculturaldelnordi capitaldelpaísa l'èpocademàximaesplendordel'Imperi
Búlgar.A VelilcoTarnovoel tsarFerdinanddeclaràla independènciael dia5 d'octubre
de 1908.El bonclima, la bellesade la naturacircumdant,els nombrososmonuments
històricsi la fortalesadeTsarevetsaugmentenl'interèsturísticd'aquestaantigaciutat
balcànicaplenadecarreronsi jardins.

Monestirs i muntanyes
Sens dubteel més universal dels monestirs búlgars éseldeRila, declaratpatrimonidelahumanitatperlaUNESCO.
Fundatel segleX perIvan Rilslci,el monestiresconvertíenel majorcentreculturali literaribúlgarmedieval.Posseeix
una interessantcol'lecciódepinturesmurals,xilografies,armesantigues,monedes,llibres,bíbliesenpergamíi icones.
Situata lesaltesmuntanyesdelmassísdeRila elmonestirdestacaperlasevaarquitecturabizantinaúnicavermellai blanca
i per la bellesadela sevasituaciónatural.Amb el tempsel monestirdeRila s'haconvertitenun delssímbolsdelpaís i
enun delsseuspuntsmésvisitats.Entreelsmonestirsmésinteressantsdelpaísestrobentambéel deBachleovo,segon
mésgrandeBulgària,situata28emdePlovdiv a lesmuntanyesRodopei el deTroiàn,propdela ciutatdelmateixnom,
ambla sevaespectaculararquitectura.Tots aquestsmonestirsestansituatsa serraladesi muntanyes,de lesqualsel país
n'és ple.És a Bulgàriaon trobemel pic Musala(2925m.),el mésaltdelsBalcans,i aquestnommateix,queenturevol
dir precisamentmuntanya,provédela serraladabúlgaradeBalltan,unaferéstegaregióplenadellegendesi contessobre
esperitsi bruixes.
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La portada
Els mitjansdecomunicaciója nomésserveixenpera
transmetre'nscadadia quotesrossejadesd'una actualitat
desvinculadadela història.Per via delsdiaris,de la ràdio,
d'interneti, perdamuntdetots,delatelevisió,se'ns recrea
unarealitatindemostrablei intercanviableambladequalsevol
altredia. Jo particularmentno emcrecres.Malgratquela
seqièncianaturalde lescosesexigeixquehi hagiportades
enelsmitjans,el queja nohi hasónindiscutiblesnotíciesde
portadaperquètoteslesparcel:lesdela realitatquotidiana,
perbanalsquesiguin,podrienmerèixerl'honord'obrirun
telediari.De fet,si anama la secciódelanotíciamésllegida
enelsdosgransdiarisdigitalsespanyolsd'avuimateix,ens
trobamque les més llegides no coincideixenambles de
portadaperòcuriosamentsí coincideixenentresi. Deuenser
elsefectessecundarisdel'úsi abúsdelfamóshipertext.En
senglesedicionsdigitals,el mateixdia,el segonarticlemés
llegit tantaEl País comaEl Mundohaestatel divorcidel
grupmusicalLa OrejadeVanGogh.Ni elprocessament
d'Ibarretxe,ni l'IRPF de Rajoy, ni les negociacionsamb
ETA, ni lesestiradesdetoguesdelConstitucionalni capaltra
neuradelsamosdelesduescapçaleresquemonopolitzenel
tediósdebatoficial ha tengutl'honor deser la notíciamés
llegida.Ahl I aixòperquèFernandoAlonso encarano s'ha
deciditperRenaultque,quanesconfirmi,laprimíciaarrasarà
enla competiciódelesmésllegides.

Unasimplefrase potdonarmoltdejoc enelmóndela
comunicació.Desprésdelrebomboricreatarrandelapixada
foradetestdelmonarcaespanyolalacimeradeXile,nocrec
quequediningúqueencaraescreguiaquellabajanadaoriental
sobreque"unaimatgevalmésquemil paraules".En aquest
cas,quatreparauleshanvalgut,comamínim,mésquequatre
mil imatges,a mil per paraula.I si no, que li demaninal
comandantexcolpistaHugo Chàvezqueencaratreupetroli
-mai millor dit- de l'anècdotallançadaa l'espai mediàtic
mundial per la granproveidorad'hiperrealitatque és la
televisió.Canviantd'escala,a canostratambéhemtengutla
nostrafrasecèlebre,aquesta,però,robadaper un càmera
d'IB3 a la líderbaleardel PP, RosaEstaràs.L'han glapida
confessantqueamblafuitaalsEU deJaumeMatasli caigué
un bonmort".Tenimtanpocsproblemes,vivim tanbé,ens
queixamtandevicialesilles,queli hemdedicatalapardalada
unaatenciódeportadaquefinsi tothaarribatalParlament.
L'anteriorvicepresidenta,totaofesa,haacusatla televisió
públicad'assetjament.Elsdibuixantsdetirescòmiqueshan
trobatunfiló necrofílicjugantaveureaquèo aquiesreferia
quanvamencionarel "mort"enquestió.

El simulacre
Comperconfirmarqueenelnostremónpostmodernel
simulacreacabadesplaçantlarealitat,surtena lapalestrados
projectesaEspanyaquepugnenperconvertir-seenelsmés
gransexemplesd'hiperrealitatespeculativa.Em refereixal
supermegaparcqueesvol construiraldesertdeLosMonegros
propdeSaragossai a l'illa artificialqueesvol plantardavant
el portdeValència.La Luna deValencia -ocurrentnomde
la idea-ocuparia1,6milions demetresquadratsi acolliria
fins a 1.000famíliesdinsunespaiguanyat-robatpersermés
exactes-a la marambhotels,marinesper embarcacions,
zonesd'oci,centrescomercials,col-legisi poliesportius.Una
rèplicad'unbarrireali laversióextremadelMarinad'Or
mayof life. La prova que la cosa no va d'ideologiesni
d'identitatsètniquesésqueelsmafiosestantanentusiasmats
ambelprojecteGranScalacomelschesamblasevailla
postissa.Enmigdelno ress'aixecariaunaLas Vegasmone-
grinadamunt2.000hectàrees,amb32hotels-casino,$diferents
parcstemàtics,200restaurants,campsde golf, hipòdrom,
zonescomercialsi zonesd'oci, totplegatambun impacte
igualaunaciutatde100.000habitants.Resquenos'hagi
fet, nomésquemésgran,mésbèstiai mésa prop.Tot es
rèplica, tot és fals, l'únic autènticseranels beneficisdels
promotorsi el 3 percentencasqueno s'hagiapujat...,que
jo noelseguescmoltaquesttema.



ElCastelló de la Plana delesprimeresdè-
cadesdelsegleXX eraunaciutatruralde
casesbaixetes,ambunaentradaamplapel
carroi unademésestreta,normalmentenra-
joladapertaulelletsd'Ondao l'Alcora, des-
tinadaa les persones.Però aquestaciutat,
aparentmentdormisquejada,tresorejavael
gruphumàmésinteressatperlaculturadel
paísdetotelterritorivalencià.La creacióde
laSocietatCastellonencadeCulturanosola-
mentcalconsiderar-lacoml'apariciód'una
agrupacióqueinicialapublicaciód'unbut-
lletí, cultural i científic, únic per la seua
capacitatdivulgadorai tambédeprofundit-
zacióal PaísValencià(d'aixòfa mésde
vuitantaanysja), sinócomlapropostacívica
d'animarl'estructuraciód'unacomunitata
partirdelsnouscorrentsintel-lectuals.Azorín
parlavadeCastellócomdelacapitalcultural
valenciana,conscienti escrupolósdelvalor

semànticdelesparaulesvalencianai cultura.

Lesinquietudsculturalsi socialshavienunit
amicalmentpersonesdela mésvariadacon-
dició i ideologia.Però totsmilitantsferms
enla tascaderecuperaciósocialdela ciutat
i lesarrelsculturals,dela llenguai la identitat
delpoble.Probablementara,enssembleque
la signaturadelesNormesdeCastellóha
estatla fitaeminentdelgrup,peròl'obrava
mésenllà.L'alè queaquestespersonesinsu-
flarenalaciutat,i comarquescastellonenques,
propiciariaunaactitudfrontlacultura,i la
societatengeneral,totalmentsuperadorade
posicions,interessoso comportamentsindi-
viduals,BernatArtola, enparlardela dèria
i personalismesenla ciutatdeValència,
generatsalvoltantdela llenguai signesiden-
titaris,assenyalaràquel'esperitdelCapi
Casaleradevidrei queambl'alèestrencava).

La llengua,literatura,història,senyescomu-
nitàries,la incipientindustrialització,però
tambélamúsica,teatre,antropologia,ciència,
etc.erenobjectede l'interèsd'aquellgrup
queal CasinoAntic o aqualsevolmasetdel
Camí de l'Alcora o del de Borriol podia
passar-sehoresi horesescoltantla darrera
teoriavulcanològicaenbocadeVicent Sos
Baynat,lesdescripcionsdelespinturesru-
pestresdescobertesperPorcarolamésrecent
composicióètnicadelmestreFalla.Enaquell
mónespodiencombinarsenseestridències
lesrecuperacionsmitològiquescasolanesde
JosepPasqualTirado ambelsseriososprin-
cipiscientíficssobrel'electricitatolanoosfera
deCasimirMelià.

Eixe seriael bressolqueacomboiàMatilde
Salvador,i unacasaonla músicaeraessen-
cial.El parevaserundelsfundadorsdela
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SocietatFilharmònicadeCastellói creador
d'una orquestraque va interpretarperprimera
vegadaalaciutatlaCinquenaSimfoniade
Beethoveni satia li ensenyàles primeres
nocionsdepiano,ellatambéhi va aprendre
lesinquietudsperlaculturadelaciutati el
país. Els valencianspodríempresentarun
llistat copiós de creadorsquehan confós
músicavalencianaamblacançonetasuposa-
damentètnica,o d'escriptorsqueel lligam
ambelpaísnoel concretenmésenllàd'unes
narracionsfarcidesd'escenescamperoles
manifestadesmitjançantun lèxic que no
superal'estrictemarcfallerambalgunaddi-
tamentreligióso bròfecsuposadamentmolt
valencià.MatildeSalvador,desdelesseues
primerescomposicions,ésconscientquevol
fer sobreiotmúsica.Això sí, el compromís
ambelseupoblela indueixatindre'lpresent,
benpresent,enla seuaobraperòsemprecom
50 Les Notícies de llenguai treball

referent,no com dipòsit de primarietato
vulgaritatsa lesquerecórrerperexplicitar
unapreocupacióculturalo social.Sigala
quesiga la composicióabansqueres serà
música,i músicaescaient.En certamanera
podríempatlar,recordantPicasso,delprincipi
quel'art depintarabansquereséspintura.
La música,peraixò mateix,abansque res
hadeserconjuntdesonsi silenciscombinats
d'unadeterminadamanera,música.Malgrat
que,comellamateixdiu,músicaquenomés
potcompondre'svivintenunllocdeterminat
(alaparaulaviurecaldonar-liunvalormolt
mésampliqueelsimplederesidènciafísica).

Una obratanmarcadamentpopularcomEl
Betlemdela Pigà, enla qualenspodria
semblarlògicalamajoritàriapresènciade
pecespresumptamentfollloritzants,Matilde
noespermet,nivol,capvel'leitatquerebaixe

ladignitatmusicaldel'obra.Integra,això
sí, girsi formespròpiesdela músicavalen-
cianaperòsempredesdelarigorositatdela
composicióbenfeta i ambla pretensió
d'elevarel contextteatralanecdòtic,sense
perdreni un gramdela seuanaturalesapo-
pular,a formulacióartísticaambiciosa.El
compromísdeMatildeambel seupaísnoes
manifestarà,per tant,ambel recursfàcil a
distintiussuperficialssinóal'explícitpropòsit
de ferambmúsicaun recordatoriconstant,
autèntici dignedela realitatsociali cultural
quel'envolta.I bàsicamenthofaràapartir
deduespremisses,diguem-nenacionalitàries:
poblei llengua.A lesquecaldriasumaruna
altraconsideraciósubstancialperendinsar-
seescaientmentenlaseuaobra:lacondició
dedona,especialmenttranscendenti difícil
elsanysquarantaquanemergeixenelmón
delamúsicai lacultura.



Cadamatílaprimeradiligènciadelacom-
positoraconsistiràenmirarperl'amplefines-
tral de la catorzenaplantaon estàel pis en
elqueviu,voral'anticllit delTúria,i intentar
endevinarper entreduesfinquesblanques
situadesenfront,a l'altravora del pont de
CalatravabatejatpopularmentcomlaPeineta,
les muntanyesde les rodaliesde Castelló.
Els diesmésclarspodràguaitarel Bartoloi
sentir-setoteljorn acomboiadapelpaisatge
familiar del Desertde les Palmes.Malgrat
viurebonapartde la seuavidaaValència,a
laqueestimafervorosament,Matildeéscons-
cientmenti decididamentunadonadeCaste-
lló. El residiral Capi Casal,perexemple,
noli hafetperdreni lamelodiani lesflexions
verbalsdelesformesdialectalscastellonen-
ques.No solamentel parlar: els costumsi
tradicionspopularstenenenMatildeunade
les mésaddictesprosèlites.La Romeriade
lesCanyesa laMagdalenafamoltsanysque
l'encetai la finalitzasempreapeu(podríem

aun actecastellonencritual.

Peròoneixaconjunciódona-pobleadquireix
unamagnitudrellevantésenlesseuescom-
posicionsapartirdereferentslocals.La Filla
del Rei Barbut no solamentés la primera
òperaescritaperunadonaenlanostrallengua:
no solamentun esdevenimenttranscendent
en l'obscuritat cultural i social dels anys
quaranta,ésuncàntica lamitologiapopular
deCastelló,a lesarrelsmitificadesqueex-
pliquenqui somi d'on venima partirde la
nostrapròpiaimaginació.La recreaciómusi-
cal delspersonatgesdelTombatossals,que
J. PasqualTiradovarecuperarliteràriament
i queaManoloSegarraRibesli servirienper
a escriureel llibretde l'òpera,s'haintegrat
enla memòriacomunitàriacastellonenca
profundamenti, el quepotsersigamésim-
portant,excedeixl'estrictacreacióindividual
per erigir-seen símbol col-lectiu.La Filla
del Rei BarbutperòtambéEl Betlemde la
Piga o laMarxadela Ciutat.AmbelBetlem,
i apartirdelstextosdeMiquel Peris,crearà
unespaionencabirelspersonatgespopulars
delCastellódelsinicisdelXX, barrejatsamb
algunshistòrics, des de l'eufòria musical

SónmultitudlesobresquehadedicataCas-
telló,i a lesviles i poblescastellonencs.Del
Nadal a la UJI (Universitat Jaume D, a
cançonssobre poemesde Bernat Artola,
MiquelPeriso JacintHeredia.Tambééscert
que eixa societati genthan reconeguten
Matildeunadelesfitesartístiquesdelsegle:
Medalla d'Or de la UJI, carrersdedicatsa
Onda,Benicàssim,Vila-real,etc.,distincions
i homenatgesarreudel territori,col-legis i
institutsretolatsambel seunom.Tambéen
la seuavessantpictòricaelsreferentscaste-
llonencsseranmúltiples,totel santoralpo-
pularcastellonencdesdel Lledó a santBlai
o la Marededéude l'Esperançad'Onda hi
seràpresentalsquadressobrevidrequepinta,
comtambépersonatges—IsabelFerreroNa
Violant-i objectespreuats—labarcadel
Macareno,perexemple.Difícilmentpodem
concebrelesseuesproduccionsi comporta-
mentsocialsensel'essencialitatcastellonenca,
comtampocésimaginableparlardelacultura
al Castellódels.XX sensereservar-liunlloc
preeminentaMatildeSalvador.Peròla seua
estimano és acrítica i reclamauna major
intensitatper tal quetornea ser la capital
cultural d'un país que té en les vessants

dirquefaseueslesparaulesdeBernatArtola
al Pregó:Anar a la Romeria/noéstansols
anar defesta"/ésdeurequemanifesta/orgull
degenealogia),i desdel CastellVell prota-
gonitzal'ofrena a la SangdelsMoros, una
accióqueja haesdevinguttradicióindiscutible
(comlesfiguesalbardaesa l'ermitadeSant
Roc delesFontanelleso el tocdecampaneta
al mateixermitorienla partidadeCanet)de
la Romeria. La presènciaa les festesdel
carrerSantBlai o lesermitesdelCaminàsés
puntual.SenseellalaColla delPixavíestaria
òrfena.Qualsevolorganitzadord'activitats
culturalssapquetéelrecolzamenti lapresèn-
ciade lacompositorasemprequelaconvide

nadalenca(l'Al-leluia, perexemple)alstra-
dicionalscantsmarinersdelGrau.Una obra
que marcasistemàticamentel Nadal i ha
esdevingutacteobligati referenciald'aquestes
festesa la ciutat.Una obracapaçd'unir els
castellonencs,i castellonenques,desde la
música però tambédes de la consciència
identitària.Amb laMarxadela Ciutatinten-
taràreflectirquelamúsicapotaportar,quan
ésescaienti arrelada,comsigneidentificatiu
i simbòlic d'una comunitat.El consistori
municipalquepresidiaDaniel Gozalbova
declarar-lahimneoficialdelaciutati elveinat
no pot concebreun actepúblic municipal
senseun final interpretant-selaMarxa.

culturalsi lingúísticalesseuessenyesd'iden-
titatcabdals.El referentésCastellóperòa
partird'ací extensibleatotel PaísValencià.
Els estudismésrigorosossobrenacionalisme
remarquenla necessàriaestima del més
pròxim i primari,fonamentalper accedira
estadismésamplisi mésambiciosos(almenys
espacialment)de lligam amb la identitat
pròpia.Difícilment, per no dir impossible,
aquellqueesdeslligadesacasai el seubarri
pot sentir-sepreocupatsinceramentpel que
passamésenllàdelslímitsdela seuaciutat.
I València,Aldaia, Alboraia,Xirivella, i un
llarg etcèterasón llocs on L'empremtade

$ dosolamentvisiblesin exemplar.
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Romeria de les Canyes durantles festes
dela Magdalenademarçdel'any 2.000.A
mitjancamí,a l'ermitadesantRocdeCanet,
tambédit de les Fontanelles,estàasseguda
Matilde,desprésdetocarla campanetacom
manalatradiciói abansdel'esmorzarcorres-
ponent,ambunsamicsesperantquearriba
el seguici oficial. Entren els cantorsque
interpretenl'O véreDéus, en llatí, i altres
cànticssempreen valencià.Apareixenles
autoritatsambelbisbedeCastellói el presi-
dentZaplanai, automàticament,esresaun
Padre nuestro, en castellà, trencant
l'habitualitatde l'ús de la llenguapròpia.
Quanfinalitzala cerimòniapresidenti bisbe
s'acostenasaludarMatilde."Nomésparleu
valenciàencampanyaelectoraloquanteniu
uninterèspuntual,perònoespreocupeugens
ni micaperla llenguadelpaís",elsamolla
la compositoraper totasalutaciómentreel
presidentesdisculpaassegurant-liquelaseua
preocupaciópelvalenciàésgrani sincera.

transcendentdelaidentitatd'unacol'lectivitat.
És,ja hodiulaBíblia,elPrincipi.Peròen
aquestcas la valoracióestàprimadaa més
per la consideracióespecíficadela qualitat
sonora de la llengua.Matilde diu que la
llenguamésmusicalquemaihasentit,i en
la queha treballat,és el catalàseguidade
l'italià, greci castellà.

Encaraqueel seurepertoriconténo poques
obresen castellà,sobretotperencàrrec,la
majoriadelespeceshosónenllenguapròpia.
Ja en les primerescomposicionsseràpalès
l'úsdelapròpiacomllenguamusicalhabitual,
com ara Com és la lluna o Tres cançons
valencianes,premiadapelConsellValencià
de Cultura quepresidiaBosch Morata, el
1936,i orquestradapel queseriaposterior-
mentel seumarit,Vicent Asencio, a pesar
quenoerentempsmoltpropicisperaunús
delvalenciàcomvehicledetransmissiócul-
tural.La llenguaésbàsicapera interessar-
li musicarun text.I no solamentles formes
lingiístiqueso dialectalsmésproperes,més
sentides,sinótoteslesformulacionsdeldo-
mini lingiístic. Allò deSalsesaGuardamar,
deFragafinsaMaó,téenMatildeunasegui-

sardana.La propostas'ampliariai concretaria
enlacomposiciódeles Cincsardanesvege-
tals, una obra que reuneix cançonssobre
arbresrellevantsdetoteslesterresqueparlen
unamateixallengua:El RouredeSerrabona,
sobreunpoemadeJoan SebastiàPons,aqui
li endreçàla sardana,El Pí deFormentor,
textdeCostai Llobera,queMatildededicà
a FrancescdeBorja Moll, La Carrascade
Culla,homenatgeaEnric Morera,poemade
Miquel Peris, Oliveresde l'Alguer, poema
deRafaelCaria,dedicadaaA. Badiai Mar-
garit,i Xiprers deSinera, textnaturalment
deSalvadorEspriu,destinadaalmúsicMa-
nuel Valls. Aquestaobra ésprobablement
unadelesquemésapreciaperla seuasigni-
ficaciórespectedelaunitatlingúística,però
tambéperserunaaportaciócoralauntipus
de composicióen la que no éshabitualla
veu.. I amb la unitat la dignificació. Una
llenguaésmoltmésqueun simplecodi in-
formatiu.Ésuncodiperòtambémanifestació
identitàriad'unasocietati, consequentment,
mereixunrespectei reconeixementenelque
s'inclouranles expressionsméspopularsi
desimboltesperòobjectivamentconjuminades
enel cosgramaticalgeneraldela llengua.

Una compositoraqueha fet de la música
coralundelsmitjanscreadorsméscaracterís-
tics de la seuaobra,quediu quela veu és
l'instrumentmusicalmésperfecte,enbona
lògica,hadeconsiderarels motsessènciai
principi de la relacióambel món,almenys
ambel món sobreel que sinceramentvol
exercir.Més a méssi pensemquel'autora
destinaun esforç singular per tal que els
intèrpretsdelesseuaobralletregencorrecta-
menti queelsversossiguenfàcilmentcom-
presos.La frasede SanchisGuarner"Qui
renunciaa la seuallenguaéscomqui renega
de samare",adquireixen la nostraautora
condiciódeprincipiformal,artístici ètic.Per
ella totselsqueencreuar-seetdiuen"Bon
dia",comproclamavaJosepPla,sónveinsi
paisans.La llenguanoésun simplecodide
comunicaciócom el dels signeso el dels
senyalsdecirculació,expressai exterioritza
unadeterminadaformadeveurei comprendre
el món.Ea llenguaésladeterminanti essen-
cialconformadorad'unasocietat,Pelement
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doraimpenitent,encaraqueellaho allarga
mési no acabaenMaó sinóenl'Alguer. La
poblacióitalianadel'Alguera l'illa deSar-
denya,el reductemésorientaldelcatalà,és
unamanifestacióinequívocadelaseuaestima
per l'idioma. Des queva descobrir,en un
aplecde conjuntscoralsa Barcelonafa ja
mésdevintanys,unorfeóitaliàquefrasejava
el Canta la terranativa(composta partir
d'unpoemadeMiquel DurandeValència)
tanintensamento mésdecomhopogueren
fervalencians,catalansobalearslapropensió
peraquellaciutat,senyali signedelaperdu-
rabilitat de la nostrallengua,esdevingué
passió.Molt mésquanconeguéun poeta
d'aquellterritori,RafaelCaria,dequimusi-
carianombrosospoemesi unrecullques'ha
convertit en una de les produccionsmés
conegudesi interpretadesdelescomposades
elsdarrersanys:Els asfòdels.

A lesdarreriesdelsanysvuitantalaFederació

L'òpera Vinateaés probablementla seua
producciómésnotable.La compositoraés
usuàriaperònosolamentenlavessantfamiliar
o social,tambéenlaprofessionali intel-lec-
tual.És usuàriaconscienti conseqient,enla
llar i en l'àgora.Eixe conjuntdelligamsés
probablementla raó de la seuamilitància
apassionadaenlapromociói dignificacióde
la llenguadelsvalencians.

En elsdiversosactesprotocol-larisenquèha
participat,sobretotcom a conseqiiènciade
lesdistincionsatorgades(desdelaDistinció
alMèritCulturaldelaGeneralitatValenciana
als mésmodestoshomenatgesdepobleso
associacionsculturals),lesseuesintervencions
causenuna certasorpresa.En primerlloc
perquèrotundamenti clara:diuqueagraeix
unshonorsquelasatisfani desprésperquè
sistemàticamentexpressalaseuaadhesiói

lloc ni circumstàncies.



El segle XX, sobretotla segonameitat,ha
estatelperíodeenquèelgènerefemeníha
esdevingut,sinó totel queenjustícia calia,
fonamentalenelbastimentdequalsevolacció
pública, i privada.La literaturavalenciana
estàfarcidad'escriptoresquesignarenels
seusescritsambnommasculípertaldepoder
veure'lseditats.Matilde,i elseumatitVicent,
en aquestcastambéforen un exempleno
genshabitualenelperíodepostbèlic.Vicent
va sermestrei company,peròsobretotva
recolzardecididamenti fervorosamentl'obra
deMatilde.

L'any 1943,unsdiesabansd'estrenar-seLa
Filla delRei Barbut,unacertapreocupació
va irrompreentreelsorganitzadorsdel'acte.
Elpermísoficialperpoderrepresentarl'òpera
no aplegavadesdelGovernCivil. El músic
deVinaròs,i personatgedeprestigientreels
guanyadorsdela incivil guerradel36-39,
Leopoldo Querol indagasobrela questió.

monolingúe).Eixaeraunatàcticahabitual
de la censuraliteràriaja quemitjançantla
duplicitatlingúísticapodiaremarcar-sela
seuaoriginalitatcastellana(evidentmenttrans-
gredintla realitat)i fer creurequenomés
s'escriviaencastellà.La cosapodiaesdevenir
Xaflianacomquans'obligàqueelspocs
llibresdeversosques'editaventinguerenun
títolquefóraigual(lletraperlletrai paraula
perparaula)envalenciài castellà.La inquie-
tudencalma,Volar,...sónalgunsdelsllibres
queenexposar-seenelsaparadorsdeles
llibreries(enel delespoquesi heroiques
llibreries)podienpassarperpublicacionsen
espanyolquanestavenescritesenvalencià.
Per tant,encaraqueperunasolavegada,La
Filla delRei Barbutva representar-seal
TeatrePrincipaldeCastelló.Unaòperaescrita
perunadonajovei ambpersonatgecentral
basatenunajove dona(encaraquenascuda
dela fantasiapopular).

La donaestàconstantmentpresentenles
seuescomposicions,comreferent,comtema
i finsi totcomhomenatgea laseualluita.
Homenatgea lapoesiafemeninad'Amèrica,
composatentreelsanysquarantai cinquanta,

derecuperaciófemeninadelseurellevant
lloc enla societatnoesmanifestaúnicament
enelsreferentsodestinacionsdelescançons.
QuanlesDonesProgressistesvalencianesli
concedeixenunpremisensdubtesabenque
l'atorguenaunadestacadaartista,peròso-
bretothofanperl'exempled'anarcontraco-
rrentenmomentsdifícilsi noadormir-se
lànguidamententempsmésbonancencs.Eixa
éspotserunadelesgransvirtutsdeMatilde:
siguenlescircumstàncieslesquesiguenella
executaràlaseuatascasenselamentsestèrils
nieufòriesenganyoses.El treball,enmúsica
o en el compromísde cadadia, ni és una
càrregani unasalvació,simplementuna
actitudenverslavida.Probablementeixa
sigatambéunadelesraonsdelseudinamisme
i dela seuaeternajoventut(GonçalBadenes
dixit ).

CrecqueMatildereuneixladoblevessant
quecaldriaenunhipotèticpaísideal.Ésuna
personasingular,destacadaenlaseuafeina,
compromesaambelsobjectiusd'aconseguir
unacomunitatcadadiamillori mésautèntica,
referenti modelalqueacollir-se,peròsobretot
ésunadonaque,mésenllàdelesnebuloses

Resposta:l'obra estàen valenciài cal que
esrepresentealavegadaencastellà,onomés
encastellà,peròsobretot,elmésproblemàtic:
lamúsicaésd'unadonai amésjove.El tema
de la llenguaesva resoldreambel quepo-
dríemdir-nepactelocal:comquelagentde
Castelló volia l'estrena, en iniciar-se
l'espectacleesva llegirunpaper,encastellà,
explicantdequèanaval'òpera(evidentment
totselspresentssesabienl'argumentde
memòria)i encapmomentesva feresment
quel'obra estavanomésescritaenvalencià
(cosatanevidentcommanifesta,peròenno
dir-se públicament semblavamenys

reuneixpoemesdeGabrielaMistral,Al-
fonsinaStorni,DelmiraAgustini i Juanade
Ibarbourou,posteriorment,ja en la dècada
dels vuitanta,l'amplià ambunsversosde
DulceMaría Loinaz.CarmenConde,lapri-
meradonaquetrencàla tradiciómasclista
delaRealAcadèmiaEspanyola,ésunade
leslletristespreferidesperMatilde.Canciones
denanaydesveloi Cancionerodelaenamo-
radafigurenentrelesobresperaveui piano
(laprimeratambéadaptadaperaveui guita-
tra)predilectesdela compositora.

PeròelprotagonismedeMatildeenlatasca

i etèriesintencionsdetantsalsquis'ompli
la bocasobreel nostrefutur,dedicaesforç,
capacitat,cosi ànimaafercadajornelque
calfer:bastirunpaísmésric, solidari,autèn-
tic, identificatambla seuahistòria,llengua
i cultura,ambun compromísfermi no amb
paraulesgrandiloquents(queno s'entenen
enel cadadiai, ja sabenqueMatildeodiala
no comprensiódelstextos). Matildeéssens
dubteundelsmillorsexemplesquemaiha
donatelPaísValenciàdeciutadanaconscient
i coriseqiJn modelqueapesardeles
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Joan Codina

Barcelona (1927).Fill d'unafamíliabenestant,la prematura
mortdel pare determinaque hagi de posarse a treballaraviat.
El 1950éstraslladarGuinea,d'ontormael1961.Entraenuna
empresametal-lúrgicafinsqueel 1976,a causadelagreucrisi
econòmica del moment,es produeix una reducció de plantilla.
Una micaabans, el 1974,exercintd'infiltrat,participaa les
darreres eleccions sindicals franquistes. És escollit vocal
provincialde l'agrupaciódelcomerçdel metall.S'adonaque
intentarcanviarel sindicatvertlealdesdedinsés inviabletel
1076s'afiliaa la UGTdeCatalunya.L'any1977éselegitvocal
de l'ExecutivaContederali secretarngeneraldela Federació
del Metall de Catalunya, i el presidentde la Generalitat
provisional,Josep Tarradellas,el nomenaconsellerdeTreball,
i ell dimiteixde les seves responsabilitatsal sindicat.El seu
mandat es caracteritza pel diàleg i la negociació ia creació

del Consellide Treball de Catalunya. Uncopcelebrades les
primereseleccionsalParlamentdeCatalunya,l'any1980,inicia
Unanovaetapacoma parlamentarisocialistaa Barcelona
coma senadora Madrid. De manera parallela toma a tenir
càrrecsal sindicat.En elV Congrésde la UGT deCatalunya,
el juny de 1980, és nomenatpresident d'una executiva
encapcalada/perLluísFuertes.LesaportacionsdeJoanCodina,
impulsordela ponència"Fetnacional",vanesdevenirelausen
lacatalanitzaciódellsindicat,Atranidelasevamorteldesembre
de 1999,la UGT de Catalunya va emetreuncomunicaten què
el considerava"un referentSocial i sindical... un lluitador
intatigablepelsdretsdelstreballadors".El 2001,lesiundacions
Comaposada i'Campalans varen decidir que el Premi Primer
deMaig,enel seuapartatdedicatala IniciativaSocial,portés
el seunom.

Mataro (1905).El seupate,Joan BellavistaFeliubadaló(1887-
1957)ja eraafiliata la UGTi militantsocialista,La Leocàdia,
als 14anys,entraa treballara'unafàbricadegèneredepunt
i, quanenté 16,ja és unade lescapdavanteresd'unavaga
la despatxen.Va a unaaltrafàbricatèxtilon hi haviamolts
Ugetistes. Aviat fa de portaveu de les reclamacions.o
reivindicacionsdelstreballadors.

Durantla GuerraCivilcollaboraestretamentambel Socors
Roig. Va ser una de les poquesdonesde Mataróque duja
fusell.Ambun company,abansde L'entradadelsnacionals,
crementotala documentacióde la Casa delPobleperevitar
represàlies,exceptelesescripturesde propietat,Acabadala
guerra la detenen i s'està a la presó durant tres mesos,
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incomunicada,i desprésladuena Unconventdemongesde
Barcelonaque feia de presó.Allí en l'espaidertresrajoles
haviende dormirtres dones. De tanten tantse n'enduren
algunesies afusellaven,entotal,dosanysdetinguda.L'havien
acusatd'haveranatalfrontiella'esva:defensardientquehavia
estattreballantsempre,cosaquerelsrepresentatsdel'empresa
Varenavalar,Ensortirde lapresóajudaaltrespresos.En una
ocasióva ajudara escapar-sedos presospolítics.Durantla
postguerramantécontactesambels seus antlescompanys
socialistesi delsindicatquenohavienmarxato queja havien
tomatde l'exilio de les detencions.Es veiend'amagata la
fàbrica,alsbarso pelcarrer.L'activitatmilitantisindicald'abans
delaguerra ladrantascadesuportalalluitarcontraelfeixisme
Venidonarpasalscontactescamutlatsi'elandestins.

nt
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Daniel Tarradelles

Les Preses, la Garrotxa(1951).El seuparefeladesabater.
Amb eatorzeanys, comença a colllaboraren economia
domèsticamentreestudiaellbatxilleratdeimestteiMmdustreal.
Practcalentismealsindicatverticallleselegitdelegatsinelcell
La comarca presentava una tipologialaboral moltditerenclat
de Barcelona, ambempreses petites l'amor treballantampeu
decano.Muntaunapetltacooperativalaviatsellconsideraun
agitador.Als inicis de la transiciós'atilia a Convergència
Socialista s'apuntaala USO, però,pocdespres,entraala
UG deCatalunya.Vanserunsinicisaliíells.Lagentdimatgera
telidiosa, lany 786,comença una Vaga-d'hores extres sense
precedentsl'ellconsideraquedes deBarceloneamovenisaber
interretarios: Vam desconvocarla vagen vaig patit umercisi
personalimolttora,peròvacomelditambunmomentenquè
lailliaciovafer-semassivaa laicomarcaramb5100016otlitzants

Girona(1918):Neixenunafamiliabenestantsonsetgermans:
LEnticesdevindraunconegutaiigentdellPOUMEM984/0bte
elttollde mestra.A començamentsde 19801Interveectivament
enlemreacióa'Girona delalsederació'Espanyolamdedireballacors
de l'Ensenyament(FETE), moltfortaraCatalunya Espanya,
aonerdaala UCI IngressarenelrecentereatPOUM octubre
del 1986€s nomenadarregidoraideCulture Propagandearmde
L'AjuntamentderGirona, sent la primeredonaregidoreque
lornmavapand'un organisme municipal. lla sevatascaoumolt
intensa: millorade les condicions escolars, llulte contra
L'analiabetsme-oaplicaciordela renovaciópedagògica.

És tambédelegadadellConsellidel'EscolaNova Unificada
(CENU), organisme que depènide la Generalitat que volia
fixarelsnouscaminsdela pedagogia.El 1987pateixlavoluntat

eremulasecciomes important deles comarques gironimes./
Sent membredel comitenacionalde Catalunyai'secretari
generalice la comarcarmensamquenoimotrmarnarquanmes el
necessiten.Viuels problemesdelprocesd'unitatsocialista:
"AlsquemilitavenyaUC PSC almora,ensValtocarrebreper
les dues bandes, però ara crec que va serimportantíssimique
Unsquants iessim ce ponti detrmensmissorsd'arguments,que
era del que es tractava Amb l'anibada dela democràcia
aconsegueixenunasènedimporentsmillores,formenquadres
siidicals Loenneixenmunapolítica tenitoral. Quanyen totes les
eleccionsSindicalseva Ganoixedes consolidenambtorca,
L'any eormsurmelegiediputatal Panamentde Catalunya, on/Al
romanireslegislatures hade ceixarladedicaciósindicalper
laeinapanamentata.GuanyedalcaldiamdelesPreseslirenova
laiconitancadelsseusiconeiutadansdiversesvegades.

hegemonicamdelscomunistescontraelssectorsmesesquerrans
querelsobligaratancarelslocalsdelPOUM. El generde1989
marxara lexili. A nolosa, es retrobaramb qui varserel seu
Companyduent oo anys,CanmelRosa, (Roc/ Els esperen
piivecions, camps de refugiats,lainvasiorde RrencapelMlercer
Relehproblemesdepabers.. Junts Ventrebellarenlaresistència
contrerels nazis envelsmovimentsd'oposicioral iranquisme.
Quansecabalamquerrerenovelasevaarlllacióorala UG amb
elseucompany, prmere Perminyandespres a París on toma
alexercirdemestredimpulsalareorganitzaciodellCasalCatalà
ambelcaracterpatniòtc enaltidordeles llibertats. El juny de
1977varetormaneCatalunyadespresde88'anysd'exili.L'any
2006/la'Cenerelitatelsconcedeixatots dos la Creude Sant
Jordi. BlogranievextetemdenllibreLadlavordels somnislLlibres
dels Quatre Cantons, CCE Edicions).
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Alícia Fernàndez,ArxiudelaUGTdeCatalunya

Elnaixementd'unprojecte
Araja fauna micamésd'unany quel'arxiu
estàinstal-lat,junt ambla biblioteca,al pas-
satgedelaBancadeBarcelona.Esconstitueix
aixíelCentredeDocumentaciódelaUGT
deCatalunya,un espaicreatamblavoluntat

movimentobreri sindicalismei, demanera
moltespecial,en allò quefa referènciaa la
històriadela UGT deCatalunya.Des dela
bibliotecaescustodienels llibres,revistesi
materialquegenerenaltresentitatsi quese
centrenenmatèrialaborali sindical.Desde
l'arxiu,la feinaestàcentradaenladocumen-
taciódelpropisindicat.

Acostar-sealsdocumentsqueesconserven
a l'arxiu permetunir, per uns instants,el
passati el futur del sindicatd'unamanera
moltespecial.La feinadel'arxiu consisteix
apreservarelsdocumentspertalqueaquests
estiguin disponibles en els propersanys.
Conservaren les condicionsadequadesel
materialquees va elaboraral sindicatdes
del seunaixementi la documentacióquees
generaactualmentenspermetràdeixarun
testimoniescritdelanostraactivitatperals
propersanys.

Treballemperlahistòriaipelfutur
Des de l'arxiu estemtreballantperposarla
documentacióde la històriade la UGT de
Catalunyaal serveidelsinvestigadors,estu-
diantsi públicengeneralqueesvulguiacostar
al nostrepassat.Aquestadocumentacióestà
conservadaavui al propi sindicati, enbona
mesura,enmansdeparticularsquedurant
els anysmésdifícils es van fer càrrecdel
material.Ara la nostra feina consisteixa
recuperaraquestadocumentaciói fer-laac-
cessible.

Volempoderaplegara l'arxiudelsindicatla
documentacióqueentotsaquestsanyss'ha
generatdesdela seucentraldelsindicat,des
del secretariatnacional,desdelesunionsi
lesfederacions.Peròtambéensinteressamolt
tota aquellaque s'ha treballatdes de les
empreses,desde les seccionssindicals,la
documentacióquedónatestimonidelsindi-
calismeapeudecarrer.Disposardetotaquest
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materialensajudaràa conservarla nostra
pròpiahistòria,perpoderacostar-nos-hides
dediferentsvessants.

Volemsabercomerala lluitaa lesfàbriques
quantots'haviadeferd'amagat,volemcon-
servarelstestimonisde lesmilloresquede
micaenmicaesvananaraconseguinta cada
llocdetreball,volempoderanalitzarelpaper
deladonaenelsanysmésfoscos,volemque
quedi constànciade la feina que implica
coordinarunsindicattantgrancomelnostre,
volemrecordarels qui li van donarsuport
desdel'exili i elsquivanajudararefundar-
loquanvaserpossible.Endefinitiva,volem
quequediconstànciaescritadela feinafeta,
quehaestatmolta.

Construiml'arxiu
Per fer queaquestprojecte siguipossible
nonoméshemderecuperarladocumentació
mésantiga,sinó quetambéés fonamental
començara establircriterisperal tractament
deladocumentacióquegeneremactualment.
El projectede l'arxiu vol assentarlesbases
pertald'implementarunsistemadegestió
documentalenquèelmaterialqueesgenera
tinguiunesetapesdevidabendefinidesfins
arribaral'arxiu.

Aixídoncs,desdel'arxiuajudaremaunificar
elscriterisperal tractamentdela documen-
tacióqueesgeneraactualment,inventariarem
i classificaremlaques'haconservatalsindicat
fins ara,treballaremperrecuperarla docu-
mentacióqueensvaserrequisadademanera
illegal i alaqualfinsaranohemtingutaccés,
ajudaremenelsprojectesques'impulsindes
delaComissióderecuperaciódelamemòria
històrica,i buscaremla documentaciócon-
servadaenmansdeparticularspertaldefer-
laaccessibleperatothom.

En definitiva,esperemquel'arxiu sigui un
puntontotesleshistòriesquecontélahistòria
delaUGT deCatalunyahi tinguincabuda.
Lanostraintencióésladecontribuiradonar
veuaaquellsquetradicionalmentno n'han
tingut. Ens neguem a deixar perdre la
memòriadela feinafetafinsara,i novolem
tampocque caigui en l'oblit la tascaque
estemduenta termeara,peraixòtreballem

pensantendemà.

A més,femxarxa
L'arxiutreballa, amésde la documentació
delsindicat,amblavoluntatdecontribuira
recuperarla memòriahistòrica,demanera
moltespeciallamemòriahistòricadelmovi-
mentobrer.En aquestsentit,l'arxiuésdipo-
sitaride fons documentalsd'altresgrups i
entitatsquen'hanvolgut fer la cessió.

En els darrersmesosa l'arxiu haarribatel
fons documentalde l'Associació d'Antics
CarrabinersaCatalunya,associaciófundada
l'any 1981amblavoluntatd'aplegarelsque
vansermembresdel cos republicàdelsca-
rrabinersi ques'hadissoltdarreramentper
l'edatdelsseusmembres.Amb aquestfons
teniml'oportunitatd'accediramoltainfor-
macióreferidaa latascaquevanduraterme
durantla GuerraCivil.

Per altrabanda,l'arxiu tambés'encarrega
delfonsdelCADCI, el CentreAutonomista
de Dependentsdel Comerç i la Indústria,
entitatquetéel seuorigena inicisdelsegle
passati quevatenirunagranvinculacióamb
laUGT deCatalunya.Aquestfonsenspermet
tambéconèixerdeprimeramàla feinaque
vaferunadelesentitatsmésrepresentatives
delseglepassat.

Elsobjectiuspelfutur
De cara a continuar treballant enel pro-
jectedel'arxiuensproposem,doncs,ferque
el CentredeDocumentaciódelaUGT de
Catalunyaesdevinguiun veritablereferent
entemesdemovimentobreri sindicalisme.
Per fer queaixò sigui possiblenecessitem
la col-laboracióde tothomqueensvulgui
donaruncopdemà.Per unabanda,tractant
la documentacióambcriterishistòrics,això
éstenintencomptequela documentacióque
generemavuidemàseràhistòricai pertant
cal conservar-lacom es mereix.De l'altra,
tothomquetinguidocumentacióhistòricadel
sindicatla potferarribara l'arxiu,ajudant-
nosaixíacompletarel fonsdocumentald'un
sindicatquetévora125anysd'històriai que
pot-i vol- ajudarano deixarquelahistòria
delnostrepaíscaiguien l'oblit.
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El proppassat 27 d'agost va morir, a
Castelló,PalmiraPlà Pechovierto,als93anys.
Havianascutl'any1914aCretas(Terol),filla
d'unguàrdiacivil.Va estudiarMagisteri,el
Pla Professional,a laNormaldeTerol, on va
tenirprofessorscomDanielGonzàlezLinacero
oRodolfoTomóésSamperqueellarecordarà
sempre.Mentreassistiaa classes,ella també
endonava,comd'altresmestresdelaFederació
deTreballadorsdel'Ensenyament(FETE), a
lacasadelpoble,alsfillsdelsafiliats.El juliol
de1936vahaverdefugirprecipitadamentcap
aValènciai Catalunya.Peròelmesdesetembre
va tornarper incorporar-sea la sevafeinaen
la zonalleial,primeraAlcafiizi desprésa
Casp.Amb d'altrescompanysvanreconstituit-
hi la FETE i el PSOE, alhorareorganitzaven
l'administracióeducativa.

Amb la constituciódel Consell d'Aragó fou

nomenadadelegadageneralde Colònies
Escolarsi, el juliol de 1937,subsecretàriade
la Conselleriad'Educaciói Cultura.També
ocupavael càrrecdetresoreradela recent
fundada Federació Regional de la FETE
d'Aragó.L'any 1939,commoltsd'altres,marxà
al'exili,primeraFrançai méstardaVeneçuela,
onfundàambelseucompanyAdolfoJimeno
el col-legi Calicanto, segons el model de
l'Institut Escola. L'any 1974, arrande la
malaltiad'Adolfo,decideixentornaraEspanya,
venen el col-legi i així poden constituir a
Espanyaunafundacióqueportael nom
d'ADOPAL (Adolfo i Palmira). Inicialment
les seves finalitats eren promourela
investigació,peròposteriormentladedicaren
acrearbequesalaUniversitatCarlesII pera
quèjovesveneçolanspoguessinveniraestudiar
a Espanya.El PSOE proposà a la Palmira
presentar-sealeseleccionsde1977,convertint-
seaixí endiputadaconstituent,compaginant
aquesttreballamblasevadedicaciósetmanal
a Pescolaonhaviareingressat.Desprésseria
regidoradeBenicàssim,ons'establílaparella
finsa lamortd'Adolfo.L'objectiuprincipal
delseutreballpolíticsemprefoul'educació.

Quandeixàlapolíticaactivai elseutreball.
professional,esdedicàambl'energiaque
semprelacaracteritzàal'atenciódelespersones
grans,mitjançantunaaltrafundació,i altreball
intel-lectual.Les sevesmemòries,Moments
d'unavida,forenpublicadesperlaFundació
BernardoAladrén, de la UGT Aragó, i és a
puntd'aparèixereldarrerarticlequevaescriure
i queenstrametéperalasevapublicació.Els
darrersreconeixementsoficialsperpartdela
DiputacióGenerald'Aragó,odelaFETE, amb
prou feinaaconsegueixenrepararl'oblit, no
nomésd'ella sinó de totaunageneració
esplèndidaquevamperdrecomaconsequiència
delaGuerraCivil.Elsquivamtenirelprivilegi
deconèixer-la,la vamescoltarcomdeiaamb
fermesa,amblafermesanascudadelsprincipis
educatiusrepublicans,que fel principi
pedagògicmésimportantperamiésformar
elnendesdelpuntdevistadelaresponsabilitat.
El quejo anomenola responsabilitatinduida.
Quan augmentala responsabilitat en els
alumnesaugmental'aprenentatge".Quelaterra
li siguilleu.
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XIIN Generalitatde Catalunya
L Departamentd'Interior

Relacions Institucionalsi Participació

Carles Perelló vanéixera Rubí,el 19
d'octubrede1932.El seupare,Marcel:lí
Perelló i Domingo, flequerde professió,
vasermembred'EstatCatalà,vamilitar
enel grupd'accióBanderaNegrai va
participarenelComplotdelGarraf,Consi-
deravaqueFrancescMaciàvatraicionar
la lluitaperla independènciaenplegar-se,
l'any1932,algovernespanyoli renunciar
a laRepúblicaCatalana.Exiliatel 1939,

marxaambla sevafamíliaaFrançai Mèxic
oncontinualasevalluitapolíticaparticipant

moltactivamentenlesaccionsdelsgrups
independentistesdel'exterior,Foumembre
actiudelaUnióCatalanaIndependentista,
moltproperaaCatalunyaGropdeSantiago
deCubadirigitperSalvadorCarbonell,
"Badó".Va morira Mèxicel 1961.A la
sevamare,EdelmiraValls i Puig, depro-
fessiómestre,la van expulsarde Mèxic

com arevenjaperlesactivitatsdelseufill
Marcel-líenel movimentestudiantildel
1968ivaretornara Barcelonael 1969,on
va morir el 1983.Carles Perelló té tres
germans:Edelmira,Marcel'í-esvadistingir
aMèxiccomalíderdelmovimentestudian-
til el 1968-i Mercè.A Mèxicestudiaa la
Facultatd'Enginyeriadela Universitat

Nacional Autònomade Mèxic (UNAM)
del1951al 1955.A laFacultatdeCiències
delamateixauniversitatcompletaelsestu-
disdematemàtic.A partirde1957ensenya
a lesduesfacultatsi començael doctorat.
Del 1956al 1962treballaaldepartament
deconstrucciódelaCompafiiaMexicana
deLuzy FuerzaMotriz,enlaconstrucció
decentralstermoelèctriques.El 1962es
traslladaalsEstatsUnitsperobtenirel
doctoratenMatemàticaAplicadaqueacon-
segueixel 1965a la BrovvnUniversity.
RetornaaMèxicel 1966,onésprofessor
al CentrodeInvestigacionesy Estudios
Avanzados,finsqueel 1972tornaa Cata-
lunyaperfer-secàrrec,coma director,del
muntatgedelDepartamentdeMatemàtiques
dela incipientUniversitatAutònomade
Barcelona(UAB).Entreel 1994i el2002
ésel directordel'EscoladeDoctorati
FormacióContinuada,delaqualn'éstambé
fundador.Ésjubilal'octubrede2003i és
nomenatprofessoremèritelnovembrede
2004.És tambéPresidentdelaSocietat
CatalanadeMatemàtiques.Entrealtres
distincions,laGeneralitatdeCatalunyali
vaatorgarl'any2002laMedallaNarcís
Monturiol.
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najectòriavitali política

El meupare,Marcel-líPerellóDomingo,que
vanéixeren 1897,nopertanyiaacapelit,ni
política,nisocial,niintel-lectual.Vaquedar
orfedemoltpetit.Vivia al barrianticde
Barcelona,al carrerdela Palla.Els seuspares
havienvingutdeSantMartídeMaldà.El

pares'haviaposatatreballarala Montserra-
tina,depastisser.Eren11germansi esva
haverd'espavilardemoltjove.Vajugaramb
elFutbolClubBarcelona,capl'any1915,
però no per gaire temps:d'una puntadali
vantrencarlaròtula-la camali anavaenda-
vantiendarreresola-i anavacoix.Lacosa
es vacomplicarencaramésja quedesprés
decasar-seesvatrencarunacama...,desastre
total.El casésquevaserundelsjovesque
esvaapuntaralmovimentEstatCatalàd'en
Macià,mésconcretamentenelgrupd'acció

enpaperdeplatapersi elsagafaven,peròse
la vabuscat,vaburxarinovatrobarres...,
encaraataric. El casés quevaanarapetar
alapresó.Elgovernadorcivil deBarcelona
eraeltristamentfamósSeverianoMartínez
Anido, i els vancondemnara mort. Final-

perpètua.Ell s'hivapassar5anys,finsque
vacaurela dictaduradePrimodeRiverael
1930.Va serrebuta Rubícomunamena
d'heroi.Enaquellmomentno s'haviainventat
aixòdelaparaulaterrorista:erenpatriotes.
Aquestepisodihistòricesconeixcomel
ComplotdelGarraf.DurantlaGuerraCivil,
Dl CatalàesvafercàrrecdelDiari de

CatalàdelDiarideBarcelona,el pareenva
sernomenardirector.Quanvaacabarla

mevamareque,ala frontera,esvafercàrrec
d'ungrupdenensques'havienseparatdels
seusfamiliarsi, ambunaaltramestra,se'ls
vanemportarcapalNord.Allàvancomençar
abuscarlesfamíliesdelacanallaoafamílies
francesesqueelsvolguessinacollir.Així
vamestarquatremesos,itotbuscantfamílies,

pares i maresdels nens, va trobar el meu
pare.Haviaestatenelcampdeconcentració
d'Argelers,alaCatalunyaNord,i araestava
aMontauban,queéson vivia,i ondesprés

Azafja.Allí vampoderviurejunts.Laveritat
ésquenosécomesguanyavenlavida.Re-
cordo,però,queanàvemalsquàquersa

Bandera Negra: volien fer escamotsarmats...,
el mateixMaciàdeiaenaquellstempsque
voliala lluitaarmada.El meuparei uns
quantsmés,entreelsqualsJaumeCompte
enparticular,FrancescFerrero JaumeMira-
vitlles,vanferunjudiciprivatalreiAlfons
XIII i elvan condemnaramort,Segonsels
ul fetspelmeupare,vanfabricaruna

bomba,d'uns70centímetresper40. Lavolien
posarenelstúnelsdelGarraf,a l'entrada,
peronhaviadepassareltrenambel rei i
fer-lo volar..., no s'estavende res. Era el
maigdel'any1925,ila jugadaelsvasortir
malament.Algúelshaviadelatati elsvan

pescaraPestaciódetrendelGarraf.Deiael
meuparequeenaquellmomentteniaenels
queixalsunapastilletadecianurembolicada
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La mevamare,encanvi,haviaestateducada
al col-legidelSagratCor deSarrià,sabia
tocarel piano.Eramestrad'avantguarda.

Haviatingutcoma mestreaPompeuFabra.
El casés quelamevamareerarefinadai el
pareno.La mevamareparticipavaen la

mobilitzaciónacionali internacionalen::
daritatambelscomplotatsdelGarrafi elva
conèixeralapresó.Lesnenesboniquesana-

ven avisitarelspresosi devegadesesfeien
nòvios.Ell, alprincipi,estavaala presódel
Duesoi gràciesalespressionsciutadanesel
vanportara laModel,onesvanconèixer.
Quanvasortir,aprincipisdelsanystrenta,
esvancasari, gràciesaaixò,vaigneixerjo.

Durantla GuerraCivil, enfer-secàrrecEstat

menjarllentiesi queensvampassarunsanys
a la ciutatmateixa.

Els darrersdosanysi mig,fins el 42,vanser
masoversdelaMaisonBleue.Propnostre
hihaviaunaaltrafamíliacatalanaquehavia

i bestiar.Vivíemenunasolahabitació:la
cuina,elsllits,lataula...,i unaestufadeferro.
A l'hivernnevava,jo sortiaperlafinestra

sentintel"emcagoen déu"delpare,i anava
a Descolaambesclopsdefusta.Erauna
escolaruralunitàriaquepensoqueemva
canviarlavidad'unamaneradecisiva.Érem
unadotzenad'alumnesdetoteslesedats.Jo
teniasetanysi vaiganar-hifinsals9 i mig.
Noséquinavirtutteniaelmestrequeemva



ferinteressarperaprendre,perlamúsica,per
les matemàtiques...,i vaigserunbonalumne.
Tanbonalumnequeemvaposaracinquè,
abansespodienfer aquestescoses.Aratot
estàencarcarat,compartimentat.Jo penso
queaquesthaestateltempsmésfeliç dela
mevavida.Allí emvaigferhumà.Vaig

passardelsisanysalsgairebédeu.Nocal
dir queparlàvemcatalà,i al'escolafrancès.
Defet,vaigaprendreallegiri escriureen

El paresempreescrivia.A Montaubani a
Mèxic,manteniacontactesambelspolítics.
Escrivia constantment al Cornudella, estava

l'interiori del'exterior.L'epistolariel guarda
la mevagermana.El casés quenosécom
esvanapuntarperanaraMèxic.Erael maig
del 1942.Vamanara Marsellai ensvam
embarcarenel MaréchalLyauteycapaCa-
sablanca,Allí, hi vamestar 15diesesperant
unvaixell.Finalment,elNyassa,unvaixell
portuguès,capa Mèxic. Anàvema la cala,
osigui, a labodega.Ensservienunesolles

ambunapastaverdaquedeienqueeren
cigrons.Menjàvemel quepodíem.Altres

refugiats,elsdecasabona,viatjavenenmolt
millorscondicions,eraobvi.Recordo,com
anenqueera, comveia queelscambrers
portavenlestarongesja peladesalsdedalt,
alsqueteniencabina.Curiós,n02Finsi tot
aquí hi haviadiferències.Semprehi haestat
aquestesdesigualtats.Aquestésel granpro-
blemade Catalunya,l'estratificaciódeles

classessocials.

VamtravessarAtlàntic, pledesubmarins
alemanysqueestavencaçantelscombois
queanavend'AmèricacapaEuropa,capa
Anglaterraenparticular,persubministrar

treballardeforner,peròno
Oct IO

0
allalei act eleeegico el
comprarferreteriai pintures

tu SSecociusió
eines,Enunmomentdonat
TOCCola ele)ateleeialt
Notae ol EeSAD El
aut SECS
SE So matolliEl

totamenadematerialdeguerra.Recordo
quealgunsubmaríensvaaturar.Perfi vam
arribara Veracruz.Recordoelszopilotes,
unamenadevoltorsquevolavenpersobre

delesdeixallesquedeixenelsvaixells:esta-
venpertotarreu. Hihaviaunaparadade
fruites, vaig tastar el mango,i vaig dir que

Vaig anaral ColegioMadrid, onper veure
aquincursm'apuntaveneldirectoremva
posaral davantel "Quijote"i emvadir,jo
dretdavantd'ell,"ee",i comquenosabia

castellàemvaenviarasegon,fent-meperdre
tresanysimostrantaixíla consideracióque
tenen Cs
Vaigtenirméssortambalgunsprofess

a
méspet laciènciaengeneral,la música...:
encertamaneravaigrecuperarL'esperitde
l'escolarural.Gràciesaaixòaraesticaquí...
Malgratjo estavabecat,el meuparenova

escatimarmaiesforçosperquèelsseusfills
tinguessinestudis,hoteniamoltclar.El pare
vaintentartreballardeforner,el seuofici, i
noes vaentendreambels mexicansquefan
unspansmoltdiferentsi d'unamaneratambé

molt diferent. a o ade at

alsmajoristesirepartireines.Mut
donatfins itotvacomprari vendrepistolesi
Aixívamorir,devell,als63anys,espavilant-
secompodia.Noségaireméslahistòriaja
que,d'algunamanera,ensvanvolerprotegir.
No emvaficarmaienpolítica.Defet,nien
parlàvem.Ell estavamoltdesil-lusionat.Es
diuqueelsexiliatsmexicansteneneldit
índexméscurtdel normalpel costumde

donarcopsala taulatotdient:"l'anyvinent
tornemaCatalunya",mentrese'lsescurça

eldit.
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EnelmarcdeltreballderecercasobrememòriahistòricadelaUGTdeCatalunya,
ambelsuportdelMemorialDemocràticde laGeneralitatdeCatalunya,lacompanya
ArantxaTiradohaestudiatdurantelsdarrersmesos l'exilicatalàaMèxic.Presentem
l'entrevistarealitzadaa Natacha Vidal,fillade Salvador Vidal i Rossell,conseller de la
GeneralitatdeCatalunyaambelpresidentMacià

L'exili mexicà de l'ugetista
Salvador Vidal i Rossell
Arantxa Tirado, membredelaComissióMemòriaHistòricadelaUGTdeCatalunya

ts Convocatòria dels actes commemoratius del 50è
aniversaride l'exilicatalàa Mèxic,de l'OrfeóCatalàde Mèxic,
el 14 d'abrilde 1989 - : — Salvador Vidal - i: Natacha
Vidal, avui

EnSalvadorVidali Rossell(1900-1993)vanéixerel
1900alpobledeBellverdeCerdanya.Quantreballava
comasecretariaunafàbricatèxtilesvaafiliaralaUGT
deCatalunya.En elsI i II Congrésdela UGT, celebrats
aBarcelonael 1927i el 1930respectivament,vaserelegit
secretarigeneraldelaFederacióTèxtil.El generde1930
yaaccediralasecretariageneraldelaFederacióNacional
Tèxtil, l'única federacióestatald'indústriaambseua
Barcelona,a laqualsemprevaestarvinculati queera
unadelesfederacionsmésimportantsdel'època,amb
gairebé50.000membres,i tambéva ser secretaride
redacciódel setmanariugetistaLa Internacional. Era
militant de la FederacióCatalanadel PSOE. Amb la
instauraciódela Repúblicavasernomenat,l'abrilde
1931,consellerde Treballs Públics del Govern de la
RepúblicaCatalanadeFrancescMacià,delqualdestacava
queeraunagranpatriota.Desprésvaaccedira la Conse-
lleriadeFomenti Agricultura.Així mateix,vasermembre
delComitèRevolucionarideCatalunya.Vasermembre
fundadordelPSUC,peròvaabandonarelpartitdesprés
delPacteMolotov-Ribbentropd'agostde1939.Va acabar
militantal Partit Socialista.L'any 1939esva exiliar a
Mèxic i hi vamorir l'any 1993.
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EmdicNatachaVidali sócfilladeSalvador
VidalRosselli d'AsunciónMartínezGuerra.
Els meusparesesvanconèixeraMadrid,en
undelsviatgesquefeiaelmeuparepermotius
polítics.Lamevamarenoeramadrilenyasinó
d'unpobledeValladolidperòvaviurea
Madrid desdebenpetita.La mevaàvia,que
eravídua,teniaunestancalcarrerHortaleza
i allàesvanconèixerelsmeusparesundia
queel meupareva anara comprartabac.Es
yancasarel1935i el1936vanéixeraMadrid
lamevagermana,Concepción.Desprésels
meusparesesvantraslladaraCatalunya.Jo
vaignéixeraBarcelonael2demarçdel1937,
un copja haviaesclatatla GuerraCivil. Em
Vamposarunnomrusperquèeraeltítold'una
obradeteatrequeestavamoltdemodaala
Barcelonadelsanystrenta,"NuestraNatacha".
A la mevamareli va agradarel nom.

El 1931,elmeuparehaviaentrata formar
partdelGovernde la Generalitat.Durantla
guerra,vaserpresidentdelConselldeTreball.
El meupareva serun privilegiat,no només
yapoderestudiarunparelld'anysdeMedicina
al'època,sinóquelasevasortidadeCatalunya
lavarealitzarencotxe.Aixòvaserelfebrer
de1939i vamcreuarpelpasdePuigcerdà-
La Tor deCarol.Teniaassignatuncotxe
oficialambxoferpelseucàrrecalaGenera-
litat.Va passarperun campdeconcentració
a França,el deSetfonts,peròaviatel van
traslladaraun altreindret.La mevamare,la
mevagermana,lamevaàviai jo, mentrestant,
estàvemenun alberg.Abansdemarxarcap
a Mèxic vampassarquasiun anya França.
PrimeraTolosadeLlenguadoc,onelmeu
parehaviaaconseguitunafeina,i desprésa
Burdeus.Un delsmeusprimersrecordsés
quealgúemregalavaxocolataalpaísgal.La
gentfrancesaenstractavamoltbé,estimava
moltelsnensrepublicans.Abansdesortirde
França,el meupareva posarel seucàrrecal
ComitèNacionala la disposicióde la UGT.

El 26dejuliolde1940vamdesembarcaral
portdeCoatzacoalcos,Veracruz,onhavíem
arribataborddelvaixellDominique.Aquest
proveniadelaMartinica.Abanshavíemagafat
unaltrevaixell,el Cuba,aBurdeus,finançat

L'abril de 1931,va ser
nomenat conseller de
Treballs Públics del
Govern de laRepública
Catalana de Francesc
Macià

El26 dejuliol de 1940
vam desembarcar al
port de
Coatzacoalcos,
Veracruz, on havíem
arribat a bord del
vaixell Dominique

pelSERE.Enprincipihavíemd'arribara la
RepúblicaDominicanaperòladictadurade
Trujilloensvaposarunaquotaimpagableper
permetre'nsPacollidaalseupaís.Peraquest
motiuensvamtraslladara Mèxic.També
recordo que, en arribar a Mèxic, la meva
germanai jo jugàvemmolta laguerra.El
meupareeracatalanoparlantperòno ensva
parlarmaiencatalàpotserpelfetquelameva
mareparlavacastellà.Això sí,novaperdre
mail'accentcatalài tanaviatcomestrobava
amb els seusgermans,es posavaa xerrar
català.

Desquetincconsciència,elmeupares'ha
dedicatalapolítica.TambéaMèxictoti que
allànohofeiademaneraremunerada.La
políticaerala sevapassió.A Mèxic elsmeus
paresvantreballaraunaimpremtai,després,
van transitarper una munió de feines per
guanyar-sela vida.Aquí seli vanacabarels
privilegis"peròtampocvavolerferservit
contactespera assolirunamillorposició
social.El meuparevaserrepresentantd'una
marcad'espardenyes.Tambévavendremit-
ges.Va haverdetreure'sel carnetdeconduir
aMèxicperquèaCatalunyanol'havianeces-
sitatmai.Aquíli vaensenyaraconduirelfill
delBelarminoTomàs,ellíderdelaRevolució
d'Astúriesdel1934.Ell eradelsexiliatsque

tenienla maletapreparadaperquancaigués
elfranquisme,espensavaqueaixòarribaria
aviati, llavors,tornaríema Catalunya.Cada
diaanavaalcafèonesreuniaamblaresta
d'exiliatsperdebatrei jugar al dòmino.Pel
seuconvencimentque,tardod'hora,acabaria
retornant,noesvavolernacionalitzarmexicà.
Jo tampoctinclanacionalitatmexicanamal-
gratviureenaquestpaísdesdefa mésde60
anys.Jo vaigestudiaralscollegis Ruíz Alar-
cóni Madrid,fundatsperi peralsrepublicans.
Novaigpoderestudiarelbatxillerat,perquè
noteníemcalersperestudiar.Ni jo ni lameva
germanavampoderestudiarunacarrera.Jo
vaigtreballartretzeanysal BancdeComerç.
La majoriade les mevesamistatserenfills
d'exiliatstambé.Defet,elmeumaritésexiliat
també,descendentdebascos.

El meuparevaentrarendiversesocasionsa
Espanyademaneraclandestinaperassistira
reunionspolítiques.Alguncopvaarribara
anardisfressatdemossèn.El pobrevacreure
ingènuamentque a ell no li podien fer res
perquènohaviamatatningúdurantlaguerra
i, a més,va ajudarmolts franquistes.Però
quinavaserla sevasorpresaquan,enarribar
la democràcia,vadescobrirqueteniatres
condemnesamortpendentslEl desembrede
1974i el 1975vamvisitarCatalunya.Enun
d'aquellsviatgesanavaambla mevamare,
la mevacosinai la mevatia.Un homedela
policiavestitdepaisàesvapassartotelviatge
perseguint-nosi se'nsposavaal costatal tren
perintentartreure'nsinformació.Enspregun-
tavasobre el franquismei sobre cosesde
política,espensavaqueéremidiotes

L'any 1980vamtornara Catalunyaambel
meupare.Ell teniamoltscontactesambels
dirigentssocialistes.Quanvan guanyarels
socialistesel 1982,FelipeGonzàlezli vaoferir
un lloc de treballcoma assessoral govern,
peròelmeuparehovarebutjar,perquècreia
quelapolíticaeraperalsjovesi ell estrobava
vell. Ayui dia visc ambel meumarit a un
tranquilpobledeMèxic,Oaxtepec.Paradoxal-
ment,els nostresfills viuena Madrid però
nosaltreselsanemavisitarunparelldecops
cadaany.
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Ç4. Algunesconsideracionsugetistescatalanessobreleslleisderecuperaciódelanostra
història

l'aprovacióde leslleisdelamemòria
Rosa M. Puig-Serra, responsabledelaComissiódelamemòriadelaUGT
de Catalunya

Ambpoctempsdediferèncias'hanaprovatalParlamentdeCatalunyai
alCongrésdelsDiputatsdueslleissobrel'anomenadamemòriahistòrica.
El 1936,unapartdel'exèrcitespanyolesvarevoltarperenderrocarper
la forçadelesarmesel legítimgovernde la H República,iniciant-seaixí
unacruentaguerraqueva finalitzar el 1939.Va començaraleshoresun
règimderepressiói terror:la violènciad'estat,desdel poder,queva ser
consubstancialals objectiusdelssediciosos,coparticipantsenelprojecte
d'un nou ordrefeixista aEuropa.El dictadorFranciscoFrancovamorir
el 1975.La Constitució espanyolaes va aprovar el 1978 i l'Estatut
d'autonomiadeCatalunyael 1979.El 1981esvaavortarunintentdecop
d'estatmilitar.Han passat,doncs,moltsanys,desquevamrecuperarles
institucionsdemocràtiquesi, ambelles,la necessitatderescatarlahistòria,
ferpedagogiai ferunjustreconeixementi reparaciódelesvíctimes.

La transició de ladictadurafranquistaa lademocràcia
Com s'explica ques'hagitrigattantenlegislarsobreaquestesquestionsqueencarasónenormementsensibles2S'ha
decomptarqueaAlemanyai Itàliaels feixistesvarenperdrela guerramentreque,a Espanya,el dictadorvamoriral
llit, i l'evoluciócapaunrègimdemocràticvaser,inevitablement,fruitd'unpacte:latransiciópolíticavasignificar
unprocésmoltcomplexdenegociaciói consensentreeldarrerfranquismei lesforcespolítiquesdemocràtiques.D'una
banda,hi havialavoluntatdeltardofranquismedemaquillarel règimtotgarantint-sealmàximels seusinteressos,tot
i queva veurequeambaixònon'hi haviaprouperaturarlapressiódemocratitzadora,catalana,del conjuntdel'estat
i europea.D'altrabanda,hi haviala voluntatdeprocediraunarupturaambel franquisme,senseignorarla forçaque
encaratenia.La correlaciódeforces,laprudènciai unagrangenerositatvanferquelamajoriadelesforcesdemocràtiques
optessinperlatransició,permirarsobretotcapalfuturi deixarenrereelfranquismei lesresponsabilitatscriminalsque
corresponienabonapartdelsseusprotagonistes.Aquestaopció,lògicament,vagenerarcontradiccionsi lentituden
algunesreformes,i frustracióperalspartidarisdelaruptura.

La necessària recuperació de la història
Tanmateix,amesuraquelademocràciaquedavamésafermadaresultavamésfàcilassenyalarlaconveniènciade
rescatarlahistòriaperfernet.Lacondemnalegaldelcopmilitari deladictadurarepresentavaunareafirmaciódemocràtica
inequívocaqueja enspodíempermetre.Tambécaliaresoldresituacionsgeneradespelfranquismequeencaraquedaven
pendents.Hi haunaraócomplementària:el tarannàprogressivamentdogmàtici autoritaridelPartitPopular,abanda
delesbeatificacionsdel'EsglésiaCatòlicadecapellansassassinatsdurantlaGuerraCivil i delesposicionsd'alguns
mitjansdecomunicaciópropersalPartitPopularqueintententergiversarlalegitimitatdelaI Repúblicai laresponsabilitat
sobrelaGuerraCivil.

Les raons de les entitats memorialistes
Habitualment, la gestiódela històriatédosprotagonistesdestacats:l'estati elshistoriadors.En aquestcontextestat
tambévoldirnació,i aquestasimilitudquedaproujustificadaaCatalunyaperquè,sentunanaciósenseestatpropi,
l'esforçcol-lectiuderecuperaciódelanostrahistòriaesdevéunaprioritat.

En paral-lel,semprehi hahagutpersoneso grupsd'estudiososquehanmaldatperaprofundirenla històriai perfer-ne
difusió.D'unamaneragenèrica,espotdirque,enelsdarrersanys,hanaparegutforçaentitatscreadesexpressament
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perrecuperarlamemòriahistòricad'unàmbitdeterminat,moltesd'ellesconstituidesperassociacions,personeso
familiarsdepersonesrepresaliades.Les entitatsmemorialistestreballemenuncampespecífici alhoraambunavoluntat
decontribuiraunprocéscol-lectiumésampliderecuperaciódelamemòriademocràticadelconjuntdelpaís.Concebre
aquestesentitatscoma un nouprotagonistaenla gestiódela històriarespona la vàluadela feina,peròtambéaun
noufactor:lavoluntatinnovadorai explícitaperpartdelamajoriadeforcespolítiquesd'impulsaraquestarecuperació,
això noenstreumèrit,peròsemblaprouclarquecontribueixadonarrelleui sentitpública la tasca.

Les entitatsmemorialisteshemdedicatmoltaatencióalsprojectesdellei quehanimpulsatel governdela Generalitat
deCatalunyai el governcentral.Tanmateix,aixònoenshaimpedit prosseguirambla nostratascainternaquetéun
contingutmoltclar.L'esforç depedagogiapermanentvamésenllàdeleslleis,perquèresponaunprincipidepolítica
democràticai progressista:cal comptarde formapermanentambla gent,cal adreçar-sea la consciènciai a la raó,
perquèésa travésde la consciènciai la raó de la gentcom es forgenen democràciala consciènciai la voluntat
col-lectives.

memòriaI SOCIETAT

Leslleis ques'hanaprovatal ParlamentdeCatalunyai alCongrésdelsDiputatsnohaurienderesultartanpolèmiques,
enparticularquanningúques'autodefineixicomademòcratanopotdiscutirqueel franquismeva serunformidable
aparellrepressiuquevavulnerarelsdretshumansi lesllibertatscivilsbàsiquesi quevapracticarlatorturaambtotal
impunitat.Els partidarisdel silenciho sóntambédela impunitat.Un altrecapítola considerarsónlesopinionsdels
qui considerenles lleis aprovadescominsuficients.Si béla llei delParlamentdeCatalunyas'haacceptatsensegaire
polèmica,la del CongrésdelsDiputatsha estatconsideradaperalguns"depuntfinal", jutjant ques'haperdutuna
oportunitathistòricadeferunabonai definitivallei.

La UGT deCatalunyaes decantaperunsí crític
La UGT de Catalunya s'hapronunciatreiteradamentperla necessitatdel'aprovaciódela llei delamemòriahistòrica
peròno aqualsevolpreu.Hem seguitambatenciói neguitel procésnegociadordela llei i, vistel resultat,hemoptat
perun sí crític. En d'altresparaules,tot i queno enssatisfàdeltot,optempelpragmatismei peraprofitartotallò de
bo quetéi perquè,encapcas,la llei tancaportesdefutur.

Estemdavantunalleiquecondemnademaneracontundentladictadurai anul-lalesbasesjurídiquesdelarepressió.
Tot i quehemapostatperl'anul-lacióclaradelsjudicis franquistes,consideremacceptableel tractamentjurídic que,
partintdelavulneraciódelalegalitatperunarevoltamilitar,derivaen"lail'legitimitatdelstribunals,juratsi qualsevol
altresòrganspenalso administratius"creatspelsrevoltats,així comque"esdeclaremil-legítimes"lessevescondemnes
i sancions.A partird'aquestsarticles"es reconeixel dreta obtenirunadeclaraciódereparaciói reconeixement"als
qui varenpatirels efectesd'aquestescondemnesi sancionsdurantla GuerraCivil i la dictadura.Això possibilita,al
nostreparer,l'instrumentjurídic enlesreclamacionsdenul-litatdesentències.Es facilital'accésalsarxiusi s'honora
algunscol-lectiuscom araels guerrillers,els carrabinersi els militarsde la clandestinaUnió Militar Democràtica
(UMD). Es proclamala injustíciaqueva representarl'exili i esreconeixel dretdelsexiliatsi elsseusdescendentsa
recuperarlanacionalitatespanyola.Segonslanorma,s'hauranderetirarelssímbolsdelfranquismedel'espaipúblic,
ambalgunesexcepcions,i l'estatesveuràobligata garantirla identificacióde lesvíctimessepultadesenmargesi
fossescomunes.Amb l'aprovaciódelesdueslleis esreparaenpartun delsdèficitsde la transicióa la democràcia.

Finalment,aquestsí crític no significadeixarde lluitarperl'acomplimenti la milloradela llei. Estaremamatents,a
partird'aramateix,al costatd'altresentitatsmemorialistesaaprofitaralmàximambdueslleisi aprosseguirl'esforç
peraquès'aconsegueixiunareparaciójustatantpersonalcomcol-lectiva,perquè,endefinitiva,estractadeferjustícia
atoteslespersonesquevarenpatirlesconsequènciesdel feixisme.
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LLENGUAI

O O L'Institutés l'acadèmiade les ciències ide les humanitatsdels Paisos Catalans, l'eixde

Antoni Riera i Melis,

L'Institut d'Estudis

Complir cent anys, per a una instituciócom
l'acadèmiacatalanadeleshumanitatsi lesciències,
ésunafita important.En conseqiència,suscita
respecteentreelsseusmembres.La longevitatno
sol ser mai un do gratuit sinó una conquesta
onerosa,acostumaa exigir deliberaciói esforç.

ssP
Drs

depliblicacionsespecífiques-s'han-alteriatai
les exposicions,els concertsi altresiniciatives
d'interèsgeneral.En aquestdesplegamenthan
participatno sols lescincseccions,lesvint-i-sis
societatsfilials i lescinc seusterritorialsde
l'Institut,sinótambéd'altresentitats,comlaUnió

Només aquells ens capaços de reconsiderar Acadèmica Internacional, la Institució de lesCatalansvaser it ara aa er ent- periòdicamentels objectius,de flexibilitzar les Lletres Catalanes,la UniversitatPolitècnicade
creat el 18 de Juny estructuresi d'adaptar-sealscanvisdelscorrents Catalunyai la UniversitatObertadeCatalunya.
de 1907, per un culturalstendeixenaassolirunallargavida.Arribar El Centenari,enelvessantcientífic,voldemostrar

a la centúriano és necessàriament,doncs,un ue l'Institut és l'acadèmiade les ciènciesi deacord dela ena ae : : iÓ nn senyaldesenectut,depostremitato d'anacronisme. les humanitatsdelsPaisosCatalans,l'eix de la
Diputació de Potconstituirunafortaembranzida,unpoderós codificació,l'estudii lapromociódelanostra
Barcelona, impulsderenovació.Lacelebraciód'aquestscent llengua,i unnodedeprimerordreenlaxarxade
. z anysnohadeconstituirmaiunaevocaciónostàl- roducciói difusiódelsaber.impulsatper Enric. 7, - - pL gicad'unesempresesi d'unespersonespretèrites,
Prat de la Riba. Fou sinóunmotiudereflexió,d'esperança,dejoia i L'Institutd'EstudisCatalans,toti lapolíticade
un dels primers decompromísambl'esdevenidorimmediat. portesobertesquepracticadesdefadècades,

: . continuasentunainstituciópocconegudaperafruitsdeltriomf REI Metets i PoetonaraasL'Institutd'EstudisCatalansvasercreatel 18de amplis sectorsde la nostrasocietat.La causa
electoral dela junyde1907,perunacorddela Diputacióde principald'aquestaignorànciaésla peculiar
Solidaritat Barcelona,impulsatperEnricPratdelaRiba. història de l'entitat: dels seus centanys

Fou undels primersfruitsdeltriomfelectoralde d'existència,l'Institutnomésha gauditdenorma-Catalana , B
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la SolidaritatCatalana.L'anyanteriors'havia
reunitalaciutatcomtalelI CongrésInternacional
dela LlenguaCatalana,unainiciativaimportant
peralredreçamentculturaldelpaísi alhoraindis-
sociabledela creaciódel'Institut.Conscient
d'aquestvincle,la instituciódecidíavançara
l'octubredel2006l'oberturadel Centenari,per
taldepoderincloure-hila commemoraciódel
Congrésesmentat.

Les celebracionsesprolongaranfins a finalsde
desembre.Durantaquestssetzemesoselscicles
deconferències,elscongressosi lespresentacions

litatdurantpocmésdelameitat.La dictadurade
PrimodeRiveraelvaprivar,entreel 1923i el
1930,delasubvenciópúblicai delreconeixement
oficial. Més llargai durafou encarala dictadura
de FranciscoFranco, queel 1940va foragitar
l'Institutdela sevaseu,enconfiscàelsbénsi en
transferíelsserveisa la DiputaciódeBarcelona.
La situacióno esnormalitzariafins al biennide
1976-1977,ambelreconeixementoficial,enplena
transiciópolítica,del'InstitutperpartdelGovern
de l'Estat i ambla restitucióde la sevaseu,a la
CasadeConvalescència.Durantaquestsquaranta-
quatreanysdeapúblicaclandestinitats,l'Institut,

SES

eres

ES



pera desenvoluparlessevestasquesderecercai dedefensadel
catalàcoma llenguacientífica,vadependrecompletamentdela
societatcivil, de lesaportacionsd'algunesfundacionsprivades
i delmecenatged'un conjuntdefamíliesdelsectornacionalista
delaburgesiacatalana.Com moltbéhaassenyalatundelsseus
membres,Miquel Coll i Alentorn, l'Institut, al llarg del segon
terçdel seglexx, dno s'amagavadel quefeia,peròtampocen
feia ostentació. Conscientd'aquestamancançadeprojecció
exterior, la institució,per tal d'intensificarel seuarrelament
social i refermarla sevaimatgepública,hadeciditincloureen
els actesdel Centenarialgunesiniciativesd'un fort impacte
comunicatiu,quecontribueixinadifondre'nl'estructurainterna,
lescompetènciesi lesactivitats.

Hom hasignatun acordambla CorporacióCatalanadeRàdio
i Televisióperaproduirconjuntament,ambTelevisiódeCata-
lunya,el documentalde llargaduradatitulatL'Institutd'Estudis
Catalans:centanysdeculturacatalana,i ambCatalunyaRàdio,
dotzereportatgesespecialssobrelesactivitatsdel'Instituti deu
microprogramesrelatiusa la sevahistòria.

Lesartsplàstiquesi lamúsicanopodienquedarforadelCentenari.
L'Institut va decidir, en consequència,no sols encarregarun
cartellaManuelBoix i unaesculturacommemorativaaAndreu
Alfaro, sinócelebrar,a més,dosconcertsa l'atri de la Casade
Convalescència.Festivarel Centenariambmúsicaresponauna
tradiciómoltarreladaen les acadèmieseuropees,quesempre
hanmantingutunesrelacionsestretesambl'art d'Euterpe,un
llenguatgeuniversalque,pera produir,mesurari harmonitzar
elssons,utilitzaconeixementsfísicsi matemàtics.El primerdels
concerts-decobla- esva celebrarla diadadeSantJordi, pera
presentarun dels prototips d'una nova tenora,resultatd'un
projectederecercaacústicai musicològicafinançatperl'Institut.
L'altre,concebutcomunhomenatgeantològicalamúsicacatalana
delseglexx,vatenirlloc l'1 dejuny, comapòrticdelaquinzena
centraldelCentenari.Aquestadarreravetlladamusical-quefou
transmesaen diferit per CatalunyaMúsica i per Televisió de
Catalunya-escloguéambl'estrenad'unapeçacommemorativa,
compostaperJoan Albert Amargós.Tot i queavui lescomuni-
cacionselectròniquesvansubstituintlesconvencionalsenpaper,
la ComissióExecutivadelCentenarivadecidirtambésol-licitar
a l'administraciódeCorreusl'emissiód'unsegellespecífic,que
foupresentatel 5 defebreri, desdellavors,difonarreudelmón
elnomi la imatgedel'Institutd'EstudisCatalans.Paral-lelament
la SocietatCatalanad'EstudisNumismàticsvaencarregaraJosep
MariaSubirachsunamedallacommemorativa,queseràdistribuida
entreelsmembresdela institució.

D'entrelesiniciativesdecaràcterdivulgatiu,destaca,sensdubte,
l'exposicióque,sotael títol de4L'Institut d'EstudisCatalans,
1907-2007.Un seglede culturai ciènciaals PaisosCatalansy,
mostra,demaneraclara i entenedora,tantla tasca-àmplia i
diversa-desenvolupadaperla institucióenelsprincipalscamps
delsaber,totcomençantpeldela llengua,comelsseusprojectes
peral futurimmediat.Es tractad'un importantrepteconceptual
i estètic,per al qual no s'han escatimatrecursoshumansi
econòmics.La preparació,molt llargai pausada,esva iniciar,
el maigde2005,quanla ComissióExecutivadel Centenariva
encarregaraFrancescFontbona,membredela SeccióHistòrico-
Arqueològica,un extensinventaride lespecesnecessàriesper
a visualitzar la història de la institució, i a Dani Freixes, de

TiicrafelectortdelaetA

14.Salvador Giner, presidentde l'IEC, i Joan Manuel Tresseras, conseller
de Culturade la Generalitatde Catalunya -':7- Inauguracióde l'exposició
a la Casa de Convalescència, seu de l'IEC - ::. Detallde l'exposicióal
CentreCulturaldeCaixaGironaFontanad'Or,Girona i
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l'empresaVaris Arquitectes,el dissenyde
l'exposició.La tascadelocalitzaciói triaes
va tancarmig any després:a mitjanfebrer
de2006,el ConsellPermanentdel'Institut,
enunadelessevessessionsordinàries,apro-
vaval'inventariconfegitperFontbona.Des
d'aquestmoment,elstrescomissarisempren-
gueren la seva tasca amb una sèrie
d'entrevistesperiòdiquesambl'equip del
dissenyador.Com quecapdelesduesparts
nopodiaconcedir,tanmateix,unadedicació
exclusivaa l'exposició,elscontactess'han
canalitzatatravésdeJosepMariaCamarasa,
assessorcientíficdelscomissaris,i deMaria
Marín, delegadadel'estudidedisseny,que
assumiren,juntambDaniFreixes,laredacció
de l'exposició.Els comissaris,amésdefer
un seguimentcurósdelsavençosdelsprepa-
ratius,conduienles negociacionsamb les
institucionscoproductoresi patrocinadores
de l'exposició,per tal d'assegurar-neel fi-
nançamenti la difusiósocial.

Desdelprimermomentesvaconsiderarque
l'exposicióhaviad'atreurecapa laCasade
Convalescència,seudel'Institut,unpúblic
nombrósi heterogeni,i ho hauriade fer a
Barcelona,unaciutatgrani cosmopolita,on
sovintegenles ofertesculturalsi de lleure.
Hom volia quel'exposicióinduísaentrara
la seu de l'Institut a molta gentque fins
llavorsencaranohohaviafet,dissuadida,tal
volta,pelcaràctermonumentaltantdel'edifici
comdel'entornimmediat.La propostahavia
deser,doncs,conceptualmentrigorosa,d'un
nivell assequible,emperò,peraun visitant
no especialitzat,estèticamentatractivai de
dissenyinnovador.Per tal d'assoliraquests
objectius,esvan analitzardiversosenfoca-
mentspossibles,desdel'estrictamenthistòric,
queordenavalesnombrosesi diversespeces
perrigorósordrecronològic,finsal temàtic,
queles distribuiaen funció d'una sèriede
tretsbàsicsdelahistòriadel'Institut.Hom
va optar per una solució intermèdia,per
estructurarels missatgesen quatreàmbits
temàticsi perordenar-los,dintredecadaun,
d'acordambla sevadataciórespectiva.
L'opció tenia dos avantatgesimportants:
permetria,amb les sevesinevitablesperò
dissimuladesreiteracions,unalecturafàcil i
amenadel'exposició,i garantiriaalhorauna
distribucióestratègicadelespecesdegran
valor informatiu,estètico simbòlic.

En elprimeràmbittemàtic,Elsprotagonistes,
s'analitzala trajectòriadel'Instituta través
delsseusmembres,desdelsvuit fundadors
finsalsmésdedos-centsactuals.L'objectiu
primordiald'aquestaunitattemàticaconsisteix
a evidenciar les successivesgeneracions
d'intel-lectualsque,durantladarreracentúria,
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hantreballat,encondicionsmoltdiversesi
desd'unpluralismeideològicbenpalès,en
laproducciói difusiódelconeixementcien-
tífic encatalà.Mitjançantdocumentsi imat-
ges,esreconstrueixendosprocessos:lagènesi
delescincseccionsdel'Instituti lasuccessió
delscontextospolíticsenquèdesenvoluparen
lessevesrespectivestasques.

El segonmòdul, Els fets, estàdestinata
mostrarla tascarealitzadaper l'Institut en
unavastagammadecampsdel saber,de la
normalitzaciódela llenguaa larenovacióde
lesciènciesbiomèdiques,de la preservació
delpatrimonidocumentali artísticalacohesió
de la comunitat científica catalana, de
l'establimentde vincles amb organismes
internacionalsi ambl'exili a la creacióde
societatsfilials, de serveis,d'oficines i de
centresarreudelsPaisosCatalans.

L'exposició recull en un terceràmbit, El
llegat,l'herènciaaportadaperl'Instituta la
societatcatalana.El visitantpotcomprovar
quemoltsaspectesdela sevavidaquotidiana
estanrelacionatsamb la institució,que,a
mésdenormalitzari difondrela llengua
catalana,haposatels fonamentsdemoltes
institucionsi serveisactuals.Tot i queavui
siguinentitatsdependentsdelaGeneralitat,
laBibliotecadeCatalunya,elMuseuNacional
d'Art deCatalunya,el ServeiMeteorològic
deCatalunyao el ServeiCartogràficdeCa-
talunya,tenenel seuorigeneniniciativesde
l'Institut. Dos dels elementsclau d'aquest
mòdulseranelsmésdetresmil llibrespubli-
catsper l'Institut,quel'han convertiten la
primeraeditorialcientíficaenllenguacatalana
delpaís,i elseuimportantfonsd'artcontem-
porani.

El coneixementdel passatno ésun fi ensi
mateix,hadeservirperaencararambmés
ambició,responsabilitati experiènciaelfutur.
Aquestaopció,querecorretransversalment
tots els actesdel Centenari, explica que
l'exposicióestanquiambunàmbittemàtic,
El futur,consignata l'esdevenidorimmediat,
on s'hancol:locattotselsprogramesdere-
cercai elsprojectesdedifusiódel coneixe-
mentencurs,iniciatsperiniciativapròpiade
l'Instituto comaconsegiènciad'encàrrecs
rebutsd'institucionspúbliquesdel país o
d'organismesinternacionals.Per albirarel
futur,homhadeciditdemanar-neel parera
unseguitdepersonesrepresentativesdedintre
i de fora de l'Institut, la imatgei la veude
lesqualsseranreproduidesperalsvisitants
enunasequiènciasensefi.

El desigque l'exposició arribésal màxim
nombredepersonesd'arreudelsPaisosCa-

talansha induitelsorganitzadorsadotar-la
dedosformats.Un d'extens,quefinsel 16
dedesembrerestaràa l'atri i lessalesannexes
de la CasadeConvalescència,i unaltrede
reduit,fàcil detransportar,queestàrecorrent
elsterritorisdeparlacatalana,totcomençant
perGirona,Andorra,Valènciai Palma.Pro-
perament,visitaràMaó, Perpinyà,l'Alguer,
Castelló,Alacanti Madrid.

La Biblioteca de
Catalunya,el Museu
Nacionald'Art de
Catalunya,el Servei
Meteorològic de
Catalunyao el Servei
Cartogràfic de
Catalunya,tenenelseu
origeneniniciatives de
Pinstitut
L'exposició ha exigit més de dosanysde
dedicacióintensai qualificadadelscomissaris,
elsassessors,l'equipdedisseny,elpersonal
tècnici els membresde l'Institut.Unapro-
postad'aquestamagnitud, tanmateix,no
haguésestatpossiblesenseel suportfinancer
d'unampliconjuntd'institucionspúbliques
i privades.És d'estrictajustíciaagrair,dones,
a la SociedadEstatalde Conmemoraciones
Culturalesquehagivolgutcoproduir-la,a la
FundacióCaixadeCatalunya,elseugenerós
mecenatge,i a lesaltresentitatsassociades,
la sevarespectivacontribució.

Tots els actesdel Centenarii especialment
l'exposicióhanestatconcebutssensenostàlgia
ni autocomplaença,ambla fermaconvicció
quel'Institutd'EstudisCatalanstéunfutur
important,ja queles acadèmiescontinuen
realitzantunestasquesespecífiquesi insubs-
tituibles.Obeeixenaun afanyd'equilibri
entrelahistòriai laprospectiva.Homdesitja
queelCentenariserveixitantperaconsolidar
definitivamentla imatgedel'Institutentrela
societatcatalana,comperaobrirunperíode
dereflexiósobreelscanvisquehauràdefer
i els instrumentsquehauràd'emprarper a
continuarpromovent,defensanti difonentla
culturacatalanaalsegleXXI, quejanopodran
ser,evidentment,elsde la centúriapassada.
Només així els esforços i els recursoses-
merçatsno hauran estatvans, i hauranservit
peradonarunanovaembranzidaaunains-
tituciója centenàriaperòsempreinnovadora,
capaçd'acceptarnousreptes.
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DANMEeReCamenc,
AE Mi.le, OCCI

tutur

L'ensenyamenti la creació d'escoles en
llengiiesdites"regionals"Lls'iniciaalsanys70
a l'estatfrancèsperassociacionsmilitantsi des
d'aleshores tenenun desenvolupamentlent
peròcontinu.Després,al final delsanys80,
l'ensenyamentpúblic va permetrel'obertura
declassesbilingiesaparitathoràriaenlesdues
llengies,enllenguaregionali enllenguafran-
cesa.Finsi tot,dinsl'ensenyamentpúblicaquest
ensenyamentbilingienohauriaestatunarealitat
senseunamobilitzaciódelmovimentassociatiu,
ambl'estatatorgantaquíi allàengrunessense
tenirperalestI llengiesminoritzades,alcontrari
queperal francès,unapolíticalingúística.Per
donaraquestimpulsvasercreadal'any 1987,
aBaiona(EuslcadiNord), permilitantsi asso-
ciacions,la Flarep,la qualcadaanyorganitza
el seucol-loqui,enguanyvatenirlloc elsdies
27i 28d'octubreaUngersheim(Alsàcia),l'any
passatvatenirlloc aPerpinyà.Cadaanyuna
regióacull aquestamanifestacióorganitzada
perunaassociaciólocal.

Unllocde trobada

Aquestretrobament éselmomentidoniper
ferelbalançdelasituaciódel'ensenyament
de les llengies dites "regionals" dins
l'ensenyamentpúblic.La Flarepésunaxarxa
d'intercanvid'informacionsi dinamitzala va-
loritzaciódelesdiferentsllengiesdinsunestat
quenoreconeixcapaltrallenguaforadelfran-
cès.La situacióde cadallenguaésdiferent,
degutal nombredelocutors,al contextpolític
regional,a la implicaciódelselegitsdela zona
consideradai tambésilesllengiessóntipresents
del'altrecostatdelafronteracomésel casdel
català,del'euslterai del'alemany(l'expressió
escritadel'alsacià).

Encaraquel'estatfrancèssiguiUcentralitzati
d'esperit jacobí, el tractamentd'aquestes
llengiiesdepènmoltdelcontextpolític,i noés
una casualitatque Còrsegao EuslcadiNord
tenenuntractamentprivilegiat.La paradoxa,
quenoéspoc,ésel fetquel'estathagestionat
ambdiversesadministracionsunesllengúes
queno tenencap legalitatinstitucional.Cal
recodarque França no ha ratificat la Carta
europeadeles llengiesminoritzadesi que

l'article2 delaconstituciófrancesaprecisaque
el francèsésl' únicallenguade la República.
Aquestasituaciófa que l'escola sigui l'únic
espai on les llengúes tenen una mena
d'oficialitat.Gràciesa lesclassesbilingúesno
solamentl'ensenyamentés organitzatsotala
responsabilitatdelesautoritatsacadèmiques,
sinó que tambéel Ministeri de l'Educació
Nacional valida unes assignatures no-
lingiístiques(geografia,història...)enllengúes
"regionals"durantelsexàmenscomel brevet
o el batxillerat.L1

Si totesles llengúespresentsals col-loquisde
la Flarepsóndiversespels seusorígens(fla-
menc,cors, alsacià,occità, català,eusXera,
bretó,creol....)i allunyadesgeogràficament,
tenendecaraaunaadministraciócentralitzada
uns interessoscomuns:quela presènciadela
llenguanosiguiuntestimoniatgedelpassat
sinó unaeinadedesenvolupamentdecaraal
futur.Una vegadamésla Flarepva lamentar
el doblellenguatgedelgranspartitspolíticsde
l'hexàgon,quesovintfanelogisa la llenguaa
Quimper,Perpinyà,Baiona,Estrasburg...,però
uncopaParísdinslesassembleessónincapaços
detransformarendretpositiueldretalallengua.

Uns quantshantreballatdevalent.Noméssota
laV República-desde1958-,52proposicions
dellei dedicadesa lesllengiúes"regionals"no
vanportara capresultat,rebutjadesmitjançant
unsargumentsvergonyos.Les llengiesnosón
definidespeldretpositiusinóque,desprésdels
embargamentsdelConsellConstitucionalpel
dretnegatiu,sónelsjutgesquedefineixenavui
dialapolíticalingúísticaaFrança.Desprésde
20anysdecombat,la Flarepva aprendreuna
cosa:dinsles lleis nohi ha lloc pera la inter-
pretació.Cadamottéla sevaimportància,com
dinscadajudici,comquenohihadretpositiu,
elsjudicis...,sónla llei.L'últim textlegislatiu,
la llei Fillon de2005,quereformaelCodi de
l'educació,vaignorarl'ensenyamentenllengúes
regionals"a l'escolapública.Institueixel
"sòcol comú de coneixements".L'Educació
Nacionalhareconegutnoméslesllengúesvives
estrangeres.Aquestadecisiód'afegirl'adjectiu
"estrangeres"a llengúes,esborradefactotota
legitimitat(ja quedelegalitatno n'hi havia)a
les llengies"regionals".
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igualtatenelstextos,peròenrealitatun
tractamentdesigual
A Catalunya Nord com a Occitània, el desenvolupamentde les classes
bilingies quedalligata la gestiódela demanda,ésadir l'Administraciólocal a
nivelldel'Inspectord'Acadèmiaresponambelsseusmitjansa lesesperesdeles
famílies,aquísí, aquíno.Una administracióques'had'espibilari elsprogressos
sóndegutsa labonavoluntatdelsresponsableslocals.A Bretanyai aAlsàciaels
convenislliguenl'administracióeducativaambl'estatambel suportdelesregions.
Si totno funcionaperfectament,almenysquanun d'ells no compleixambles
perspectivesdedesenvolupament,espodendenunciarlesmancancesi identificar
elsresponsablesdel'incomplimentdelsprojectes.

EuslçadiNord,unsomnipera lesaltresregions
EuslcadiNord (unapartdeldepartamentdelsPirineusAtlanticssegonslatermi-
nologiaadministrativafrancesa),J peralesaltresllengies,semblaserelpaísde
referència.

Existeixunapolíticadedesenvolupamentdel'ensenyamenteneusteraambuna
estructuracióquantitativa,ésa dir queno esperenlesdemandesdelsparessinó
que anticipen les demandes,tantper a l'ensenyamenta paritat com per a
l'ensenyamentimmersiu.A EusttadiNord sabenquantesclasses d'ensenyament
eneuslteraobriranal2008,al2009...A CatalunyaNordunaprogramaciód'aquesta
menano ésencarad'actualitat.Resultat:si aEuslcadiNord mésd'un 2529dels
alumnesde primàriapública rebenun ensenyamenta paritat(720immersiu

: associatiu),a CatalunyaNord sónnomésun 429els alumnesquerebenaquest
sra, 46 RSÒ: ensenyamentaparitat.A mésd'unaestructuracióquantitativa,el sistemaeducatiu

8 gaudeixd'unaestructuracióqualitativa.Cadaescolatéunanominaciódemestres,
noenfunciódelesdisponibilitatsdelmomentsinóenfunciódelatalladel'escola
enconformitatambelsobjectiusdefinits.Ésunenfocamentnoudeguta lacreació
del'Euslcereneralcundepublilcoa-OfficePublicdelaLangueBasqueel desembre
de2004.Aquestorganismepúblicreuneixrepresentantsdel'estat(prefecte,rector
d'acadèmia...),dela regióAquitània,deldepartamentdelsPirineusAtlàntics,el
Conselldelselegitsd'EuslcadiNord i laMancomunitatdesostenimenta la cultura
bascaontrobemlatotalitatdelsmunicipis,améss'hi afegeixunConsellconsultiu
representantelmónassociatiuquetépermissióaconsellari avalularlapertinència
delesmesurespreses.AquestorganismeLltreballapera larealitzaciód'unapolítica
lingúísticapúblicaa favorde l'eusterapera la totalitatdel territorid'Eustadi
Nord, tépersonalassalariati un pressupostdemésde2,511milions d'euros.El
dominidecompetènciavamésenllàqueel delmóneducatiu,i ésla garantiade
la realitzaciódela Convenciósignadaabeneficidelsjoves delpaís.

: auet 1
gine Einhelt
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Fa poquessetmanes que Bernat
Joan haassumitla responsabilitat
de la Secretariade Política
Linguística. Ensplau oferir acíles
línies mestres de laseva actuació.
Desdel sindicat, tots els
responsables depolíticalinguística
handisposatdelnostre suport.
Desitgem que Bernat Joan
contribueixi alPas social de la
lengua, ala promoció del seuús
sociali a l'articoli ció de lapolítica
lingúística de normalització en
l'àmbitsocioeconòmic, arL la
participació activadelsagents
72 LesNotíciesdellenguaitreball

unimpuls

L'objectiu de la política lingúística delgoverndeCatalunyaésaconse-
guirquelallenguacatalanaesdevinguiunallenguad'úsnormalenel si
dela societaton esparla.Actualmentenstrobamenunacruillaevident:
comptamambtotselsinstrumentspropisd'unallenguaplenamentnorma-
litzada(gramàticai diccionari normatius,un institut terminològicde
primeralínia,presènciaadivuituniversitatsdelpaísi cent-i-tantesd'arreu
del món,unaliteraturamolt estimable,somla desenallenguaambmés
traduccions,enstrobamentrelesvint llengiesmésusadesa Internet...),
peròl'ússocialdelallenguapateixencaramoltsdesajustaments,i l'ús
del catalàen determinatsàmbitsformals es trobaen una situacióque
l'allunyamoltdelquepodríemconsiderarlaplenanormalitat.

La normalitatlingúísticaimplica,endefinitiva,quequalsevolpersona
puguiusarla llenguacatalanaenqualsevolàmbiti ambqualsevolpropòsit,
sensequel'ús del catalàli suposicapmenad'obstacleni d'impediment.
Es tracta,endefinitiva,depoderviure ambnormalitat—idemanerano
marcadasocialment—encatalà.Quandelsusosdel catalàqueenfaciuna
determinadapersonanoenpuguemextreurecapinformaciósobrela seua
ideologiao sobrela seuacondiciósocial,etc,hauremassolitlanormalitat
lingúística.Mentreaixònoocorri,tendremdisfuncionspercorregir.



Cal,doncs,implicarelsdiferentssectorsdelasocietatenelprocésdenormalitzaciódelallengua
catalana.Haestatlagentla quehamantengutla llenguaal llargdeseglesd'anormalitatinstitucional
i lingiística,i éslagent,endefinitiva,laquedecantaràlabalançaverslaplenanormalitzacióo
verslasubstituciólingúística.Lesinstitucions,emperò,tenimunaresponsabilitatfonamentalen
elprocésdenormalització.I laSecretariadePolíticaLingiúísticahi télaseuatascacentral,en
aquestprocés.DesdelaSecretariadePolíticaLingúísticadelgoverndeCatalunyatenimenmarxa
planificacionsqueafectenels instrumentslingúístics,la informaciósobrel'estatde la llenguai
l'activismeafavordela llengua.

InstrumentsLingúístics
El tprojecte estrella" dinsels instrumentsd'enginyerialingúísticaésel cursdecatalàenxarxa
Parla.Cat.Si lescosesvansegonslespreveiemactualment,aprincipide2008posaremenxarxa
elprimeri segonnivell.I, posteriorment,hi afegiremdosnivellsmés,demaneraqueunapersona
puguiseguiratravésdelaxarxaunaprenentatgecompletdecapacitacióenllenguacatalana.
Existiran duesmodalitatsd'estudi:directamenti sensesuports,o ambl'acompanyamentd'una
tutoriavia internet.Juntamentambel Parla.Cat, s'ha fetun esforçenels traductorsautomàtics
(jatenimenxarxaelstraductorscatalà-castellà,català-anglès,català-alemanyi tenimenpreparació
elscorresponentsaoccitàd'Aran-catalài occità-castellà).Així mateix,hemunificatelserveide
consulteslingúístiquesatravésdel'Optimot.I tenimelnostrecentredeterminologia—TERMCAT-
aplefuncionament.En lamateixalínia,elscursosdellenguacatalanaques'organitzenatravés
delConsorciperlaNormalitzacióLingúísticatambéfanel seucamí.I continuamgenerantmaterials
pera l'ensenyamentdela llenguacatalanaoperal seuestudicientífic.O pera l'estudid'altres
matèriesencatalà.

Recercasobrel'estatde laLlengua

IlLLENGUA

A principide2008
posarem en marxa el
curs de català en
xarxa Parla.Cat

Faremunagran
campanyaafavordel
mantenimentde la
llengua,en l'ús
habitual,per partde
les persones que
parlencatalà.Es
tracta d'aconseguir
uncanvisubstancial
enles pautes d'ús
entre lapoblació
catalanoparlant,de
maneraquesiguem
nosaltres els que
faciliteml'accés ala
llenguaales
persones
nouvingudes



Convocatòria del V Premi Paraula de
narrativa breu 2008
Bases: Obertatothom.Obresdenarrativacurta,originalsi inèdites,queno
haginestatpremiadesni estrobinpendentsdela resoluciód'altrespremis,
escritesencatalà,d'unmàximde1.900paraules-10.000caràctersi presentades
pertriplicat.En el sobres'had'indicar"Peral V PremiParauladenarrativa
breu"i had'incloureunaplicatancada,ambelnom,l'adreçai el telèfonde
l'autor.Lliurament: dedillunsadivendres,de9 a 19h (Barcelona),o de9
a12i de14a 18h(Perpinyà),obétrametrepercorreucertificat,finsal30
demarç.Jurat:formatpelsescriptorsJoaquimCarbó,ManelZabalai Jaume
Ribera,i pels representantsdel sindicatRosaM. Puig-Serra,Anna Lliuró i
NoèliaMartín.El secretariésJoan Guàrdia.Premis: 1r,2n i 3r,dotatsamb
600,400i 200eurosrespectivamenti seranpublicatsa la revistaLesNotícies
dellenguai treball.L'actedelliuramenttindràllocalaseudelaUGT de
Catalunya,a laRambladeSantaMònica,10,deBarcelona,durantlaVetllada
cultural2007(primeraquinzenadelmesdemaig).Lliuramentdelstreballs:

Avalot-UGTde Catalunya
RambladeSantaMònica,10
08002Barcelona
tel.9833046800-933425585
cultura8 catalunya.ugt.org

CFDT de la CatalunyaNord
CarrerdeGarrigole,8
B.P. 146—66000Perpinyà
tel.0468507750
sgencídtcnid8 aol.com

raperparticipant

XXIIConcursNacionalFotogràfic
feltreballi els oficis"
Bases. Oberta tothom.Un màximdetresfotografies
sobreel treballi els oficis nopublicadesni premiades
enedicionsanteriors.La midamàximade30cmper
banda,sensecapmuntatgeni reforç. Recepcióendia
feiner,dedillunsa divendres,d'11 a 13h i de17a 20
h,finsa lesvuitdelvespredel18d'abrilde2008obé
percorreuaUGT deCatalunya,RambladeSantJosep,
5, apartatdeCorreus301,08800Vilanova i la Geltrú,
indicantConcursFotogràfic1rdeMaig. Al dorsdecada
obra,s'indicarànom,adreçai telèfondel'autori el títol
de l'obra. Qui sigui afiliat ho ha de fer constar,amb
fotocòpiadel carnet.Els socisde la FCF faranconstar
lasevaagrupaciói elnúmerodesoci.El juratestàformat
pertresmembresreconegutdela FCF. El lliuramentde
premistindràlloc el divendres6 dejuny de2008,a les
19.30h,alTOC, carrerdeSantSebastià,11,deVilanova
i la Geltrú.Es faràunaexposicióitinerantdurantl'any
2008.Es procediràa la devoluciódelesobresdurantel
primer trimestrede 2009.Tots els premisnacionals
quedaranenpoderdel sindicat.No es concediràmés
d'un premi per autor.L'entitat es reservael dret de
reproduirles obrespresentadesa concursi defer una
selecció de les obres a exposar.Aquest concursés
puntuablepera l'obtenciódelesdistincionsAFCF i
MFCF, peralsmembresdelaFederacióCatalanade
Fotografia2008.

Premis. Nacional: 1r600e.i trofeu,2n250e.i trofeu,
3r 100e.i trofeu:4ta 6ètrofeu.

Accèssitsintercomarcals(Anoia,AltPendèsiGarraf).
Premi Eix Diagonal: 1r150e.i trofeu,2n 100e.i trofeu,
3r 50e.i trofeu,4ta6ètrofeu.

AccèssitsafiliatsUGT.Premi Daniel Alcaraz: 1r150e.
i trofeu:2n 100e.i trofeu:3r50e.i trofeu:4ta6ètrofeu.

S'atorgaràunpremiespeciala lamillorfotodenuncia
quereflecteixiqualsevolsituacióirregulardelmón
laboral.Basescompletesa: cultura(Òcatalunya.ugt.org
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LaUGTdeCatalunyaalaFiradelLlibre
de Franicfurt
UnadelegaciódelaUGTdeCatalunyaideCC.OO.vaserconvidada
pelsindicatalemanyDGBFreisFranicfurtaparticiparenunesjornades
d'intercanviculturalorganitzadesen el marcde la Fira del Llibre de
Frantefurt.

A la primerasessió,celebradael 10d'octubre,entrealtresactivitats,
Manel Gonzàlez,directordelCentredeRecercaEconòmicai Socialde
CatalunyadelaUGT deCatalunya,i elsprofessorsHansSchyverti Arno
Lustiger vandebatresobreel paperdelssindicatsen la GuerraCivil
espanyolai en la lluita antifranquista.UEl nombróspúblicvaparticipar
activamentexposantel seupunt de vista sobre les condicions que
possibilitenel feixismei quès'hauriadeferpercombatre'l.L'endemà,
laresponsabledeCulturadelaUGT deCatalunya,RosaM. Puig-Serra
va exposarcom contemplavenalgunsescriptorscatalanssituacions
socialsi laboralscomplexes.Desprésdediversesactuacionsmusicals
alemanyesi catalanesi lecturespoètiques,elsactesesvantancaramb
l'actuaciódela coralde laDGB. Finalment,la delegaciódelaUGT de
Catalunyavaserconvidadaaassistiral'oberturadelcursperaquadres
sindicals, Allademie der Arbeit, que la DGB organitzaanualment
juntamentambla UniversitatFraniefurtamMain. Coincidint ambla
presènciacatalana,esva exposaral vestíbulde la DGB unamostrade
cartellsdela GuerraCivil editatsperla UGT deCatalunyai que
actualmentestrobenal'ArxiuNacionaldeSantCugatdelVallès.

Presentació del llibreFronesi,
deFinaR.Palau
FinaRodríguezPalau(SantSadurníd'Anoia,1949).Com
a cantautorai pacifistaparticipaenelmovimentobrer
antifranquista,enparticularenel període1972-1978.
GuanyadoradelI PremiCaterinaAlbertpermusicarun
textpoètic,ésautorademésdesetantacançons,lamajoria
detextospropis,peròtambéhamusicatpoemesdeDavid
Jou i AssumpcióForcadaambquicol-laboraenrecitalsi
enla coordinaciódelIV CicledePoesiaa la Casade
MenorcadeBarcelona.DesprésdeManty,enaquestsegon
llibredepoesiaFronesilavinyaéslavida,formapartdel
paisatgeestimati, malgratlestempestesi el diluvidela
vida,ésuncant,unabrancad'oliveraqueensparlad'unes
terresméshumanes.El proppassat24d'octubrevatenir
llocalaseunacionaldelaUGT deCatalunyaaBarcelona
unactedepresentaciódeFronesi.Labenvingudavaanar
acàrrecdeJoaniGuàrdia,del'Àrea deCulturadelaUGT
deCatalunya.LadirectoradeLaBuscaedicions,M. Lluisa
Pazos,vaferlapresentaciódel'autora.AssumpcióForcada
vallegiralgunsdelspoemesdelllibrei FinaR. Palauva
oferirunpetitrecitaldelasevapoesia.

FinaR. Palau,AssumpcióForcada,Joan Guàrdiai M. LluisaPazos
(d'esquerraa dreta)

té Nacional£
Barcetona,5 deoct



BREUS/

Conmnectata
VVVV. Omnium.caT
i descobreix els ll motius per fer-te n soci

OÒMNIUM
LLENGUA CULTURA PAÍS

Conferència de Bernat Joan sobre
política lingúística
El proppassat 12de desembre hatingutlloc la celebracióde la
XI Conferènciasobrepolíticalingiísticaquecadaanyvaacàrrec
delsecretaridePolíticaLingúísticadelgoverndeCatalunya.L'acte
l'organitzalaFundacióComaposada,ambla col-laboraciódela
UGT deCatalunyai elCADCI. El temad'enguanyhaestatel de
Llengua i comerç".En lasevaintervenció,BernatJoanhaconsiderat
quevivim un moment,unaèpocamolt i molt importantper a la
llenguacatalana,peralprocésdenormalitzaciólingúística.També
quelapolíticalingúísticaéstranversal,queésunadelespolítiques
socialsméssignificatives,unapolíticasociald'ampliabastque
comportaunprocésquehad'implicartotselssegmentsdelasocietat
per a què cadascúactui des del seuàmbit,per a la sevapròpia
planificaciólingúística,éselcasconcretdelaUGT deCatalunya
qued'aquestamaneraassumeixla sevaresponsabilitatnacional.
Encara,el sectordelcomerçtéun granrelleuperquètotshi tenim
contactei pertantlasalutdelallenguaenelcomerçésunindicador
del'estatgeneral,i aratéalgunsreptes:formaciódelsdependents,
inclòsel suficientconeixementdela llenguaperpoderatendrela
clientelaquans'expressaencatalà,i milloradelesnormesd'ús(usar
elcatalàcomallenguaderelacióambel client,enl'atenciótelefònica
i deformamésàmpliaenla retolacióexternai interna).Peracabar,
vainsistirenlaimportànciaqueelgoverncatalàatorgaalapromoció
delcatalàenel sectordelcomerç.
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XAVIERFERRÉ

AN dir.DamiàPons
lb 1 L'espurnaedicions

DOSSIER:GREGORIMiR

Revista decultura i d'idees. Ja fa vuitanta-cincque des de les
llles Balears aposta per una cultura reflexiva i crítica, per la
divulgaciói el coneixement.En el númerode maig-juny2007,hi
podemtrobar,entred'altres,MiquelA. Ramon:Rosovo:el mite
ila història,entrevistaa AndreuTerrades,lúdici revoltat,dossier
GregoriMir,historiadori polític,seccióhistòria,culturai societat:
Sobre els valencianistes dels anys seixanta (Xavier Ferrer),
Perdemdiversitata Europa2(TomeuQuetgles),i Josep Massot
i Muntaner,un savi infatigable(DamiàPons). l les seccions: El
lector virtual,El poema, L'artvist pels artistes,A la ciutatdels
llibres,Mostradori Mostradorde músiques(El compositorAntoni
Parera Fons, per Damià Pons). Una publicacióde qualitatque
mereixsermésconeguda.

nexus,
BacidAlber

XavierAntich,fustaBarraneo,MarcoBiraghi, É i
Boules,MassimoCacelari,BeretCasablarças

MartinezIrquierda,Hèctor
11,OriolPérezi TrerilioJorgede

lulsTéllezEugenioTriasBernat
Ramon Folch, Pérejaurees

Nexus.se
Faa dir.ManuelForaster

£ Pr S . . :oi dovvvvvv.fundaciocaixacatalunya.org

Neix l'any1988i s'hacaracteritzatperlaqualitatformali l'obertura
de mires,reflectintels temeso figuresd'actualitat,i les activitats
de la pròpiafundació.L'any2005es decideixfer-lamés incisiva,
potenciarels monogràficsi contribuiral debatcultural.El núm.
37 ens ofereixel monogràfic"La músicacontemporània:nous
reptes a Catalunya i a Europa". Un repàs exhaustiu de 250
pàginesquepermetabordarlaquestiódesdemoltesperspectives,
amb articlesde qualitatque combinenel rigor i la comprensió.
Realmentuna aportació de pes al debat cultural,a través del
coneixementaprofunditdels temes que plantejacadanúmero.
Inclou el cd Estrenes a La Pedrera:compositorscatalanscon-
temporanis.

DESERRIU a

NIpt
Artipoesia. Neixel maigde 2006,impulsadaperAlbertCompte
—recentmentdesaparegut-i Jorge Morales,i uncol-lectiuvinculat
a l'art. L'eix de la revistaés la poesia, però no l'acadèmicao
d'elits,sinó la vinculadaa lavida i.lagent,a travésd'autorsi de
lectorsqueveueni mostrenles coses que passen o quesenten
(mortde Pinochet:poesia del presidentdels escriptorsxilens,
guerra d'Irag, etc.). Incentivarla creació literàriagenerada al
voltantde la vida, despertaren la gent la curiositatde cadascú
i aproximar-nosels uns als altres.També fotografia,narració,
recitals,presentacions,pintors,muntatgesartístics, tallersde
poesia.En definitiva,unaculturaviva i participativa.Tiratge:500
exemplars.Llibreriesde Girona i Olot, i a La Central del Raval
a Barcelona.

dir.Jorge Morales
Ed. Quadrivium
catalài castellà

Lletres.
dir.OctaviSarsanedes i
MontserratAlabau

El —vv.grupdellibre.cat

Grup del Llibre. El clubde lectorsdels Paisos Catalans.Aquesta
revistaneix l'any2003 i és uncompendide ressenyesde llibres
escritsencatalà,llibresdetotamenai unapartatde música/DVD.
Progressivamentha incorporatmés i més articlesd'opiniósobre
els llibresi la cultura,peròtambésobre la identitatcatalanai el
compromísamb el país. Cada númerodedica un dossier a un
tema. Lletres forma part del Grup del Llibre: hom pot fer-se'n
soci,ambunaquotaa comptedels llibresques'anirancomprant.
És una fórmulaque funcionades de l'any 1973. En definitiva,
dues iniciativesal serveidels apassionatsdel llibre.
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Arno Lustiger

ISHALOMLIBERTAD)
història
iShalom libertadi
Arno Lustiger
Ed. Flor delViento

Judíos enla GuerraCivilEspafiola.L'autor
va sobreviure als camps d'extermini
d'Auschvitzi Buchenvvaldi mostralamag-
nitudi importànciade la participaciódels
jueusen laguerra,a lesBrigadesInterna-
cionals i en els destacamentsregulars.
També de la relaciójueus-comunismea
Europa i els Estats Units. Un tema poc
conegut.

història
Historiageneraldel
sigloXX
Giuliano Procacci
Ed. Crítica

La novetatconsisteix en tenir una visió
generaldelsfetsa travésde gransunitats
territorialsi culturalsi interpretar-losa la
llum de la interdependènciaque els en-
llaça. Així la globalitzaciód'avuiapareix
com el resultat d'una llarga trajectòria.
L'autor i aquesta obra han obtingutun
amplireconeixementinternacional.

ServirCatalunya
Homenatgeals70anysdeMaxCahner

assaig
ServirCatalunya
Publicacionsde l'Abadia
de Montserrat

Homenatgeals 70 anys de Max Cahner.
Un home importantpera la culturacata-
lana,fundadord'Edicions62 i Gran Enci-
clopèdiaCatalana, i consellerde Cultura
l'any 1980. Escrits de diferentsautors i
algunes fotografies per tenir una visió
àmpliasobrelasevatasca.Unhomenatge
merescutper a un homed'acció, de re-
flexió i de projectes.
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G dietari-reflexió
venen—Breviari d'unbizantí

Josep Iborra
Ed. Arola

Anotacionsdiversessobrequestionses-
tètiques,morals,polítiquesi filosòfiques.
Unamplirepertoride reflexionspersonals
sobre miltemesde la vida,la cultura,les
idees i la societat. Josep Iborra és un
assagistade reconegutprestigi,un home
queaportagruixa la nostracultura.Docu-
mentat,amè, incisiui lúcid,tot un plaer.

història
Perpignanà la belle
époque 1880-1914
Jean-Louis Roure
Ed. Trabucaire

La rue,lescafés,lesmétiers.Enamorat
del Perpinyàde finalsdelXIX, l'autorens
acosta a la vida de l'època,de la gent,
dels canvis que patia la ciutat, de
l'enderrocamentde les muralles, de la
vida quotidiana. Imprescindible per
conèixer millor Perpinyà, tot un seguit
d'imatgesde l'èpocahi contribueixen.

Ioan-DanielBezsoncff

Lesdones
depaper

novella
Les dones de paper
Joan-Daniel Bezsonoff

2. Ed. Trabucaire

PremiÒmniumCulturalCatalunyaNord
2000.Bezsonoffés unautornord-català
d'unaqualitati d'unprestigiprou recone-
guts,sempre amb un universparticular.
Personatgesdensosi complets,els homes
i lesdones i lasevavidai allòquesenten,
unaatmosferasenzillai complexacomel
viurequotidià.Una bonanovel.la.

novel-la
Els privilegiats
Núria Perpinyà
Ed. Empúries

Premide lacríticacatalana2005.L'autora
és professoradeTeoriaLiterària,estudiosa
de Gabriel Ferrater i novel-listarecone-
guda.Ací narra la vida dins d'unmuseu
(reflexions sobre art, turisme cultural i
conflictesentre persones). Els protago-
nistes esdevenen propers i la novel-la
s'ompled'humornegre i d'un ritmeàgil.

crònicapolítica
I Diarirus

Anna Politóvsxaia
Ed. Ara Llibres

Periodistai escriptora,i destacadacrítica
del govern de Putin, assassinada el 7
d'octubrede2006quanacabavad'escriure
aquest llibreen forma de diari:unacrua
crònicades de les eleccions2003fins al
segrestde l'escolade Beslan. Llibreim-
prescindible per entendre el jou cínic i
corruptedel governde VladimirPutin

memòriahistòrica
A HISTORIAIPeatones dela

historiadelBaix
Llobregat
Associació memòria
històricaBaixLlobregat

Testimoniosy biografías.Enparal-leia la
immigraciódels60,esforjaunsentiment
unitarii pluralistade lluitaantifranquista.
Un llibrecol-lectiuque recull testimonis
d'aquellalluitaperles llibertats.Unaapor-
tacióvaluosaalprocésderecuperacióde
la nostramemòriahistòrica,de la nostra
memòriademocràtica.



narrativa

Jesús Moncada
Ed. 62

Catorze relats ubicats a l'antigavila de
Mequinensa,l'universpropid'aquestdes-
tacadíssimescriptor.Aquestaedicióincor-
pora orientacionsdidàctiquesper al seu
estudi: vida i obra de Moncada, anàlisi
d'aquestaobra i propostesde treballi de
comentarisdetext,a curad'HèctorMoret,
investigadorde la llengua i la literatura
catalanesa l'Aragó.

contes i didàctica

Ed. Secretariade
Política LingúísticaContesperparlar

Materialadreçata parelles linguístiques
del programa"Voluntarisper la llengua".
A partirde tres contes (Jan Grau, Laura
Jaime i M. Mercè Roca, il-lustracionsde
Raimon Juventeny), propostes i
suggeriments per poder encetar una
conversa. Tot plegat una propostaútil i
divertidaa travésde contes i de temesde
la nostracultura.

OC OC a el
66000Perpinyà
tel.(0) 468343374
a/e:llibcatalana(òtrec.fr
UCIRAAASAISLoecaterIE it elees

ELSETÈCAMIÓ
ELTRESORPEROUTDELALEFOBUCA
ASSUMPTAMONTELLÀ

memòriahistòrica

Assumpta Montella
Ed. Ara Llibres

El tresorperdutde la República.Apassio-
nantllibred'investigaciósobre la història
dels tresors que l'agònicaRepública de
Negrínva intentarsalvarde la desfetaa
travésdel mitedel setècamió,barrejade
llegendai realitatqueencaraavuicontinua
viu a la memòriadels empordanesos.A
travésdelsdetallsde la històriaconeixem
millorel passat.

Joan Marias
Arqueologiade l'amorPREMUJUSTM.CASERO2006

novel-la

qiJollas JoanMafias
Ed. Empúries

Premi Just M. Casero 2006. Primera
novel-lade l'autor,i reeixida:exploraamb
sensibilitat i habilitat les sequeles
devastadoresd'una relació sentimental
malacabada.Unabonaaproximacióa les
emocions que susciten les nostres
relacionssentimentalsi com lesarticulem
en la nostravidaquotidiana.

guia

Ed. Ajuntamentde
Barcelona

GuiadetallersdecreadorsdeCiutatVella.
Relació de creador amb taller a Ciutat
Vella.Artistesi artesansdisposatsa rebre
visites de persones interessades en
conèixerel seu espai i la seva feina. Fo-
tografiade cada creadoral seu taller,de
Xavier Padrós, i un textsobre cadascun,
del crític d'art José Carlos Suàrez. Una
guia útili completa.

CasildaGiell

Elsímbolmésenllàdel'home

història

Casilda Gúell
Ed. L'esferadels llibres

El símbolmés enllàde l'home.Una nova
oportunitatper aproximar-nosa la figura
de Lluís Companys,una síntesi amena i
útil,que aportaunavisió psicològicadel
personatge i també alguns documents
inèditsprocedentsd'arxiusfranquistes.Al
capdavall,unrepàsa lafiguradelpresident
Companysi la seva tasca.
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Igualtat i ciutadania
La DiputaciódeBarcelonatreballaenxarxaambelsajuntamentsperafavorirla cohesiósocial,la convivència

ciutadanai la qualitatdevidadetoteslespersones,enuncontextdeprogressivadiversificació.

per la igualtat, fem un bon equip

i Diputació
i Barcelona

vivv.diba.cat


