Bulgària, nou membrede la Unió Europea
L'exili català a Mèxic

Impuls transversala la políticalingiística

Els

Des de fa uns deu anys, la societatcatalanamostrasímptomes d'un malestarde fons, la sensacióque com a societat,

incloseslesinstitucions,
noresponem
ambprouagilitatals
reptescol-lectius.
El finançament
deCatalunya
i elpoderde
central
aldia,elgovern
perposar-nos
decisióereninsuficients
espanyola
l'economia
creixia
empreses,
grans
delPPprivatitzava
i
depoderpolítici econòmic
la concentració
i augmentava
d'inversióa Madrid, i a sobreel PP tensionavala vidapolítica

Catalunya,José Montilla, enunaintervencióa Madrid, alerta

d'unacreixent
desafecció
delscatalans
envers
Espanya,
d'un
allunyament
emocional
quepotconduir
a l'Adéu,Espanya
que
cantavael poetaJoan Maragall.El líderdeCiU, Artur Mas, en

lasevaconferència
delaCasagrandelcatalanisme,
aposta
per
lafi delapedagogia
aEspanya
i peldretadecidir,ésadirper
pujarun graóenl'exigèncianacional.I la Comissiódela
Dignitat
ompleambmésde12.000
persones
elPalauSantJordi
deBarcelona
perreclamar
elcompliment
delalleidedevolució

i atiavacampanyes
demagògiques
anticatalanes.
Enparal-lei,
nodeixava
decréixerelprocés-i elrepte-delaglobalització delspaperscatalansque encaraestanretingutsa Salamanca.
i lanovaimmigració.
La constitució
delgoverncatalanista
i
En aquest
context,
laPlatafoma
peldretdedecidiraposta
per
d'esquerres
l'any2003
i l'inicidelprocésd'elaboració
delnou
amb
juntament
unaresposta,
vansemblar
d'autonomia
estatut
infraestructures.
I lamanifestació
del'1 dedesembre
de2007
ésunèxit,enpartinesperat,
ambcentenars
demilersdepersones.
delprojected'estatutel 30 de setembrede2005pel Parlament
perquèel malestar,
l'abstenció,
elpessimisme
i el
deCatalunya
va comportar
la unitatdelspartitsdetradició Inesperat
democràtica
i catalanista
i unaàmpliasatisfacció
alasocietat desencís
portena l'inacció.Un èxitperl'assistència,
perquè
catalana.
L'alegriavadurarpoc.La unitatesvatrencar,va
converteix
elpessimisme
enesperança,
perquè
éstransversal
quedar
clarquelesCortsespanyoles
i elgoverncentral
tenien (generacionalment
i socialment),
perquè
ésenpositiu(teafirmaciódelanostra
identitat
col-lectiva
i sense
critssignificatius
la paellapel mànec,i els partitscatalansvan anara la seva.
il'lusió contra
quisigui).Constatar
peròsense
queelcrit"independència"
enreferèndum,
retallat
l'Estatut
destaca
Vamaprovar
perdamunt
dequalsevol
altre,commais'havia
vistaCatalunya,
col-lectiva,ambmolta abstenciói en part ambel sentiment
d'humiliació.
I s'aboquen
6.000milionsd'eurosa laterminal uncritquesembla
donarlaraóalpresident
dela Generalitat
T-4deBarajas,
i continua
lamarginació
del'aeroport
delPrat,
enelsentitdel'allunyament
sentimental
envers
Espanya
i que
la demagògia
anticatalana
delPP senseresposta
valentai
mirarqueensentenguin.
A partird'aquí,lavidacontinua,
res
faràlessevesreflexions
delprojectede l'Espanyaplural, i fallen les infraestructures,' estàescrit.Cadapartito organització
s'aprofita i propostes.
Mentrestant,
lalegitimitat
democràtica
d'unEstatut
defotosdelreipergrupsmoltminoritaris
i lacrema
pelpobledeCatalunya
tél'espasa
de
pelPP i unapartimportant
delapremsa
espanyola
perdesqua- ratificatenreferèndum
lificar tot Catalunya,i l'estatsegueixsenseassumirla realitat

Dàmoclesal damuntdelcapdelTribunalConstitucional,
encara

Catalunya(novembre2004)fa la sevafeina,i assoleixun acord

gamentde l'Estatut, i Josep M. Àlvarez, el nostresecretari
general,fa unacridaa unaprofundareflexió,a la necessitat
de

plurinacional
i plurilingúe
i ésincapaçdegarantir
L'arribàda quela sentènciano torni a retallar-lo,el procedimentésviscut
comunanovahumiliació
peralscatalans.
I dosesments
finals:
l'ús
prohibeix
Nacional
i l'Audiència
deTV3 alPaísValencià,
téraóelpresident
dela Generalitat,
JoséMontilla,quandiu
del català,i creix la sensaciód'humiliació, de cul de sac,
quelamanifestació
dónaforçaal'horadenegociar
eldespled'atzucac.Segueixel malestardefons.El nougovernde
d'inversió
peralspròximssetanys,d'acordambl'Estatut.

Catalunyai Espanyadetornara crearelsanticspontssobreels

delamàlaresponsabilitat
i elprogrés
enforma
laprepotència quecirculaven
d'empassar-nos
abanda
setmanes,
Enlesdarreres
de la ministra de Foment, el presidentde la Generalitatde

ipessimisme

és eixorc.
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Perpinyà esdevé anualment un punt de trobadainternacionaldel

fotoperiodisme,
unaocasióúnicaperconèixer
eltreballdelfotoperiodismearreudelmón,perrepassar
a travésd'imatges
elsprincipals
conflictes
o larealitat
socialdediferents
llocsdelmón.Totunesdeve-

Visa pour l'imagefa 19
anys

nimentde reflexió cultural,de miradacrítica i compromesaambel

mónd'avui.Una ocasióidealperanara Perpinyà,la capitaldela
Catalunya
Nord.Totala ciutatesdevéescenari
d'exposicions
i de

trobadesi col:loquisfotogràfics,per als professionalsi per al públic.
Encara,el FestivalOff presentafotografiesde diferentsautorsarreu

TOtSaquests anys Visa pourLimageelsHardedicatamposar
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de la ciutat,a les entitats,les botigueso els bars.Durantel festival,

s'atorguen
diferents
premisi tambés'aprofita
perpresentar
elVVorid
PressPhoto,elconcurs
dereferència
delfotoperiodisme
mundial.
Ens
limitemapresentar
algunes
delesfotografies
presents
enelfestival

No ens agradala
premsarosa
A Visa pour l'image semprehemafirmatqueno ens
agradavalapremsarosa.Ens sapgreul,anàvemerrats.

Hemde reconèixerel nostreerror.Almenys,els

fotògrafsquefanretratsde "gentguapa"tenentalent.

s'haimposat
defotoperiodisme,
enmatèria
Enguany,
la "mutaciócapal rosa"dela
unagrantendència:
els
commostrar
ja nosaben
Elsfotògrafs
informació.
elssoldats,
sensesostre,elsmilitants,els combatents,
les donesviolades,els fills devíctimes,els paresde
víctimes,elscamperols,elsboxejadors,lesprostitutes,
els transsexuals,els orfes, els immigrants,els dro-

socioprofessional,
altracategoria
oqualsevol
goaddictes,
aferretrats.
..,i quèfan2Esdediquen
política.
cultural,
d'haverdemirarambaire
CansatslEstemcansats
improbables
dossiers
totsaquests
i entusiasta
compassiu
d'unavellacabina
quesurtindirectament
quesembla
defer fotosdecarnet.Retrats.La història,a travésdel

o encara
preparades,
méspetit...Fotografies
foradet
quenovolen
defotosdepassaport,
pitjor,imitacions
Els
dirres.Absènciatotaldereflexió,d'imaginació.
Però,quan
sovintdelapremsa.
esqueixen
fotògrafs
retrats
elsmateixos
ensproposen
mésde150fotògrafs
delssensesostredeParís,quèesperen2És veritatque

Seguintmésretrats.
cadavegada
elsdiarisdemanen
una
perdonar-nos
acaben
elsfotògrafs
loselcorrent,
TanavorriI avorrida.
asèptica.
uniformitzada,
imatge
de
desortir-nos
mirarem
da...Així ésqueaPerpinyà,

totaixò,Per intentarprovocarunareacció.I, sobretot,
permostrarqueencaraexisteixenfotògrafs.No només

retratistes.

MilchaelSubotzicy,Premi Jove
Reporter de la Vila de Ferpinyà
à
Per segonany consecutiu,
unasèriededirectors
defotografia
depublicacionsinternacionals
determinael guanyadordelPremiJove Reporterde
la Vila de Perpinyà. Voten el que, segonsells, ha estatelmillor jove
fotògraf de l'any, per raó d'haver realitzatentre2006/2007el millor

reportatge,
publicato no.El premiestàdotatamb8.000eurosconcedits
perlaVila dePerpinyà.
Milchael
SubotzXy
éselguardonat
d'enguany,
pel
seutreballsobrela delinquènciai lespresonsa Sud-àfrica."Hom diu que

no espotconèixerveritablement
unpaíssensehaverpassatperunadeles

sevespresons.No s'hadejutjarunanaciópel tractequedispensaalsseus

ciutadansrespectables,
sinópel quedispensaalsciutadansproblemàtics"
(Nelson Mandela). Les bandesde les presonssud-africanestenenuna
expressiópròpiaperreferir-sea lescel-les,"Die Vier Hoexe",literalment

"les quatrecantonades".
MilchaelSubotziy analitzaaspectesdel sistema
penitenciarisud-africàen el seucontextsocial,polític i històric.
LesNotíciesdellengua
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Photo 2007

ElVisa pourl'imagetambéhaacollitl'exposicióde VVoridPress Photo,unaplataforma
independent
peralafotografia
depremsa
i el lliureintercanvi
dela informació.
Organitza
elconcursanualdefotografia
mésimportant
i prestigiós
delmón.Presentem
unatriadelesfotografies
premiades
enl'ediciód'enguany

Joves libanesos circulen en cotxe

elproppassat
15d'agost
peruncarrerdeHaretHriX,unbarribombardejat
delsuddeBeirut,alLíban
Spencer Platt, USA, Getty Images/ Premi Vlorid Press Photo Any 2006

Un home es renta

lacarael26dedesembre
de2006enelllocdel'explosiód'unoleoducte
a Lagos,Nigèria,quevaprovocar

un mínimde260morts

AtintundeAlcinleye,Nigèria,Reuters/ 1rPremiFotografiesaillades

Dos palestins

d'ungrupislamista
maten
unhomedavant
centsdepersones
enunaplaçadeJenín,Cisjordània.
Elsvanacusar

decol-laborarambles autoritatsisraelianes
Mohammed Ballas, Territorispalestins,The Asociated Press / 8r Premi Fotografies aillades

Unadonafuig

elproppassat
31dejuliol desprésdelscombatsdelpobledeBentJbail, Líban,considerat
un bastiódeHezbollah
pel Tsahal,l'exèrcitd'Israel
Davide Monteleone, Itàlia,Contrasto/ 1rPremi Reportatges

Es
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Clint Eastuvood,

de76 any,a Burbant, Califòrnia.L'any 2006
varebrela Legió d'Honordemansdelpresident

JacquesChirac
francès,

Damon Vlinter, USA,Los AngelesTimes/ 8r

PremiFotografiesaillades(retrats)

El soldat nord-americà

TyZiegeli Renee Xline

lllinois.Ziegel
apuntpercasar-sea VVashington,
va resultargreumentferitdurantun atemptat
suicidaa Iraq
Nina Berman, USA, Redux Picturespour

People/ 1rPremiFotografiesaillades

(retrats)

Participants en el

concurs

pera majorsde 58 anysMs SeniorSvveetheart
Pageant
ofAmericaaFall River,apropdeBoston
Magnus VVYennman,
Suècia, Aitonbladet/ 2n

PremiReportatges(artsi espectacles)

Cadaany,milionsde
pingúins

vana reproduir-se,desprésdesetmesosa mar,
a lesIlles Sandvvichdel Sud,a l'oceàAtlàntic
MariaStenzel,USA, pera NationalGeographic

Magazine
/ 3r PremiReportatge(natura)
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CULTURAI
Abans de l'estiu,un dia,tot passejant,passo per davantde Gent del Masnou, una

unaexposiciódelagoPericot
icívicadelMasnou:emcridal'atenció
entitatcultural

El collage1
l'aquarel:la

per expressar-se sobre unapart de la realitat
Joan Guàrdia

lago Pericot és director d'escenai pintor,graduatenArt
perlaSladeSchoolof FineArts de la
ambpremiextraordinari
Universitatde Londres.Llicenciaten PsicologiaambPremi
perlaUniversitatde Barcelonai graduaten Art
Extraordinari
Vaserprofessor
delTeatredeBarcelona.
perl'Institut
Dramàtic
GeneralBàsic,de Cromatologiade l'Escola
d'Ensenyament
Superiorde DissenyElisava,d'EspaiEscènicde l'Institutdel
Teatre.Directordeldepartamentd'Escenografiade l'Institut
delTeatre.Professorde projectesde finalde carrerai Cursos
de Màsteren el Departamentd'Històriade l'EscolaSuperior
espais
Hadissenyat
Politècnica.
delaUniversitat
,dArquitectura

AdriàGual,Homenatge
escènicspera:Escolad'ArtDramàtic
a Picasso,TeatreNacionalde Catalunya,El globus,leatre
Capsa,Els Joglars,Centro DramàticoNacionalde Madrid,
etc.
TeatreRomea,TeatrePrincipaldeValència,

Maathai després de ser
Reprodució de l'obra VVYangari
guardonadaPremi Nobel de la Pau. Nyeri 8-10-04

lago Pericot fa moltsi moltsanysqueté la culturacoma partindestriablede la
i relació,i creaciói expressió.
pròpiavida,perquèla culturaésvida,i coneixement,
Un masnovínotablei planer.Arran de l'actualitatdelsanys2004i 2005,sentla
necessitatdedonarformaa les sensacionsqueli suscitala realitatcomplexadel
moment.Optaperl'aquarel:lai el col:lage.El seutreballquedarecollitenel llibre
Els colorsdela crònica(2004-2005),de l'editorialLlibres de l'Índex.Ací només
enpodemoferirun petiti saboróstast.
i treball
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Presó d'abu ghraib. Peu de foto:Presó d'AbuGhraib.Obriruna portaés
sempreun misteri,no saps què hi ha al darrere.La Rice no dubtani tremola,
sap el quehitrobarà
Enterramentde Yasir Arafat.Ramala.12-11-04.Murallat,peròés possible
unasortidaa lallibertat.
Desapareixen
personatges,
sensesabercom.La història
es repeteix
Joan Pau ll criticaels matrimonis
homosexualsa la plaçade Sant Pere.
6-10-04
Tempestapolíticaa l'oasi català.Parlamentde Catalunya.24-2-05.En un
oasi,unatempestaés ridícula,perquèhi ha pocaaigua
La fam i la malnutriciómatacadaany5.000.000nens(informacióFAO).
Aquestaés l'únicarealitatal món.Davantd'aquestaesgarrifosaxifra,totresulta
ridícul
FAES. El continentd'unafundacióés fàcilde fer. El contingutno és més
queunarèplicagrisasenserostre
LesNotícies
dellengua
i treball11
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Fernanda Llabrés Oliver, Filla dePalma
de Mallorca, aficionada a la fotografia, però

tambéa la poesiai la pintura.

Sòciadel Grup FotogràficDigital Illes Ba-

Jearsi membredelaConfederació
Espanyola
de Fotografiai la FederacióInternacional
del'Art Fotogràfic.Taller defotografiaal
CentreCulturalEs Vivero del'Ajuntament
dePalma.Menció d'honora la Ist VVolrdvvide VVomen Image Sans FrontiereExhibitionof photography
2007i exposició
conjuntaa Ràvena.4a classificadaPremi
afiliat del XXI Concurs Fotogràfic 1r de
Maig (Vilanovai la Geltrú).

CULTURAI
delamàd'artesans,
ElFomentdelesArtsidelDissenyescreal'any1903a Barcelona,
pelprogrésdetoteslesarts
de"vetllar
ielpropòsitd'aleshores
i artistes,
arquitectes

del'AFAD
Jesús-Angel Prieto,membre

El FAD organitza l'any

1951el Saló de la Llar
Es difícilper a nosaltres imaginarl'imper
provocats
pactei elstempsconvulsos
D'una
industrial.
delarevolució
l'adveniment
bandaun nouordreeconòmicmarcatper
ambla
demercat
d'uncapitalisme
l'aparició
comaclassedirigent.
victòriadelaburgesia
de
progressiva
unaacceleració
D'altrabanda
novetatstècniques,d'invents,de novesma-

Els fins
neresd'accedira bénsmaterials.
i d'objectes
creadorsd'imatges
aleshores
delanovarealitat
davant
s'handeposicionar
que
elsartistes
I apareixen
socioeconòmica.
ofereixennovetatsen el món de la plàstica,

delgeni
romàntiques
perlesteories
suportats

i del boig visionari. I tambécontinuenels
i treball
dellengua
14.LesNotícies

homes
d'oficiquemantenen
laseva
producció
d'objectes
adequant-se
alsnousclients,
algunesvegadesambgranèxit(el modernisme),
i fan vitralls, ceràmica,forja, mobles..., i
cartellsi anuncis(aquestsinicienel camídel
dissenygràfic).En aquestalínia algunsarte-

sans,contagiats
delesmetodologies
dels
a treballar
comencen
delsenginyers,
projectes
massivament
i produeixen
peralaindústria
útilsi notanútilsqueinundenel
objectes
l'accésaunacerta
mercat(totdemocratitzant

I així entremal
generalitzada).
comoditat

segleXX amb els artistesa cavall de les
els artesansmanavantguardes,
desbocades
tenintun espaide qualitatútil però veient

Moderna, puntd'inflexió
en l'interiorisme
i la

sensibilització,
il'any1958
creaelspremis
i
d'arquitectura
interiorismeFAD,tot un
referentinternacional

comlaindustrialització
se'lsmenjaapoca

poc el seuterreny,el terrenyqueels dissenyadorsindustrialsajudena fer avançar,tot
corregintel mal gustdela indústria.

cil INTERNATIONAL.
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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 la seu actualdel 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 oberts 2006

ElFAD aplega

agrupacionsd'interessos
professionalsiculturals:
Enaquestasituació,alllargdetotaEuropa
apareixenveus queresponenambdiferent

forçaa lescontradiccionsdel sistemaindustrial,a la massificaciódelesciutats,al canvi

delesarts.I així,
delsistema
deparadigma

a Anglaterra,VVilliamMorris uneixa la seva
condiciópolítica de socialistautòpicla de-

delFAD:
avuiesconeixcomlesassociacions
arquitectesi interioristes,ARQUIN FAD,

dissenyadorsgràfics,ADG FAD, dissenyadorsindustrials,ADI FAD: modaFAD, orA FAD, i grup
febresFAD, artistesi artesans
pluridisciplinari jove, X FAD. I va ser a

mitjansdelsanys70queungrupd'artesans
l'Agrupaciód'Activitats
formaren
onlaqualitat i artistes
edatmitjana
d'unadaurada
fensa
deltreballartesàinundariales nostresvides
i lesfariamésfelices(vaescriureunanovel-la
visionària,Notíciesd'enlloc).A Alemanya,
plantejauna altra
la DeustcherVVerlebund

des
ambla indústria
col-laborar
estratègia:
d'unaposiciód'incorporaciódelsvalors
estèticsi del bon gust,tot fundantlas bases

i sent
industrial
d'unsòlidcriteridedisseny
elgermendela Bauhaus,la importantescola

d'art.

A Catalunya,enconcreta Barcelona,el 1903
artesans,arquitectesi artistes
quaranta-tres
s'uneixenpera "vetllarpel progrésdetotes
lesartsindustrialsa quèesdediquenelsseus
associats,tantsotaun punt de vista moral
com material":neix el Fomentde les Arts

Artesanes, AA FAD, amb la voluntat de

en
elpaperdel'artesania
i potenciar
rescatar
unFAD absolutament
protagonista
deldebat
sobrel'arquitecturai el disseny.

Maria AntòniaPeJosepCorredor-Matheos,
lauzy,Aureli Bisbe,FrancescFerrando,Jordi
Serra,PilarMufioz,MariaAssumpcióRaventós, Blai Puig i Rosa Soler foren els seus

cronològicspresidentsabansdel 100aniver-

I lasevaaccióvavoler
saridelainstitució.
incidir per unabandaen la visualitzacióde

bells
artísticadelsanomenats
la capacitat

oficis (la ceràmicad'artista, l'eclosió del
tapís), i per l'altra en la recuperaciód'un
gust culteper l'artesaniapopular.Vist ara

ambla distànciadel 2007,aquestabienpart,elcarreró
aexplicar,
ajuda
polarització

Decoratives,el FAD. Aquell grup d'entusiastesno es podia imaginar que la seva
iniciativatindria una llarga vida (superant

sensesortidaqueafectal'artesania:o se la
rescataambpaternalismecom a patrimoni

hotel(anys20),Exposiciód'ArtsDecoratives
de París (1925), impulsor pedagògic de

El 2003va serl'any del centenaridel FAD,
celebratper lajunta comandadaper en Juli
Capellaambla generosaconcepciódel'Any
del disseny.I ambun clip com a icona -un

abans),i
totesles associacionsesmentades
queestariapresentenl'activaciódemúltiples
la Fira deBarcelonai Hogaresdeveniments:

(1929),TriennaldeMilà
l'EscolaMassana
(1936)...

Passadala GuerraCivil, el FAD mantéuna

i refenormalitzadora
ambvoluntat
activitat

coma art.
o sela menysvalora
tradicional,

clip delsd'oficina,significativament
patentat
l'any 1903-,esva intentarla gegantina
tasca

dereeducar
elpúblicenunaconcepció
del

dissenyútil, humili socialmentresponsable.

En aquellanyl'A FAD va liderar,entre

d'altres,duesactivitats:una exposiciói seminari ambToshiyuli Rita, i l'exposicióésartesania".
manifest"Artesaniaésartesania
lasensibilització
i
enl'interiorisme
d'inflexió
intuitivament,
intentaren,
activitats
Aquestes
visualització
capal disseny,sensibilitzaciói
d'ubicar
apuntarunamaneracontemporània
quetinguerenla sevaeinamésfortai prestidisseny.
el
i
entrel'art
premis
l'artesania
dels
creació
giosa amb la

renciadaambel món exterior,destacantel
1951 el Saló de la Llar Moderna, punt

FAD a l'any
i interiorisme
d'arquitectura

1958,premisquesón avui tot un referenta
nivell internacional.En el si del'associació
prod'interessos
agrupacions
vanapareixent
que
pasal
quedonaran
fessionalsi culturals

i treball
dellengua
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queactuaenelterritori
Rita ésundissenyador

(proballigatal'altatecnologia
deldisseny

blementlapantallaplanadelvostreordinador
sigui d'ell) i la robòtica,ambllums confec-

arquitectes
iinterioristes,
dissenyadors
gràfics,
dissenyadorsindustrials,

moda,orfebres,artistes
i
artesans,iungrup
pluridisciplinari
jove

cionatsambpapertradicional,i objectesde
taulaen lacajaponesai en ceràmica.És un
grandefensordel respectei l'admiracióper
la tradició,mentrereflexionai fa propostes

dinsdelesnecessitats
i possibilitats
delsegle
va
ésartesania"
ésartesania
XXI. "Artesania
seruna modestaexposicióquevolia donar

a l'art,desdeldisseny
desdelamanualitat

quasi industrial a la peça tradicional. En
línia,l'A FAD coordina,entred'altres
aquesta
múltiplesaccions,l'activitatanualdelsTallers
biennals
ObertsdeCiutatVella,i lesactivitats

Iberiona(jornades
dereflexiósobrel'artesania
contemporàniaa nivell ibèric) i Art Mar
(conjuntamentamb el Museu Marítim i

l'Iemed)quepromouun puntdetrobadade
la creativitatintegradora
(artesania,
disseny,
art)implicadaen unareflexiócompromesa
ambla Mediterrània.
I ésqueestemsegurament
enla tercerarevolució (la del'era dela informaciói la comu-

nicació,
elmónglobal2)
i peraixòlaconvulsió com a estat d'ànim socialment
identificable
que,potserhistoriadors
d'aquí
a 100anys,sàpiguen
desxifrar,
talcomnosaltresfemaraamblarevolucióindustrial.
I desd'aquesta"tercerarevolució",l'A FAD
(artistesi artesansdel Fomentde les Arts i

delDisseny,queésla novalecturadeles

nostressigles)vol proposarunavisió transversalde la funció de l'art, del disseny,de
l'artesania:col-laborar,sensejerarquies,en

quepui d'objectes
d'imatges
laproducció

guin fer delnostreentornun lloc sostenible

on la utopiasomiadaper
i responsable,
"Notícies
Morrispuguiserrealment
VVilliam
d'unlloc".

ambel
Compromís

.

ParcCientífic i Tecnològic.
ambla Formació.
Compromís
deGironaafavoreixla
El ParcCientífici Tecnològic

entre el món
transferència de coneixement
universitari i els sectors productiusi actuacoma
dinamitzadordels grupsde recercade la Universitat
de la tormaciói integració
i coma complement
laboral dels estudiants.
i

i

É

fundadori part
La Diputacióde Girona,membre
substancialdel Patronat de la FundacióParc
Científic i Tecnològicde la Universitat deGirona,
té per objectiu la planificació i propostadenoves
inversions,així comla promocióde nousprojectes.

Es

deGirona
a Diputació

Do
EU
ele
A
ce
o
ea
esle
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Lany que ve serà el 150aniversaride l'inicisimbòlicde la Renaixença,lesclatque va

portaralressorgiment
d'unallengua
ja gairebémortapera la"república
deleslletres"

Jaume Fàbrega

sorgastronòmic.
Viatger,
periodista

delapublicació
delasimbòlica
4 /apàtria,

es

mitjansde comunicació
comaraEl
Temps,DescobrirCatalunyaiDiari

dar

deGirona,
entred'altres.
Aquests

tresvolums,igualqueunagranobra
deviatges,permetràfergransdes-

cobriments
gastronòmics
apartir
de

lessemblances
i les diferències
que
es podentrobaren lamaneracom
distintessocietatstractenels aliments.
Aquestseràunviatgeperles

aromes,
elssaborsi lesolorsdels
Cinccontinents
—tot
aixòamanit
amb

unaaproximació
històrica—,
queens

ajudarana entendremési millorla

tural,
delspobles
delmón.Itambé
el
ses,el desenvolupament
social,la

idiosincràsia
i altres
aspectes
deter-

minenlacuinadelsdiferents
paisos

queesvisiten
alllarg
d'aquesta
obra.
nendeprofessionals
delacuina,
sinó

que formen part de la riquesa
gastronòmica
decadapaís,i queincloueningredients
fàcilsde trobar
alsnostresmercats:enelcascontrari,tambées donenalternatives
a

neguts
18 LesNotícies
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de BonaventuraCarlesAribau, i delNou
manualdecuinarambtotaperfecció.Aribauensrecordaquetambéhi ha la pàtria

delpaladar,i enel segonllibre,d'apro-

ximadamentel 1830i bilingie (catalàespanyol),l'autoranònimhi diu el segúent:
"la major part dels llibres que tracten

miss
amants
AMBRICA
IOCEANTA
SEUS:
NTETESTINT

Ritard

No pas per voluntat pròpia, recordemho, sinó pels intentscontinuatsi seculars
(que no han pas acabat)d'exterminiper
part d'Espanya. Aquest any, amb
l'aniversaridela batallad'Almansa -amb
el consegientDecretodeNuevaPlantaque
prohibeixla llenguaarreudelsterritorison
esparlava-celebremun aniversariominós.
La consciènciade l'existènciad'unacuina
nacionalcatalanano éspasunacosaque
ensinventemaramateix:segueix-i no és
cap casualitat-els fets de la Renaixença
desdeprimeriesdelsegleXIX, desprésde
la Decadènciai la pèrduadelpoderpolític
delsseglesXVII i principisdelsXVIII. Els

aspectesmés "antropològics"d'aquesta
cuina són evocatsper poetesde la Renaixença-comTeodorLlorentepel quefa
a València.
Però el mésremarcableés la publicació,
enplenaRenaixença,dedosllibresa Barcelona,en datestansignificativescomles

d'aquesta
matèriasóntraduccionsd'autors
estrangers
que,si bé tindranun mèritparticular per a llurs paisos, de cap manera
podenaplicar-sea Catalunya,on elsgustos
són tan diferents,en fi, aquestllibre està
escrit en 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 cuynera
catalana,
després

relligatenun completllibre quècontenia

quatrequadernsi un suplement(carns,
peixos, guisats,verdures,dolços, licors,
etc.).En un momentenquel'espanyolera
la llenguadominanten els usospúblics,

l'autorde La cuyneracatalana expressa
queel llibre és "redactatennostreidioma
català,a fi de fer-lo de un ús general,y

acomodata la capacitatde tothom". Als
PaisosCatalanss'aplicava,desde 1768,la
Reial Cèdulapromulgadapel Consejode

Castillaquediuque"mandoquelaensefianzadeprimerasLetras,Latinidad,y Retórica
se hagaen lenguaCastellana",i, a més,

s'obliga a les "Audiencias y Justicias
respectivas",
entrealtresmesuresencontra
del català,a "extenderel idiomageneral

delaNación".
Unllibreencatalà,
enaquell
context,era un desafiamenti, de fet, un
acteil-legal.

CUA ELTA

Les cares
EsaixícomCarlos Alonso
Nomésfotografia.
Giral ens acosta a la gent de Cuba
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Implicarelsinternsdelscentrespenitenciaris
de Catalunya
enunaactivitatcultural

resultadoblementútil,per als internsi per a la societat.Ens plauestar implicatsen
aquestprojectequeenguanyja haarribata lavuitenaedició

8èConcurs
depintura
Assumpció

Mioncunillalscentrespenitenciaris
de
Catalunya

Organitzat pels tallers artístics delscentrespenitenciaris,ambla col-labo-

raciódelaFundació
Comaposada
i deJustíciai Pau.L'exposició
consta
de84
obresdelsinternsi internes
delscentres
segients:
CP d'Homes
deBarcelona
(19), CP de Joves de Barcelona(11), CP de Dones de Barcelona(6), CP de
QuatreCamins(20),CP dePonent(16) i CP deGirona(7).

L'edició d'enguanyha constatde trescategories:unadetemalliure,unaaltra
decelebraciódelcentenari
delcubismei, perúltim,la decelebraciódelcentenari

delnaixement
deFridaRahlo.La pintoramexicana
FridaRahloensacosta
a
unarealitatnovai màgicaplenadesímbolsdela sevaestimada
cultura,i ens

mostraquela malaltiai el dolor no sónun impediment,sinó unafont deforça

creadora.
Toti l'interèsdeltreballtemàtic,
calcedirunespaia la inspiració
i
alapròpiainventiva
delsparticipants
ques'aconsegueixen
amblacategoria
de
temalliure.Enaquesta
exposició
vampodergaudirdeltreballdelsparticipants

delstallersartístics,els qualsinterpreten,reinterpreten
o creen,i de les obres
valoradespeljurat, integratper personesdel món de l'art i queha considerat

lasevasingular
aportació
estètica
i significativa.

Aquestavuitenaedició va celebrar-sedurantla segonaquinzenadel mesde
febreri com semprel'activitatdelsmonitorsresponsablesi els col-laboradors

delscentres
perrealitzar
unmuntatge
harmònic
i equilibrat
vasercomplicada,
efectista
i modèlica
enquantaltempsemprat
i elresultat
obtingut,
també
hem
dedir, per la partqueenspertoca,queva resultarcomplicadala tascaper als

components
deljurat,a l'horad'atorgarelsguardons,
perquèl'altaqualitat
assolidapels participantsva provocarque,per primer cop a la història dels

premis,
esdecidís
lacreació
d'unaccèssit.
Vaquedar
palèscomelsresponsables
i educadorshanfet un esforçnotableper aconseguirinformardetemesd'una
certacomplexitati dotard'einesa personesque,potsersenseaquestaproposta,
no haurienpensatmaia dedicarpartdel seutempsa la creacióo a activitatsde
creixementintel:-lectual.
Durant l'acte d'inauguracióde l'exposició, ens va acompanyarla germana

Montserrat
Moncunill,laqualdónanomalpremienreconeixement
a la seva

pioneratascadesenvolupada
desdefa moltsanysen els centrespenitenciarisi
queambel tempsha donat,entred'altres,el fruit d'aquestspremis,la germana
MontserratMoncunillesva mostraragraidai afalagadaperlesmostresd'afecte

generalitzades
quevarebrei novatrigargaireademanar,
amblasevadiscreció

natural,quecentréssimla nostraatencióenles obrespenjades.
24. LesNotícies
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cions, seu de la UGT de Catalunyaa la Ramblade Santa
Mònica,10de Barcelona,ambla presènciade la germana

Moncunilll
-02.Premicategoria
FridaRahlo-03.Accèssit

categoriaFrida Rahlo - 04. Premi categoriacubisme

CULTURAI
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pa

Volem destacarla presènciadela conselleradeJustícia,Montserrat
Tura, la qualtotjust acabavad'encetarel seucàrrec,i tambéquees
va mostrargratament
sorpresaambla feinafeta.Va aprofitarla seva
intervencióper encoratjar-nosen la continuitatde la col-laboració
entreel nostresindicati el seudepartament.
En aquestaocasió,la
inauguracióde l'exposició i el posterioractede celebracióvan
comptarambla presènciadel vicesecretarigeneralde la UGT de
Catalunya,
FredericMonell,i deldirectordelaFundacióComaposada,

Francisco
Neira.

No hemvolgutdeixarpassarl'oportunitatquedesdeLes Notícies
dellenguai treballse'ns ofereixpertalquelessevespàginespuguin
informard'aquests
premisi, alhora,l'aprofitemperrecordaralsseus
lectorsla citaanualquetenimal calendariambel col-lectiud'interns.
I a mésdir-vosqueno hemd'oblidarcapni unadelesparts-algunes,
mésnotòriesqued'altres-que tenenunpaperen l'organitzaciódel
premini els mèritsdel complexprocésqueinclou: idees,postaen
marxa,materialització
delprojecte,tampoclanostra,amblaposterior

fasedepremisi adquisicions.
Tot això,amicsi amigues,constitueix
una massivai activa adhesióa la tascasocial de reinserció del
col-lectiud'internsi internesdelscentrespenitenciaris
deCatalunya.
Alhora, sensedeixarde bandala importànciadel reconeixement
individualque,mésenllàdelseu simbòlicvaloreconòmic,qualsevol
adquisiciód'obracomportapera l'autor.
El tempspassavolant,i aviatpodremgaudirdela novenaediciódel

premi(ambmúsicadeBeethoven,
o sense).Finsaleshores,
no oblideu

anotarla cita a la flamantnova agendadel 2008,i així fer-hi un
racó per visitar-nos.Per acabar,esmentarqueper a la realització
d'aquestarticlehemtingutencomptelesconsideracions
aportades
perl'equip demonitors.
LesNotícies
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Periòdicament
uspresentem
algundelsartistesqueduranttotl'anyexposenlaseva

obraa lasalad'exposicionsde laFundacióComaposada-UGTde Catalunya

Carmen P Higueras, Àread'exposicions
FundacióComaposada

slaleshores eldrac es va despertar": Així deia,méso menys,
un delmésafamatsrelatsbreusdelsquetincmemòria.El queavui
ensocupaésunxic diferent,introdueixun noupersonatge
i canvien
el tempsi el subjectedelverb:A l'Àngel va serdespertat
pel drac"
Desdefa unessetmanes,
casanostras'haconvertitenunregnede
fantasia.Tenim al vestíbulun muntd'obresrealitzadesa partirde
metallsvaris,unesconformades
percintesplanesi suavitzades
per

vidresdecolors,altres,la majoria,contundents
i conformadesper
l'impactedel martell.Peròtotes,totes,bensegurqueestanfetes
a copdecor.

Ferro,acer,vidre i foc perdonarcos a les formesi les ideesd'un
homede Terol, un enamorat-noméspodia ser així- dels contes

anticsi lesllegendes
i sagues,
méso menysmitològiques.
Al seu

currículum es pot llegir que és autodidacte:que per arribar al
momentactualde reconeixementi llibertatd'acció ha hagutde
passarper moltestribulacionsa mésde centenarsde proves(tal
com feien els heroisantics),que es consideraun treballadordel

metall,un forjador...Jo diria quecertamentho és:un forjadorde
somnis.Dels seussomnismésíntimsi puerils-en el sentitd'allò
que ens fa aprendre,que és essenciali en cap cas simple-, que

esdevé
escultor
sense
adonar-se'n,
apesar
del'esforçtitànic
realitzat

dia a dia,per apropiar-sede l'ànima del metalli queacabaràa la
trampadelcaçadorcaçat.Tot i això,la sevaànimaéstendra,batega
ambforça i li permetdonarformaa criaturesinenarrables.

,
L'art

s
és

creació

de l'Àngel Alejos
sinònim d'esforç,
gant metalls

i
RE
i també ofici,

rs

Coherentement,
l'obra de l'Àngel Alejos es mou sensedilemes,
entredueslíniesdetreballmoltdiferenciades:
unaminimalista,de
traç decidit i pla, quasi un dibuix, que apareix quan treballa
lenelcas

van de la mà. Ofici com a

d'hores

inacabables

Es
fins a extreure'n

formes

doble-

Que mal

i

Van creure possibles. L'autor reivindica un art

enpassió
convertit
d'artesà
del'ofici
nascut

temàtiquesde sentimenti que,mésqueun títol, suggereixenun
estatd'ànim,i l'altraplenad'éssersfantàstics
ambpostures
forçades,

recargolant-se,
punxegudes,
feridores,
repulsives
i magnètiques

alhora,que tradueixenen escates,ungles,dentsi llancestot un

universfabulóspropietatexclusiva(fins quedeixenel taller) de

l'imaginaripersonaldel'autor.Dia i nit,dinsla forja,crea,o recrea,

dimonis,nimfes,guerrers
impossibles,
gàrgoles
tenebroses...,
i

taca

ide,

La veritatésque,personalment,
no emsentogaireatretaper certs
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O1.Drac monumental.Ferrocolat- 02. Cap de nen.
Vidreacoloriti làminadeferrobrunyida- 03. Sol. Cinta
planadeferropintat

m'agradenels llibresdeficció i leshistòries
temes:evidentment

pertotaixò
vull dirquenoemsentoencuriosida
fantàstiques,

de
ambunvessant,diguem-ne,mésbel-ligeranti obscurantista,
totes maneres,semprehi ha d'haver un primer cop. Ens va

comú,uncompany
unconegut
ésundir,jafaunsmesos
presentar,
dela fundaciói el sindicat.De fetenJoan,emvaparlarquehavia
coinciditenunviatgeamb"un companycuriósquefa cosesmolt
el podriestrucar...He portatel seunúmeropersi un
interessants,
cas".La restaja començaa serhistòria.Vam parlar,vaig rebre

i articlessobrelaseva
dediaris,comentaris
ressenyes
imatges,

activitat artística i vam decidir que el novembred'enguany
muntaríemunaexposició.

No esmentaremtotesles dificultatsque s'han superat,perquè
bellugar
visitant-lauspodeuferunaideadel'esforçquerepresenta

peces,peròsí m'agradaràcomentard'aquestes
totesi cadascuna

vos quela primeraidea-la vamhaverd'abandonarperarriscada
i costosa-consistiaen muntarun dracde 3 metresi escaigd'alt

per4 metresdellarg,al bellmig dela seudelsindicatlFinalment
hemdeixat,coma recorddela proposta,unaombraenunaparet

enformadegrancartell.

I a totcontetradicionalcom cal, hi ha d'haverunafadafadrina
casva serunmagfadrí-,unaprincesaque,evidentment,
-enaquest
és rossa,simpàticai fantàsticai no deixamai sol al príncepen
lesaventuresqueemprèn.Encarano hemdescobertal malvat...,
tot i que tenim un fosc reproductorde DVD ubicat a la sala
no enspermet
d'exposicionsque,ambencanterisindesxifrables,

mésenllàdelesmuntanyes
preparat
documental
unmagnífic
veure
ala rifa.
i pertantportaunsquantsnúmeros

Abansdeposarelpunti final-quanacabielmesdelesànimesperaquestmonmisteriósi conèixer
, Usconvidema passejar-vos
una mica millor l'obra, compartir una estonaamb l'autor i
preguntar-liper l'origen d'aquestescriaturesfantàstiquesi/o
Qui sapcomacabaràla mostra.Es comentadesde
esgarrifoses.
fa diesquealgunesd'aquestesfiguresfan llums decolors...
I aquestconteja s'haacabatl
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VaviureforçaanysalPaísBasconelseupare
treballava
enunafàbrica.
EstudiaFilologia
Hispànica
i arribaa Osca
l'any1974,
perferdeprofessora l'EscoladeTurisme.
L'any1984va
a l'Escolade Magisterid'Oscaquedepènde la Universitatde
Saragossaiquel'any2000es transforma
enFacultat
deCiències
Humanesi de l'Educació.
És membredelConsellNacionalde la
ChuntaAragonesista.
Autordelaprimera
gramàtica
del'aragonès
iunescriptordestacatenaragonès,
esmentem
elsseusllibresde
poesiaSospirosdel'aire(1971),
Cutianoagúerro(1977),
Purnasen
a zenisa(1984)iBaxoa molsa(1999).
És undelsfundadorsdel
Consellod'aFablaAragonesa,
potserlaprincipal
associació
cultural
depromoció
del'aragonès.
Vapresidir
elConsellofinsa l'any2004.
itambéelprimercongrésperalanormalització
del'aragonès,
l'any
1987,
enelquales vanaprovarunesnormesortogràfiques.
CSI Ne lec ec ce

SCA
Rio Ell

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

Quan comença

el teu interès per la

cultura i per la llengua2 La mareerade

i a casaesparlava
i el parenavarrès
Saragossa

en castellà,però usàvemalgunesparaules
pròpiesdel castellàregionald'Aragó i quan
paraulescridaestàvemal PaísBascaquestes
ven l'atenció,comaradir "pozal" en lloc de
tcubo".A partird'aquestcontrast,vaigvoler
saberquè passavai vaig començara llegir

alguns articles de lingúistes,en particular
peròtambéd'aquí,com
francesosi alemanys,
Badia i Margarit. Tot i queno hi haviauna
quedavaclarque
informaciómoltexhaustiva,
a Aragó hi haviaun lèxic específici, a més,
un parlarviu a la zonade l'Alt Aragó, amb

Això peri sintàctics.
morfològics
elements
metiapensaren unallenguaromànicaperò

enperilld'extinció.Vaig començara estudiar
aquestallengua,i tambéa escriure-hi,fins i

i publicar
Aixívaigescriure
literaris.
tottextos
el llibre depoemesSospirosde V'aire,l'any
1971,que d'algunamanerainicia el procés
modernde recuperacióde l'aragonès.Els
anys70 van ser derepresa-i els 80 es va a
més-, amb novel:les, estudis,com ara un

diccionari l'any 1977,i la creació d'associacions,comarael Consellod'a Fablal'any

1976queva aplegarpersones
deprocedències
comaradelapremsao launiversitat.
diverses,
En aquellmomentnovamdemanarla legali-

tzació, perquèper reivindicaruna llengua
pròpia ens haurientitllat de nacionalistes,
peròfèiemreunions,comunicatsdepremsa,

un programaderàdioi articlesdesensibilització als diaris, amb informació sobre la
històriade l'aragonès,el lèxici la gramàtica.
És el casdel diari dela tardaAragónExpres

o dela revistaAndalónqueeramoltcomba-

tiva.De totplegatensorgíun interèsperpart
d'estudiososi de gentjove urbanasobretot,

però despréss'arribà a d'altresàmbitsdel
territori(Sabifiànigo,
Biescas,etc).El Consello
esva legalitzarl'any 1978coma associació
culturali desd'aleshoresa Osca és on s'ha
situatl'actuacióambmésforça.Es van co-

mençara fer cursosd'aragonèso a publicar

la revistaFuellas d'informazión
d'o Consello
d'a Fabla Aragonesa,decaràctertrimestral

i queja té 30 anysdepublicaciócontinuada.
Més tard,a partirde 1997va aparèixeruna
novarevista,Luenga4 fablas, anuali queés
d'investigació i documentació. També

s'organitzend'altresactivitats,comaraconferències.

Hihad'altresentitats2A banda
delConsello,n'hi ha duesd'importantsi queestana
Saragossa.El Ligallo de Fablansde l'Ara-

gonésque compleixvint-i-cinc anys i que
precisament avui, 27 d'octubre, celebra
l'aniversari ambun concertamb set grups

que cantenen aragonès.Tambéfan cursos
d'aragonès,promocionenla música i fan

activitatsdecarrer.Han iniciatunprocésper
expandir-seperd'altrespoblesi comarques,

com araSabifiànigo.En aquestpunt,cal dir
que el procésde comarcalitzaciód'Aragó
començaa quallarenla societat,coma àmbit
administratiu però també com a àmbit
d'actuaciósocial.Nogaró és l'altra entitati
és mésnova, fan cursosd'aragonèsi tenen
una certaimplantacióentrela gentjove de
Saragossa.El Consellosemprehatingutmolt

clar que la seva activitat es refereix a tot
Aragó,peròquecal prioritzarl'actuacióa la

zonadel'aragonès,a l'Alt Aragó,d'Almodovar capamunt,on es conserva,ni quesigui
mínimament,l'aragonès.S'ha de comptar
amb Saragossa,perquèés la capital, però
LesNotícies
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sempreencontacteambel territorii ambels
parlants.L'Institutd'EstudisAlt-Aragonesos
ésun centred'estudisqueestàa Osca,que
depènde la Diputaciód'Osca i quetreballa
en l'estudi i la divulgació en les diferents
àreesdel coneixement,i tambépel quefa a
llenguai literatura,ambl'impuls a la investigaciói l'organitzaciódetrobades.

Quinhade ser el futur de l'aragonès2

Estempel reconeixement
i la recuperacióde
l'aragonès de forma clara. Ens interessa
l'aragonèscom a temad'investigacióperò
tambél'utilitzemcoma llenguadecomuni-

cacióquotidianai estemperla normalització
i la normativitzaciódela llenguaaragonesa.
La UniversitatdeSaragossa
ésunaaltracosa.
El rectorconeixl'aragonèsi el defensa,però
en el Departamentde Lingúística General
Hispànica,onjo treballocoma professorde
castellà,la majoria de professor no estan
del'aragonès,
gairea favordela recuperació
dela sevanormalitzaciói normativització,i
No creuenque sigui
del seu ensenyament.
necessariquel'aragonèssigui cooficial, de

i treball
dellengua
30 LesNotícies

la mateixa
manera
quetampoc
pensenque

sigui necessari el reconeixement de

l'oficialitat de catalàa Aragó. Pensenque
l'aragonèsi el catalàsón un temacultural
quepot rebreun impulsen l'àmbit cultural
però que no cal anarmés enllà, ni tampoc

que passin a usar-se en l'administració.
Aquestaposicióemsemblasorprenent,així
comel fetqueneguinla unitatdel'aragonès,
totdientquehi hadiferentsparleslocals,que
difícilmentespodrienconjugarenunaunitat.
La posició pel quefa al catalàés diferent,
perquèla realitatés molt òbvia i el català

internacional
perlaromanística
estàreconegut
desdefa moltíssimsanys.El reconeixement
de l'aragonèsés feble i desde la Filologia
Hispànicasovintsel'ha considerat
un dialecte, però en els darrersvint anys cada cop
quedamésclardesdel'àmbitdela Filologia
Romànica que l'aragonès és una llengua
romànica,un idioma,de la mateixamanera
queho és l'asturià,malgratqueestiguinen
una situació de greu reculada.Queda clar
queel no reconeixement
de l'aragonèsi de
la seva recuperacióté una clara dimensió
política i ideològica, perquè afavorir

l'aragonèsho interpretencom un atemptat
contralallengua"espanyola".
És unallàstima,
perquèl'opiniódelaUniversitatdeSaragossa
pesa,i elsquedefenseml'aragonèsestemen
minoria.
A principide2004,desdelConsello,un grup

de tres persones,amb Ànchel Conte, van
marxaradduintqueFranchoNagoreeraun
dictadorper fundar la SocietatLingúística
Aragonesa.Van considerarquecaliaun nou
enfocament
i quecaliamodificarlesnormes
ortogràfiques
del'aragonèsestablertes
l'any
1987en un congrés,tot i quecostavalorar
la sevaproposta,perquèmai hanexplicitat
de forma clara les sevespropostes.Arran
d'això,Ligallo Aragonési Nogaràvanvoler
impulsarun movimentque va portar a la
celebraciód'un segoncongrésdel'aragonès
l'any 2006quehaviadepermetrela creació
d'unaAcadèmiadel'Aragonès.Tanmateix,
unaAcadèmiade l'Aragonèshauriadesus-

citar l'acord de totesles associacions,dels
parlantsi de la Universitatde Saragossa,la

qual cosano s'ha aconseguit,a bandaque,

commoltbé diu el governd'Aragó,una

Acadèmiadel'Aragonèsnoméspotnéixera
partir de l'impuls i del reconeixementdel
mateix govern. I tot això no és el que ha

passat,i tot plegat representauna fractura
greu.Precisamentel Consellova crearl'any

2000un Consell Assessorperorientarsobre
la normativització.

En quin punt està el famós projecte
d'unalleide llengiiesd'Aragó72La divi-

sió enel movimentassociatiuenssituaenun
treballparal-leli en unamoltmalasituació,
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
posarproblemesal PSOE. Enguany,arrande
les darrereseleccionsal Parlamentd'Aragó,

el presidentdela DiputacióGenerald'Aragó
(Governd'Aragó),Marcel-líIglesias,va afireneltermini
marqueel projecteespresentaria
desismesosi quequedariaaprovadaa l'any.
Els esborranysquevan circularl'any 2005
erendemínims i no anavengairemésenllà

i en
dedirqueespodiaparlarenaragonès

català,peròaixò nomésserviriaper dir que
s'ha aprovatuna llei de llengúes,i allò que
calésunallei queapostideformaseriosaper
l'impulsi la promociód'unprocésdenormai el català,
lització lingúísticade l'aragonès

queelsdonifutur.Aramateixa
demanera

ésla segiient:
Aragóla situacióparlamentària

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

Valora el patrimonicultural d'Aragó2
El patrimoniculturald'Aragó és molt ric, i

crecques'intenta
posar-lo
envalor.Peròcrec

queel problemaestàenlesprioritats,perquè
no hi hadinerspera tot.Ara s'handededicar
molts diners per a la conservaciómínima

d'esglésies,castellso monumentsarquitectònics que requereixenmolt recursos.En
aquestapartatdel patrimonimaterialtenim

el cas de Montafiana,una apostaparticular
del president,peròmoltdifícil quanpassem

de la meraconservacióa la rehabilitacióa
fons. Aquí a Osca tenim el cas del Palau
Episcopal,on fa anysques'hi fan obresde
rehabilitació.Tambéhi ha intervencionscaríssimesqueesfandecaraal turisme,coma
SanJuan dela Pefia. Hi haun contrastentre
obresper impedirles goteresen un edifici i
que gairebé no disposen de pressuposti
d'altresen què hi ha un interèspolític per

tirar-lesendavant.El patrimoniimmaterial
tambémoltric

Què pot significar l'Expo de l'Aigua
2008aSaragossa2 LaExpodel'Aigua
2008de Saragossacrecqueen generalestà
benplantejadai l'enfocamentpel quefa als
contingutsresulta adequat,perquè tenim
l'aiguacoma protagonista,
pel fet deserun
recursescàsquecalconservar
i mimar.D'altra

banda,tambéresultaevidentquel'Expo fun-

cionarà
comungranaparador,
ambunagran
quehi ha
Podempensar
dosidemàrqueting.
detallstècnicsenquèespodriahaveractuat
amb més cura, com ara el fet de dragarel
fons del riu ambla previsióqueun tramde

com
i funcionar
l'Ebrepuguisernavegable

un canal,s'hauriapogutpensaren vaixells
méspetitssensequealgunesactuacionscontradiguinel tacteecologista
queesdevéobligat
precisament
peltemadel'Expo. La dimensió
demuntatgemediàticésmoltimportanti ara

mateixja hi hamésde centpaisosqueseran

a Saragossaambels seusestands,a banda
delsde les diferentscomunitatsautònomes.
Tanmateix,
tambés'hadetenirmoltencompte
quearedòsdelapreparació
del'Expopodrem
disposarde novesinfraestructures,
com ara
les rondeso els mateixospavellons,s'estan
fentrehabilitacions
importants
comarala del
Paranimf de la Universitat de Saragossa,
s'arreglenels margesde l'Ebre o esvol disposar d'un parc empresarial,tot això són
realitatsquequedaranl'endemàde l'Expo.

Com veus la situació general
d'Aragó2 Durantladècada
dels60delse-

gle XX, i encaradurantla dècadadels 70,
Aragóeraunaterrad'emigració,enparticular
desdel'àmbitrural.Durantladècadasegiient
la situacióesva començara equilibrar,però
en els darrersanyshi ha hagutun tombimportanti s'hanincorporata la societataragonesauns 100.000immigrants,la qual cosa

no deixadeserunindicadormésd'unasituació econòmica
engeneralpositiva.Ara mateix

Aragó téuns 1.200.000habitants,delsquals
mésdelameitatviuena Saragossa.
Hi hauna

certaconsciènciadel desequilibriterritorial
quecomportaaquestagranconcentracióhumanadeSaragossa
enverslarestadelterritori,
però aquestadinàmicaés molt complexai
costaràmoltdecanviar,toti ques'intentien

algunscasos.Pel quefa a Osca,fa anysque
elsprojectesd'infraestructures
importants
de
comunicacióambFrançano acabendetirar
endavant,
enpartperlaposiciódelesautoritats
franceses.
Cal prendrenotaqueenelsdarrers
anyss'hafetungranesforçpertalqueAragó
engenerali Saragossaenparticularesdevinguinunagranplataformalogísticasituadaen
el centred'un triangleformatperCatalunya,
dela
denzenda
Orevia
deSanta
l'eragonçi)
milerde
ogrofia
7.
odiu
Chaca
Podra
de
deSan
enaplaza
Orossa,
Sonia
(pae
Orovia
Santa
de
4deaPartorata
poblicar
as"Coptas
de
Santa
Orosta"
deChaca
(ut:
gran
innés
decumental
elregidsrica.

País Valenciài Navarra-PaísBasc,peròque

també
haassolitunadimensió
considerable

en el sudd'Europa.
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La gestióadequadadelsresidusesdevéunaproblemàticade primerordreen aquest
segleXXI

La problemàtica

delsresidus,avui(I)

Jeroni Fiol Renaudin, tècnicdelGabinetde Prevencióde RiscsLaboralsde la
UGT de les illes Balears

El volum de residus generats a Espanya ha augmentat, i aquestaésunaveritatfora de
totdubte,encoratjada
durantelsúltimsanyspertrescircumstàncies
fonamentals.
El creixement
econòmicen quèdesdefa mésde 10anysestàimmersaEspanya,no afectanttotsels sectors
productiusperigual,representa
unamilloraen la qualitatdevida dela majoriadeles famílies
queestradueixen unamajorrendadisponiblequees gasta,s'estalviao s'inverteix.S'estima
que durantel període2008-2012,el PIB augmentaràun 2,524.D'altrabanda,la tendència
demogràficanegativaexistentdurantmolts anysha canviaten els últims tempsgràciesa
l'arribadade població immigrant,la qual té mésfills per família respectea les espanyoles.
Entreelsanys2001i 2006,la poblacióresidenttotalvaaugmentar
enun 8,774aproximadament.
Finalment,fa anys apareixl'anomenadasocietatde consum,alimentadaper campanyes
comercialsquepretenenvendrea totacostael producteofert,i gravara foc dinslesmentsdels
consumidorsla ideaquecal consumirper ser feliç, i sensequeimportíquemoltsproductes
siguinmediambientalment
irresponsables.
En elstempsquecorren,seriatandesgavellat
afirmar
que el consumismeha desaparegutcom dir que les empresesno cerquenaconseguirmés
ingressos.El quesí queha començata canviarésla formaenquèel consumidor,millor format
i informat,compra,i la formade vendreel producte,la idea.Amb la satisfaccióimmediata
de les necessitatsdel clientja no n'hi haprou, araha entratenjoc la variablemediambiental
que és la que atorgaun plus al consumidor,i que fa que moltesempreseshagin hagutde
reestructurar
la sevasistemàticadeproducciói venda,ja queel verdven.
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Ha quedat clar quesemprequeexisteixiunconsumesgeneraràunresidu
en algunmoment.Alguns d'aquestsresidusseranreassimilablesper la
vius, com arabacterisi
per l'acciód'organismes
naturadescomponent-se
fongs (biodegradables).És el cas de la matèriaorgànica,i d'altresno
reassimilablescom ara els plàsticstradicionals.Tant en un cas com en
l'altre, el principalproblemaambel qual enstrobemés quèfer ambels

el seuenterrament
residus.En elpassat,lesúniquessolucionserenl'abocador,
o la sevaincineració,senseseparaciódelsresidus,senseteniren compte
Aquestafaltade
la sevatoxicitati senseadoptarcapmesurade seguretat.
controlva comportarla contaminacióde sòls, l'emissióa l'atmosferade

Com a punt de partida hemformulatunaregla,donem
unapassaméspersaberdelqueestemparlant,i aixòpassa

en
perdefinirel queésunresidu:totallòqueesgenera
i quenotéutilitat
o domèstica
econòmica
activitat
qualsevol
éslògicqueens
Ennotenitutilitatperanosaltres,
aparent.
clau
ambla qualcosalaparaula
desprendre,
envulguem
és l'absènciade valor aparent,aparentperquèa un residu
se li podendonaraltresusos que ni tan sols imaginem.

entotallòquefemenundianormal
perunmoment
Pensem
en lesnostrescasesi pensemquègenerem:restesd'àpat,
llaunes,paperde cuina,olis, embolcalls,plàstics,fluids
corporals,aiguadedutxa..., la llista ésinacabable.

La Llei 10/98deresidusdefineixunresiducom"qualsevol

delescategories
a alguna
pertanyent
o objecte
substància
llei,delqualelseuposseidor
d'aquesta
enl'annex
quefiguren
o delquetinguila intencióo obligacióde
esdesprengui

En tot cas,tindranaquestaconsideracióels
desprendre's.

(CER),aprovat
deResidus
Europeu
quefigurinenelCatàleg

per les institucionscomunitàries".De la sevaaplicació
s'exclouenels residusoriginatsen l'àmbitdomèstic,amb
a lesquals
la qualcosaésaplicableúnicamenta empreses,

fetnoexclou
peròaquest
comaproductors,
SÍqueconsidera

quenosaltrescoma ciutadansdelcarrer,puguemseguiren

quelalleirecull,comlaseparació
diaadiapautes
elnostre
selectivaen les nostresllars.Una persona,en condicions

gasoscontaminants,tantper al medi ambientcom per a les persones,i
l'apariciód'abocadorsil-legals,algunsarrande mar en algunsmunicipis
espanyols.Actualment,gràciesa la creixentconscienciaciómediambiental
de lestecnologies,esplantejaun futur quepermet
i al desenvolupament
delsresiduscomaprimeramatèriaperobtenirnousproductes,
l'aprofitament
pera reutilitzar-los,o bé perobtenir-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, metalls pesats
i dioxines entre altres de les incineradores, malgrat que les emissions estan molt controlades,

tot comptant les incineradores

sistemes de depuració i eliminació d'elements tòxics.

amb

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.

entre1 i 1,5quilograms
normals,generadiàriament
delsqualsun 879vidre,
aproximadament,
d'escombraries
1594envasos,2226paperi cartó,4570matèriaorgànicai

pera les
delseugraudeperillositat
Depenent
altres.
1096
lleicontempla
l'esmentada
i peralmediambient,
persones
duesclassificacionsderesidus,els residussòlidsurbansi
elsresidusperillosos,encaraqueenlapràcticaescontempla
unaterceraclassificacióquesónels residusespecials.Per
exemple,unagotademercuripot contaminarfins a 1.000
litresd'aigua,mentrequeunagotade llet ésinofensiva.

Sobre el paisatge, tota planta, ja sigui incineradora o de compostatge, així com un abocador, té un alt grau d'impacte visual considerable. 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,va recollit lesinquietudsdelsmal
anomenatstreballadorsi treballadoresdel
lleure(animadorssocioculturals,educadors
socials,informadors
juvenils,talleristes,
etc.).
Aquestesinquietudsereni són moltes.La
situaciódepartidaarafa tresanys:elstreballadorsi treballadores
no enssentimvalorats
alsnostresllocsdetreball,ja queenno haverhi capconveniquereguliel sector,lesnostres
condicionslaboralssónmoltdesigualsdepenentdel'empresa.
No se'nsreconeixla tasca

sociali educativaquetéla nostrafeina.Fins
al moment,l'òrganreguladord'aquestsector
haestatl'Estatutdelstreballadors,
peròaquest
Estatutté moltesmancances.Volem el ple
reconeixement
del treballdiari de cadascun
dels companysque desenvolupenla seva
feinaenel sector,tantenl'àmbitlaboralcom
en l'àmbitsocial, atèsqueen l'actualitatla
nostrafeinano és gensvalorada.El sector
pateixunagranprecarietat
laboralqueafecta
directament
el treballdiari,tot i que,gràcies
al granesforçdels professionals,això mai
nohaarribata afectarelsusuaris,unaquestió
quela societatpossiblement
no hatinguten
compte.

Ara comara,desprèsdetresanysdeconveni

desector
i després
d'unafeinadecampmolt
dura i agraidaalhora, ens trobem en una
situaciótotalmentdiferenta la dels inicis

d'aquestsectorpel quefa a l'organització.
Aviat farà tres anys que la Federació de
Serveisdela UGT deCatalunyas'encarrega
d'organitzaraquestsector.Des delprincipi,
laNúria Martín s'encarregadeportaraquest
sector(la nostramestrasindical).Es va en-

carregar
depreparar
laplataforma
delconveni
juntamentambl'Òscar Riu queactuavaen
representació
del'Avalot. En un primermomentvàremcomençara fer eleccionssindicals a les empreseson vàremtenir i tenim
moltsbonsresultats,peròel mésimportant
ésquevàremtenirunaparticipacióespecta-

cular. Desprèsvàremcomençara negociar
amblaNúriai l'Óscar,i elresultatd'aquestes
negociacionsvarenquedarreflectidesen el
primerconvenidel lleureeducatiude Catalunya.El tempsvaanarpassanti tantlaNúria
com l'Òscar varen passara tenir d'altres

responsabilitats
i vàremcrearla coordinadora
del lleurede la UGT de Catalunya.Aquesta
coordinadorateniaun reptemolt important
queerala implantaciódel convenia totala
nació catalana.No ha estatunafeina fàcil,
peròcrecquehemtreballatbé i el mésimportantésquehemcreatun equipmolt co-

hesionati molt voluntariós, i alhora molt
efectiu.

plataformai recollir les impressionsde tot
el sector.Seràunanegociaciómoltdura,però
l'afrontemambmoltesganesi moltesenergies.Amb el suportdeduesgransorganitzacions com són la UGT de Catalunya i
l'Avalot.

Nomésensfaltaagraira la gentqueha treballatperquèaquestsomnipuguiserpossible:
el segonconvenidellleuresocioeducatiu
de
Catalunya.Gràcies especialmentals companysafiliats,a la companyaLaura,enFrancescRocasalbas,enGironès,l'ÒscarRiu, en

Chalir i tot l'equip queté l'Avalot i queés
extraordinari,i en especiala tu,Núria, com
a mestrasindicali perquèsemprehasestat

al nostrecostat.

3D

Alguns jano els tenimentrenosaltres,per
l'homenatge
aixònopodranrebredirectament
queenguanyla UGT deCatalunyareta més

de3.000treballadors
i treballadores.
Ja hem

donestambés'afiliaven al sindicat o que
moltsafiliatsi afiliadesaleshorestenienpoc
més de 20 anys. Molts dels qui varen ser

compromísd'afiliació, mentrerevalidenla
voluntatfermade fer pinya al voltantdels
actualsreptesqueté el nostresindicat,per
aconseguir,
perexemple,
quecapsalariestigui

delegatsi delegadesa les sevesempreses
sindicals
ocupenaranovesresponsabilitats

persotadels 1.000Z al meso perferrealitat

Aquesthomenatge
ensfa reviurela història
compartida,retrobar-nosambgentpionera
coma responsables
delsindicata lescomarHanestatactesmoltemotiusi agradables, ques,gentja grana qui els anysno hanfet
ambel recorddelsquija no ensacompanyen oblidarla lletrai la músicadela Internacioquerebenemonal...Companysi companyes
i on es fan visibles realitatsde les quals a

Encaraensquedenalgunsactes,i hi tornarem
a repetiramborgull: Moltes gràcies,companysi companyes,pel vostrecompromísi
perlavostravalentia.Fa 30anysno erafàcil,
peròfer sindicatmai ho és,vosaltressouel
sindicat,els afiliatsi les afiliadesquejunts
feu pinyai feuvisiblesa les empresesi a la
societatles sigles de la Unió General de

a lamajoria
elsactescorresponents
organitzat
de comarquesen quèels afiliats i afiliades

quehanmantingutel seucompromísambla
UGT han rebut l'agraiment i un obsequi

commemoratiu, en molts casos acompanyats

o són al capdavantd'ajuntaments,consells
comarcals,etc., ampliantaixí el seu compromíssocialmésenllàdel sindicalisme.

delsseusfamiliars.Als quino vanpoder
elsfaremarribarelseuobsequi.
assistir-hi

vegadesno somconscients,comaraqueles

cionatsl'obsequicommemoratiu
del seu

el dreta accedira un habitatge.

Treballadors.
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Juan Alamillo (Unióde Pensionistes,

Jubilats i Prejubilatsde la UGT de Catalunya)

El proppassat dia 2 de juliol, la Unió dePensionistes,Jubilats i Prejubilats de la UGT de
Catalunya,juntamentambels companysde la
SectorialdePersonesGransdelPSC, vamorganitzarunajornada a la seucentraldel sindicat,
a Barcelona,ambl'objectiud'explicarla posada
en marxa a Catalunya d'aquestesdues lleis.
D'entrada, expressarel nostreagraimentals
ponents, als assistents i als representants
d'institucions i entitats, i no cal dir-ho a
l'executivadela UGT deCatalunyaqueenshan
donatel seu suporta l'acte, tot reconeixentla
nostralabor.

Aquests nous
dretssocialsno

cauen
delcel,sinó

La jornada va comptarambla participacióde
dues-centes
cinquanta-vuit
persones,
i diesabans
vamhaverdedenegarsol-licitudsdeparticipació.
Més de la meitatdels assistentserenpersones
no afiliadesal sindicat,i procediendela Sectorial
de Gent Gran del PSC, el ConsellNacional de
la Gent Gran de Catalunya,diversosconsells

quesónfruitdela
consultiusde les personesgransdels districtes
pressiósindicali
de la ciutat de Barcelona,la coordinadorade
sociali l'existènciapersonesgransdeLleidai comarques,
laplataformadepersonesgransde Badalona,diverses
aEspanya
ia
de
gransi col-lectius
depersones
associacions

Catalunya
de

governsdeprogrés

nos al que posteriormentseria una demanda
generalitzada,el 37èCongrésConfederaldela
UGT i el 10èCongrésdela UGT de Catalunya
contemplaven
entrelessevesresolucions
elsuport
a qualsevoliniciativaqueestablísprestacions,
siguimitjançant
latècnicadel'assegurança
social
o d'altra, per a "la cura de les persones
dependents"Més recentment,els 38 i 39 congressosconfederalsi els 11 i 12congressosde

laUGT deCatalunya
refermen
aquesta
reivindi-

cació,totsituant-la,
amés,comaprioritatsindical.
És just recordaraquestesdades,en particular
perquè avui d'altres organitzacions socials
s'atorguen
el serpioneresd'aquesta
reivindicació.
Però tambéésjust recordarquenomésla UGT
va denunciarpúblicamenti es va mobilitzar
davantl'incomplimentdelpuntVIII de l'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 comissió de treball: mai es va constituir.

vídues,aixòcertificala capacitatd'influènciade

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

la UGT de Catalunya.

Unavegadamésesdemostra
queladretapolítica,

de
Jubilatsi Prejubilats
la UniódePensionistes,

Consideremfonamentalqueel màximdepersonesgranstinguin coneixementdels nous drets
socials que s'estanaconseguinta Espanyai a
Catalunyaperquèpermetranla millora de la
qualitatdevida d'amplissectorsdela població,
alhora,deixarclar queaixòno caudel cel, sinó
que és fruit de dos factors:pressió sindical i
sociali l'existènciaa Espanyai a Catalunyade
governsde progrés.Durantlajornadaes lliurà
documentaciósobretotsels aspecteslegalsde
lesmatèriestractades
i queenaquellmomentja
havienestataprovadesparlamentàriament.
En el model social al qual aspira la UGT de
Catalunya,la cura de les personesdependents
pública,i no excluha de serde responsabilitat
sivamentde les famílieso del mercatper a qui

així
totavançant
suficients,
disposiderecursos

enlamilloradel'estatdelbenestar
i dela qualitat
devidadelsciutadans.
L'any 1998,totavançant-

social i econòmicad'aquestpaís no estàper
l'avençenlesconquestes
socials,lesqualsnomés
s'hanaconseguitambgovernsdel Partit Socialista. Així doncs,van ser tres anys totalment
perduts,precisament
quanlesdemandes
decures
se sentienambmésforça.Durantels mesosde
febrer i març de 2003, la Unió de Jubilats i
Pensionistes,
ambel suportdetotala confederació,vamrealitzarunacampanya
a totl'estatamb
el lema"Dignitati dretspera lespersones
grans",
tot reclamantaccionsconcretes,i en el menor

període
detemps
possible,
peraquèesconsiderés
la proteccióa les personesdependentscom un
dretuniversali exigible.Durantelsmesosd'abril,

maigi juny de2004,la Unió dePensionistes,
Jubilats i Prejubilatsde la UGT de Catalunya,
amblacol-laboració
delresponsable
depolítiques

socials
delsindicat
i delsresponsables
depolítica

socialde lesunionsvamfer unacampanyaque
va consistiren el lliuramenten el registrede
toteslesadministracions
públiquesdeCatalunya

I SOCIETAT

consellscomarcals
diputacions,
(Parlament,
i municipis,i entrevistaambtotselsgrups
parlamentària)
polítics ambrepresentació
d'unamociópera la sevaaprovacióinstant

el governde l'estatper a què elaborésla
llei deproteccióa lespersonesdependents.
a leseleccionsgenerals
Durantlacampanya
demarçde2004,laUGT vatraslladàatots

els partitspolítics les sevesprioritatsen

matèriadeprotecciósocial,entrelesquals
ocupavael primerlloc la proteccióde les

dependents.
persones

Amb l'actualgoverncentral,en la Declaració per al diàleg social de 8 dejuliol de
2004esfixa un aspecteprioritari:l'atenció
aixòésfruit
a lessituacionsdedependència,
de l'entossudimentde les organitzacions

sindicals.Així hi haunllargcamírecorregut
dereivindicacionsi accionsfins a la conse-

cuciódel'Acordsobreelsprincipisbàsics
de l'acció protectoraen les situacionsde
dependènciade 21 de desembrede2005,
firmatpel governcentral,UGT, CC.OO. i
CEOE-CEPYME, aquestacordrecull en

un altíssimpercentatgeels principis i les
quela UGT aprovàenel seu39è
demandes
Congrés Confederali en el 12èCongrés
Nacional de la UGT de Catalunya.La llei
ya seraprovadapel Consellde Ministresi
va ser
desprésdetotel tràmitparlamentari

enelButlletíOficial
i publicada
aprovada
de
del'Estatnúm.299de15dedesembre

2006.Estemdavantd'un nou dretsocial,
quelcomque no es produia des de l'any
1990quan es regularenles pensionsde
caràcterno contributiu.

És obligació de totsels sindicalistesi els
progressistes
delesorganitzacions
membres

i
exigirel desenvolupament
delasocietat

la consolidaciód'aquestnoudret,així com
exigiri col-laborarpera quèsiguinsuperats
totsels obstaclesqueespuguinpresentar,
ja quehi ha sectorseconòmics,polítics i
socialsqueno estanper la laborde desen-

socials.En nomde
voluparlespolítiques

Jubilatsi Prejubilats,
laUnió dePensionistes,

rebeuuna
i companyes
totselscompanys
salutaciófraternal.
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Europahade ser portadorad'unsvalorsuniversalsquecontribueixina humanitzar
laglobalització
i hadejugarunpaperde ponderaciópolíticai d'equilibri
entreels Estats
Unitsi el sud de laMediterrània

Per a què es produeixi unanovaalternativaviablededesenvolupamentcalalliberarlescapacitats
socialsdelspaisosdelaMediterrània
i assolirla pau".Amb aquestadvertiment,
expressat
perl'expresident

de la banca algeriana,Omar Benderra, s'han obert les jornades
Construim un espaimediterraniper a la pau,lajustícia,la dignitat
i eldretdelspobles",organitzades
perSodepau,Ciemen
i laPlataforma

Aturem la Guerradel 14 al 17 de novembrei amb la participació
d'algunsdels principals activistes,intel-lectualsi expertsen pau,
justícia i dretshumansdel sud i l'est de la Mediterrània(Marroc,
Algèria,Líban, Egipte,Itàlia,Françai Espanya).Des dela pluralitat
d'ideesi sensibilitatsreligiosesdiferenciades,la vintenadeponents
convidatsha abordattemesd'actualitatcom l'estratègianuclear
iranianao la situaciódel pobleXurd,i alhoras'ha aprofunditen les

relacions entre Europa i el món arabomusulmà,en la situació
econòmica,sociali geoestratègica
del sudi l'est de la Mediterrània
i en les experiènciesde mobilitzacionscontrala guerraen aquests
territoris.
L'anàlisi dela situacióeconòmicai sociala la regióha anata càrrec
delapresidenta
del'AssociacióMarroquinadeDretsHumans,Rhadija

Riadi, i de dos expertsen economiai desenvolupament
sostenible,
OmarBenderra,presidentde la bancapública d'Algèria durantel

mandatde Mouloud Hamrouche,i l'investigadorAbbas Ibrahim
Zahreddine.Benderraha aprofunditenlesperspectives
d'intercanvis
mediterranisi ha recordatque"existeixun fort contrast,queno fa
sinó créixer,entreles ribes nord i sud de la Mediterrània,tanten
termesderenda,distribuciói mecanismes
d'harmonització
monetària
i financeracom deles estructures
polítiquesi d'integracióregional.
En el casdeTurquia,el sòlid creixementeconòmicesveuamenaçat
perla inestabilitatpolítica,mentrequesobreel Pròxim Orientplana

constantmentl'amenaçade la guerra",tot afegint que la posició
d'Europaen la zonaenel terrenycomercials'estàveienterosionada
pelsnousactorsemergents(Xina, Índia, Rússiao Brasil). Rhadija
Riadi ha exposatla situacióactualdels dretshumans,econòmicsi

socialsal Marroc, tot reconeixentquemalgratla progressivaconscienciaciósociali delsavençosques'hanproduitenla darreradècada,
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com ara pel que fa a l'alliberamentde presospolítics, nombrosos
dretseconòmicsi culturalses veuenvulnerats,entred'altresraons
perl'aplicaciódelsplansestructurals
imposatsalpaísperorganismes
internacionals.

De la mà de dos especialistesen relacionsmediterrànies,cadascun
d'una riba —elfrancèsJean-RobertHenty i el libanèsAlí Fallad-, i
de la portaveudel movimentmarroquíAl Adl VValIhsane,Justícia
i Espiritualitat,Nadia Yassine, s'han analitzatles relacions entre

Europa i el món arabomusulmà.Jean-Robert Henry, director de
l'Institut d'Investigaciósobreel Món Àrabi Musulmà,amb seua

Aix-en-Provence,ha analitzatels nousescenariseuromediterranis,
fruit d'unaEuropaqueha superaten el seuprocésde construccióla
fasede manteniment
dela pauentreels seusestats.El vell continent

avuija no hadeserentèscomun"espaiidentitarietnocultural
i
confessional",ha apuntatHenry,sinó com a "portadord'uns valors
universalsquecontribueixin
a humanitzar
la globalització".
Alí Fallad,

politòleg libanèsi presidentdel Centre Consultiu per a Estudis i
Documentació,CCSD, ha exposatla visió d'aquestmateixdiàleg
entrecultures,peròdesdel'altraribadela Mediterrània:enun intent
per canalitzarel diàlegcapa les vies polítiques—unterrenyqueper
a Fallad és el més adequatper al consens-cal fugir dels criteris

basatsenlareligióo la identitatcultural.NadiaYassine,
essencialistes
perexpressarla sevaposiciósobre
activistamarroquinacondemnada
seupaís,ésunaexpertaconeixegoverndel
el
i
alhauita
la monarquia
islamista.En aquestaanàlisi
p
olíticsd'inspiració
doradelsmoviments
queEuropaha dejugar un
destacat
ha
deles relacionsmediterrànies,
entreels EstatsUnits i el
d'equilibri
i
paperde ponderaciópolítica

i essencialista
Desprésdequalificardemaniqueu
suddelaMediterrània.
sobretot
mónglobalitzat,
enel
el discursdelsmitjansdecomunicació
musulmà
entre
associació
tòpica
dela
desprésdel'11-Si l'enfortiment
i terrorista,Yassinehadefinitserislamistacom"optarperreferències
delspaisosonesprofessal'islam".
a laculturaendògena
quepertanyen

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

Joan Roura,corresponsal
deTelevisiódeCatalunya,harecordatque
de Palestina,a renunciar
Israel,malgratresistir-seal reconeixement

a la força militar i a respectarels dretshumans,té a Europacoma
primersoci econòmic.El periodistaha dibuixatun mapadela regió
més
en quèBush,Sharoni Bin Ladenhanmarcatels esdeveniments

rellevantsquehancolpejatla poblacióen els darrersanys.Rouraha
insistiten la necessitatdebuscarlescausesdela visió estereotipada
i islamofòbicaque tenima Occidentsobreel món arabomusulmà,

unavisió quequallafins i totentrealgunssectorsdelspropispaisos
de l'11-S.
àrabsi que constitueixun dels factorsdesencadenants
BernardRavenel,historiador,periodistai experten geopolíticadela
Mediterrània,ha abordatla questiónuclearal Pròxim Orient i la

relacióentreIsraeli els EstatsUnits. Els arsenalsnuclearsd'Israel,
mésgransqueels de la Gran Bretanya,i el seupaperde gendarme
la principalforça dedesestanucleardel Pròxim Orientrepresenten
bilitzacióa la regió.En aquestcontext,l'estratègianord-americana
a la zonacondueixa unacursaperillosai incertatantpel quefa a la
proliferaciónuclearvertical(incrementd'arsenalsdelspaisosqueja
en tenen)com a l'horitzontal (nous paisos que es dotend'armes
atòmiques).

socialscontralaguerraa laMediterrània
Quatrelídersdemobilitzacions

jornades.DavidRarvala,membredela Plataforma
hantancataquestes
Aturem la Guerra,ha recordatla importànciade l'Orient Mitjà en

(Ca

a

lat

ay00ra

BernardRavenelen una
y l'historiador
A El periodistaJoan Roura
de lesconferències
i Documentació
d'Estudis
del CentreConsultiu
V Alí Fayyad,president
delLiban
L

Nadia Yassine, líder i portaveudel movimentmarroquíJustícia i
Espiritualitat

l'estratègiade domini global nord-americài del paperdecisiuque
juga la sort d'Irag en la credibilitatde quègaudeixenels dirigents
amplis
l'impulsdemoviments
Això fa imprescindible
nord-americans.
directora
Samir,
Nivin
testimonide
guerra.El
i plurals contrala
executivade la ConferènciaInternacionaldel Caire, ha exposatla

i justíciasociala Egiptei la complexacomposició
faltadedemocràcia
de l'esmentadaconferència,unaplataformaen quèconviuenforces
nacionalistes,o nasseristes,amb l'esquerrasocialistaradical,per
exemple.Felice Mometti,membredel Moviment Bresciàcontrala
guerras'ha centraten la xarxade basesmilitars nord-americanes
disseminadesarreudel món, mésnombrosaavui queal final de la
guerrafreda.El cas de la ciutatitalianade Vicenza que acull dos
enclavamentsi estàa punt d'allotjar-ne un tercerha despertatun
importantrebuigperpartde la poblaciólocal,i aquestamobilització
ha fetreviscolarel movimentpacifistaitaliàen el seuconjunt.Jesús
Lara, membred'Ecologistesen Acció i organitzadorde les Marxes
a Rota,ha descritaquestesmarxesde protestacontrala basenordamericanacom a exempled'espaiveritablementunitari en el qual

conflueixennombrososi variatscol-lectius."Molt aviattocaràrenovar
la concessióde la basei caldràun compromísa nivell estatalper
impedir-ho",ha reclamatLara.

Aquestesjornades se celebraranamb una periodicitat bianual i
representenuna continuitaten la línia de treball de Sodepaua la
Mediterrània,encetadal'any 1995ambl'impuls queaquestaongva
donara la ConferènciaMediterràniaAlternativao al Fòrum Social

Sodepauhacentratlasevaactivitat
Desd'aleshores,
delaMediterrània.
local i comunitarien paisosde
en processosde desenvolupament
l'Àfrica delNord, PròximOrient,AmèricaCentrali AmèricadelSud.
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Hihaduesideesqueconstitueixen
elsfonamentsde lesrelacionsexteriorsdelGovern
de Catalunya.D'unabanda,l'emergènciade nousactors en l'escenade les relacions
internacionalsproductede laglobalització.De l'altra,el dissenyper part del govern
català d'una políticad'acció exterior que permeti a Catalunyaaprofitaraquesta
conjunturaper fer-seunllocen el marcinternacional

La políticaexterior

del Govern de Catalunya
Josep-Lluís

Carod-Rovira, vicepresident
delaGeneralitat
deCatalunya

Aquesta escena ha obertnovesoportunitats.Immersosen el segleXXI, la política
internacionalno nomésestàen mansdels estats.Tambéhi ha lloc per a les nacions

senseestatpropi, les regions o els poderslocals. Fins i tot, per a les empreses,els
sindicats,lesuniversitats
o lesONG. Totsellsdisposendepolítiquespròpiesderelacions
ambl'exterior.Catalunya,ambuna àmpliavocacióinternacionalistai europeista,ha
sabutadaptarl'acció exteriora cadamomenthistòrici treure'nel màximprofit.Ara,

ambun nou marcestatutariquedónacoberturajurídica explícitaa les sevesrelacions
internacionals
i immersosenelprocésdeconstrucció
europea,
ésel momentperdesplegar
unaautèntica
políticapúblicad'accióexterior,ambunasòlidaestructura
administrativa
quegaranteixila continuitatde lesrelacionsinternacionals
del Govern.A partird'aquí,
el Governha de garantiruna actuacióquetingui per objectiuconvertirCatalunyaen
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 nostrapresènciaen algunsorganismes

delesNacionsUnides,onCatalunya
hi
participaambveupròpia,esdevenint,

també,un modelpera la restadegoverns
subestatals.
Catalunyavol participardels
principalsreptesglobalsi oferir,humilment

peròsensecomplexes,el seupuntdevista
i la sevaexperiència.
El seureconeixement
nacionala nivell internacionalarribarà,
aleshores,demaneranatural.

Tenim per objectiu

convertirCatalunya
en un actor
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Conferència de les Presidentes i els Presidents de les
Assemblees Legislatives Regionals Europees (CALRE)
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Eixosactualsdelapolítica
exterior
catalana L'Euroregió
Pirineus-Mediterrània
En primer lloc estemtreballant
enel desenvolupament
de
relacionsamb governsregionalsi nacionalseuropeusi de la
restadel món. Tenint en comptemotiushistòrics,culturalsi

econòmics,les principals prioritats geogràfiquesdel nostre
Govern han estattradicionalmentFrança,Portugal,Marroc i

Andorra. El Govern de la Generalitattambévol estrènyer
aquestesrelacionsa travésde l'oberturade novesdelegacions
a l'exterior, a saberParís, Berlín i Nova Yorl, que haurien

d'estaroperativesl'any 2008.Abans del final de legislatura,
desitgemobrir noves delegacionsa Buenos Aires, Beijing i
Mèxic D.F, onja hi hadiversesoficineseconòmiques
i culturals
delGovernquehi treballen.En relacióa la cooperacióregional,
Catalunyaestàcompromesaambla promociódelpaperde les
autoritatssubestatals
a Europa,i per aquestmotiu,participaen
xarxesregionalscomREGLEG (Conferènciade Regionsamb
PoderLegislatiu),la ComunitatdeTreballdelsPirineus(CTP),

l'Associació de RegionsFrontereresd'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 consolidarlesrelacionsgovernamentals
ambel sistema
delesNacionsUnidesi, especialment,
millorarla nostraparticipacióa l'UNESCO. En aquestsentit,Catalunyava esdevenir
l'any 2005el primergovernsubestatalqueva signarun acord
estratègicplurianual amb la Campanyadels Objectius del
Mil'lennidelesNacionsUnides.Abansd'aquestacord,Catalunya
havia signatacordsde col-laboració,l'any 2005,ambel Fons de

PoblaciódelesNacionsUnides

(UNFPA) i ambel Fons de Desenvolupament
per a les Donesde
Nacions Unides (UNIFEM), i el

2004ambl'AgènciadeNacions
UnidesperalsRefugiatsdePalestina al Pròxim Orient (UNRVVA). Altres acordsimportants
en aquestàmbitsónels ques'han

signatatravésd'acordsdelGovern
espanyol amb la FAO, PNUD,
UNICEF i el FonsGlobaldelluita
contrala SIDA, la Tuberculosi i
la Malària.

Per tal d'assolir un paperdestacaten el mapainternacional,
Catalunya ha de formar part d'un pol econòmic potent, i
l'Euroregió PirineusMediterràniava néixercom a 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 més gran d'Europa si atenema la combinaciód'extensió
territorial,població(14 milions d'habitants)i peseconòmica
la UE (1326del PIB d'Espanyai França):té,a més,la vocació

específicadejugar un paperclaua la Mediterrània.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 País Valenciài l'estatd'Andorra a totesaquelles
iniciativesquepuguinafectar-los.
En aquestcontext,cal situar l'impuls a la creacióde xarxes

euroregionals
de cooperació,d'acordambla voluntatde

l'Euroregiódebasarlasevacooperació
enlanociódeflexibilitat,
sempreambla idead'evitarcrearmecanismes
rígidsi demantenir
la capacitattantde generarnousprojectescom deposar-seal

serveid'aquellsproposats
pelsactorssocials,institucionals
i

econòmicsdel'Euroregió.Algunesdelesxarxesmésdestacables
són:la Xarxad'AgènciesdeDesenvolupament
Econòmic,Xarxa
de Cambresde Comerç i Indústria,Xarxa de Cooperacióen

gestióderesidus,XarxadePromociódelsProductesAlimentaris
de Qualitati Xarxa deMuseusd'Art Contemporani.
Però el repteprincipalper a aquestaEuroregióavui és la seva
constitucióen Agrupació Europeade CooperacióTerritorial
(AECT). Es tractad'una nova figura jurídica de referència

promogudaper Brussel-lesper a les euroregions.L'AECT té
per objectefacilitari promourela cooperaciótransfronterera,

transnacional
i interregional.
L'Euroregió
Pirineus
Mediterrània

podràactuarde maneradirectai eficaçen nom delsmembres
de l'AECT (totso alguns)en la demandade subvencionso la

presentació
deprojectes.
L'Euroregiótindràunamajorprojecció
pública,derivadadela seva'institucionalització'
i delfetdeser
unade lesprimeresAECT de la Unió Europea.Els presidents
han donat un mandatinequívoc als òrgans de l'Euroregió,

singularmentel Grup de Coordinaciói la Secretaria,per tal de
poder anunciar oficialment la conversió de l'Euroregió en
Agrupació Europeade CooperacióTerritorial el proper 3 de
desembre
a Toulouse,durantles"1JornadesRecercai Innovació"
de l'Euroregió i ambla participacióde la comissàriaeuropea

dePolíticaRegional,
DanutaHibner.

L'any 2008 haurien
d'estar operatives

les noves
delegacions a

Pexterior de París,
Berlíni Nova Voric

Així dones,desprésdeduesdècadesd'autogovern,
enel context
d'un mónglobalitzati interdependent
i enunaEuropacadacop
mésunida,la implementaciód'unapolíticaexteriorambiciosa
esdevéun assumpte
demajorimportància
pera unanaciósense
EstatcomCatalunya.I això ésaixí, fonamentalment,
perquèel
ple reconeixementde la nostra realitat nacional prové del

reconeixement
internacional,
especialment
dela llenguai cultura
pròpia, i tambéperquè el desenvolupamentde les nostres
competències
té sovintun componentquetraspassaels límits
administratius
de lesnostresfronteres.

LesNotíciesdellengua
i treball41

42

I
SOCIETAT

catalans

Aragó
estudio de la

de la

I

en Aragón

julio

À Juliàn Lóriz, secre

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

Des de la perspectiva de la despesa,
l'elementmotord'aquestaevolucióes trobaen
la fortalesaque segueixmostrantla demanda

al mercatde treballde la donai de la població
immigranthan elevatles xifres d'actius. Així

mateix,l'Acordpera lamillorai elcreixement

interna,tot i queels seusprincipalscomponents

estable.
del'ocupacióhaimpulsatla contractació

l'exercici anterior. Des de la perspectivade
comparatamb
l'oferta,el millor comportament

han crescut un 44,804. Aquesta imatge de
l'evoluciómésrecentescompletadesd'un punt
ambel fetqueAragó registra
devistaestructural

indefinits
respecte Entreelsanys2005i 2006elcontractes
mesura
enmajoro menor
esdesacceleren

gunaombra

de
s'habasatenelssectors
nacional
l'economia

L'economiaaragonesa la construcciói la indústriamanufacturera.

consistència
haguanyat
Aquestperíodedebonançaeconòmicaexerceix
ambel desenvolupa- aixímateixelseusefectesenl'àmbitlaboralen
mentestratègic
de
termesde creació d'ocupació i descensde la
Segonsl'EnquestadePoblacióAcdesocupació.
comla
projectes
a
tiva(EPA),enl'últimanyelnivelld'ocupació
logísticao la futura
en 8.730llocsdetreballi ha
Aragó haaugmentat
Expo2008de
assolitel volumde llocs de treballmésalt de la
Saragossa
nostrahistòria:588.400ocupats.La incorporació
42 les Notícies de llengua i treball

juntamentambNavarraunade les taxesd'atur
mésbaixesde l'escenariautonòmic,del5,520de

la poblacióactiva,a mésa méssignificativament
inferior a la mitjanaeuropea.Complementàriament,els indicadorsde rendaper càpitareflecteixenunaposiciófavorableenl'escenarinacional
i europeu, segonsdadesd'Eurostat la nostra

desdel'any2002d'unnivell
gaudeix
Comunitat
depoderadquisitiu)
(enparitat
percàpita
derenda

méselevatquela mitjanadela Unió Europea,tot

reflectint
aquest
indicador
continuats
avenços
en els últimsanys.

Aquestescenarisocioeconòmicfavorableno
impedeixveurecarències,
riscoso simplement
reptesentemesqueafectenal desenvolupamenteconòmici social d'Aragó. És el cas
de l'evolució conjunturaldel nostresector

exterior,necessitatd'un impuls en l'apartat
exportador,la necessàriaaproximació als

estàndards
nacionals
delaproductivitat
del

treball —anempel bon camí en els darrers
anys-,basantenmajormesurala nostraeconomia en la IFD-i i el capital humà,una
evoluciósociodemogràfica
encaraambriscos

latentsmalgratla beneficiosaarribada

d'immigrants
davantla qualteniml'ineludible
tascadela sevaplenaintegració
o el desafiamentd'aconseguirque el creixementde la

rendaesreparteixien la societatde la forma
mésequitativapossible.

La comunitataragonesa
hademillorartambé
enl'àmbitdelasinistralitat
laboral.En l'últim
anyha augmentat
a causade la proliferació

d'accidentsdecaràcterlleu.La notapositiva
la trobemenel descensdelsaccidentsgreus

i mortals.Entre 2005 i 2006 l'índex

d'incidènciaha crescuta Aragó sis dècimes
depunt,i la indústriaésel sectorresponsable

d'aquest resultat. En tot cas, l'índex
d'incidència,en comparacióambel conjunt
nacional,ésmésmoderat:51,5sinistresper
cada mil treballadorsper 60,1 a Espanya.

Segonslesxifresdel sindicat,la sinistralitat
laboralrealdecaràctermortalen2006s'eleva
a 80morts,xifra queincorporaels accidents

laboralsdelsautònomsi queno s'inclouen
enles estadístiques
oficials,tot ocultantpart
de la realitaten aquestamatèria.Pel quefa

als salaris,les diferènciesretributivesentre
homesi donessegueixensentelevades.El
salari mitjà anualés inferior a Osca i Terol
i un de cadaquatretreballadorsaragonesos
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pilarsenquès'hasustentat
nosóntantsòlids
com desitjaríem.S'ha creatocupació,més

estableque en recentsperíodesanteriors,
peròen activitatsdepoc valorafegit.És per
això queel mercatdetreballha estatcapaç
d'absorbirmà d'obra, tot elevantel nivell
d'ocupaciói disminuintla desocupació.
Tanmateix,aquestaocupacióva lligadaa retri-

bucionsbaixesdesequilibrant-se
el repartimentde la 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 Universitatde Barcelona
queensdelectàambunamagníficaintervenció enquèensparlàdel"Misteri delssalaris:

l'economiaensdiu queels treballadorssón
pagatsd'acordambla sevaproductivitat,és
a dit que,un cop descomptatl'efectede la
inflaciósobreelssalarisnominals,elssalaris
reals dels treballadorsacabenseguinta la

productivitat.
Tambéensdiuquelapartici-

pació dels guanys dels treballadorsen el
pastísde la rendanacionalsegueixal cicle
Mínim Interprofessional,
totaccentuant-se delcreixementeconòmic,caienten lesfases
en les dones(un de cadatres).
derecessió
i recuperant-se
enlesfasesexdeclararendesdel treballinferiorsal Salari

La consistènciaqueha guanyatl'economia
aragonesaenels últims anysi el desenvolupamentestratègic
deprojectescomla logística
o la futurarealitzacióde l'Expo 2008a Saragossahan de ser un aval de cara al futur.
També tenimun nou Estatutd'autonomia
quecal desenvoluparplenament.Les pers-

pectives socioeconòmiques per als dos
pròximsanysno podensermillors,peròcal
ferlescosesbé,quedenassignatures
pendents
i, a més, caldrà pensar més enllà de

l'esmentadacita internacional.L'economia
ha crescut,l'ocupació ha crescut,però els

Espanya
Estats Units

pansivesdelcicleeconòmic.La realitatsalarial recentno semblaconciliar-se bé amb

aquestes
proposicionseconòmiques.
La forta
expansióqueestàexperimentant
l'economia
alllargdel'últimadècadanohavingutacom-

panyadade capd'aquestesduesprevisions
de l'economia."(Antón Costas).En la seva

intervenció,Antón Costasabordàel perquè
de la situaciósalarialactualdel nostrepaís
i comel descensdelaparticipació
delssalaris

enla rendanacionalmostraunatendènciade
llargterminia la baixa.

En la segonameitatdel seglepassat,cadas-

cunadelesfasesexpansives
queexperimentà
l'economiaestiguéacompanyada
d'unacerta
recuperacióde la participaciódels salaris.
No obstant,des de 1992aquestapautade
comportament
s'ha trencat,i la participació
dels salarisen la rendanacionalespanyola
estàcaientde forma continuadai intensa

malgrattrobar-nosactualmenten una fase
expansivades de mitjan de la dècadadels
noranta.La pèrduadeparticipaciódelssalaris
enlarendanacionalportaa pensarques'està

produintun procésde creixentpolarització
de la distribucióde la rendaen l'economia

espanyola.Això resultamés sorprenenten
la faseexpansivaactualcaracteritzadaper
un fortcreixement
del'ocupació,la qualcosa

apuntaa quèestractade llocs detreballde
baixossalaris.Aquestahipòtesiésconsistent
ambl'evoluciórecentdels salarisrealsque,

desde 1995,hanrestatestancatso ambuna
lleugeratendènciaa perdrecapacitatadquisitiva.Hi ha causesde tipusgeneral,pel fet

quela pèrduadeparticipaciódelssalarisen
la rendanacionalno s'estàproduintnomés
a Espanya,sinóquetambéafectaelsprincipals paisos desenvolupats.Aquestesresi-

deixenenl'efectecombinatdelaglobalització
i del canvitècnicdelspaisosdesenvolupats
coma pressiósobreels salarisdelstreballa-

dors.Les causesespecíficament
espanyoles
les trobemen un model de creixementespanyol basat en activitats generadores

d'ocupacióde baixossalaris.Els motorsde
lacreaciód'ocupacióestansentlaconstrucció
i els serveisdebaixossalaris.

El major repteque tenenels governs,els
sindicatsi elstreballadorsdelspaisosdesen-

volupatsen aquestafase de globalitzaciói
canvitècnicésconvertirlesmilloresdepro-

ductivitatquecomportenaquestscanvisen
milloresenelssalarisrealsi enlaparticipació

delesrendes
salarials
enlarendanacional.
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Europea

A la part sud-oriental d'Europa i a la costa

tota
delMarNegre,submergida
sud-occidental
ellaenelsBalcanscomenel somnidelahistòria,
estrobaBulgària.Aquestpetitpaís queenssona

defutbol,elseuiogurt
jugadors
pelsseus
sobretot
i lapeculiarmanerad'assentiro negarambel cap,

inversaa comho fan la restadelshumans,roman
delcontinent
comundelspaisosmésdesconeguts
europeu.A l'Europa comunitàriahi va entrar

del
l'u degener
amblaveinaRomania
juntament
s'hansentitsempre
2007,a pesarqueelsbúlgars
consideren
manera
i finsi totd'alguna
europeus

intentarecuperar-sede la recenti mira el futur

delcoAmblacaiguda
ambrelativaesperança.
peraaquest
novesperspectives
s'obren
munisme

paísoblidat,peròorgullós,i elsbúlgarscomencen
a fer-sepresentsa Europacadavegadaambmés
insistència.Tambéa l'Estat espanyol,on ambel
tercermil-lennihancomençata emigrarmassivament.A pesardetractar-sed'un pobledellengua

eslavai religióortodoxaesdeuensentirbéenun
paísambmoltesafinitatsclimàtiques,paisatgísti-

noesfa
Actualment
i humanes.
ques,culturals
estranyconèixermembresd'aquestanaciófins fa

la seva antigacultura tràcia com a una de les

al'Estat
N'hi hauns100.000
poctanallunyada.

els búlgarsvanparticiparactivamenten la cons-

mésimd'europeus
immigrades
lescomunitats

ambla grega,d'aquest
juntament
precursores,
noció.Peròsi antigament
i d'aquesta
continent
i vanserd'una
i políticad'Europa
trucciócultural

importànciafonamentalper al desenvolupament

amb
medieval,
dela culturaeslavai ortodoxa

l'entradadelsturesa Europael segleXIV Bulgària

migmil-lenni
delmapagairebé
vadesaparèixer
i desquees va recuperarha anathistòricament
Ara Bulgàriase
arribanttarda lesciteseuropees.

sentorgullosade la sevahistòriamésantiga,

a Madrid i a la Comunitat
espanyol,especialment
Valenciana,la qualcosaels converteixenunade
portantal país.A méshem de tenir en compte
queBulgàriaésunpaísqueno arribaals8milions

ésa dirquemésd'un1percentde
d'habitants,

nombre
i aquest
lasevapoblacióviu entrenosaltres
cas
ésel
va claramenten augment,ja que-com
delsdestins
de Romania-l'Estat espanyolésun
favoritsdelsbúlgarsa l'hora d'emigrar,fixaruna

unavidamillor.
i buscar
residència

Qui són els búlgars2
Tradicionalment
els búlgarstracen
elsseusorígens
finsalsbúlgars
antics,
una
tribunòmada
possiblement
turcaqueprocedint
delesestepes
del'Àsiacentral
emigràalsBalcanspassantperaltreszonescomel Volgamitjà-a l'actualTatarstan,
on els tàrtarsd'aquestazona sesegueixenanomenant
a si mateixosbúlgars-o el
Caucas.Als territorisde l'actual Bulgàriaja hi haviaels eslaus,que s'havien

fusionatamblespoblacions
precedents,
principalment
tracis,quanelsbúlgars

anticshi fundarenel seuimperi.A la llargatambéaquestsesvanacabarassimilant
al substrateslau,molt mésnombrós.Així, es consideraqueel poble búlgarés

unasíntesidelseslaus,
elsbúlgars
antics
i elstracis,elsubstrat
original.
D'aquests

trespobles,l'eslau,queveniadel nord-esteuropeu,ésel quemésdecididament
marcàel caràcterbúlgar i el que aportàla llengua,mentreels búlgarsantics
deixarenpocacosa més queel nom. Però a part d'aqueststrespobles,d'altres
deixarentambéun rastreinesborrable
a la culturabúlgara,tali comespotobservar

fins avuimateix.Algunsdelsgrecs,armenisijueusquepoblavenlesciutats
búlgaresdesdel'antiguitatencarahi segueixenvivint.De totesmaneres,la nació
que històricamentmés influènciaha tingutsobreel país és la turca,que amb

l'Imperi OtomàocupàBulgàriadurantmésde 400 anys.Gairebétot a Bulgària
-des de la cuina o els vestitsregionalsfins al lèxic i la mateixaevolució de la
llenguabúlgara-destil-lala influènciaturcasobreel substrateslavo-balcànic.
Encara avui més d'un 1024de la població parla i se sentturca,mentreque el

nombredemusulmansésmoltmésgran,ja quedurantl'ocupacióotomanamolts
eslausesvanislamitzar,comelspomals -"col-laboradors"literalmentenbúlgar-

, Unanaciómusulmana
dellenguaeslavaqueviua lesmuntanyes
delRodopea

Bulgària i al nord de Grècia. Fruit de la història,pot sorprendreal viatgerque

visiti Bulgària la presènciaen diferentszones del país de més mesquitesque

esglésies
enunpaísortodoxiambunatradiciócristiana
tanantigaiforta.Defet,
sensecomptar
lesd'Istanbul,a Bulgàriahi trobemlesmesquites
mésgransi

formidablesd'Europa,com la deTombul a Shumen,unafantàsticasíntesid'art

islàmicambinfluència
delbarroci elneoclàssic
europeus.

Bulgàriaavui
Tampoc Bulgària ha escapat a lesàmpliestransformacions
socialsi polítiques
ocorregudesels anys90 a l'est europeui especialment
als Balcans.Bulgàriava
passar40 anysde comunismeen unaletargiadolça i alhoraamarga.Rússia es
preocupàdetenirmínimamentcontentaquestaliattradicionaldesde les lluites

vuitcentistespel control delsBalcans,mentreel movimentmarxistal'oblidava
obstinadament
i ellatambés'oblidavadesi mateixa.Duranttotelperíode,Bulgària
no va viure caprevolució anticomunista,cap cop de timó significatiu,tampoc
unadictaduraexcessivament
cruel.De la mateixamanera,sensegranssobresalts,

abandonà
elcomunismequanelstempshodictareni tampocBulgàriahaaconseguit
escapardelagreucrisi econòmicaenla sevatransiciócapa l'economiacapitalista.
A pesarqueels soussón molt baixos,els preuss'hanmantingutestablesi això

estàpermetent
el ràpidcreixement
dela indústria
turística,
especialment
a les

zonesmarítimes,
peròtambéestàcomportant
movimentseconòmicspotencialment

negatius
allargtermini,comlacompra
deterres,
bénsimmobles
i fàbriques
per

partd'empresesi particularsoccidentals(especialment
anglesos).A nivell social,
igual quedurantel comunisme,hi segueixenhaventunesenormesdiferències
entreles ciutatsi els centresindustrialsperunabandai el camp,molttradicional
i endarreritper l'altra. Com en altresllocs delsBalcanstambéaquíressorgiren

vellestensionsètniqueselsanys90,especialment
entreel poderestatali la
comunitat
turca,cosaquevaprovocar
unanombrosa
emigració
capa Istanbul.
La integritat
territorialdelpaísnos'havistmaienperill,apesardelesànsies
annexionistes
d'unapartde la societatbúlgararespectela veinaMacedònia,amb

quicomparteixen
llengua,
culturaiunllegatcomú.Finalment
l'entrada
alaUnió

Europeai elsrèditsde l'emigraciómassivaobrenper a Bulgàriales esperances

d'unfuturpossiblement
millor.
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La costa del Mar Negre
De norda sud la costa búlgara ofereixdiferentsatractiusturístics.Els bonspreusquemantéel país,les sevesllargues
platgesde sorrai les antiguesciutatsi poblescostanersl'han convertitels últims anysen un delsdestinsmarítimsmés

sol-licitatspermoltsturisteseuropeus.
La costanordesmantérelativament
pocexplotada.
És unacostasalvatgei muntanyosa
ambpetitspoblesde pescadorspenjatsde penya-segats
i calesde sorrablancaentreles roques.Segmentscom Rameni
Briag (Costa Rocosa) o el cap Emine destaquenentreels llocs més desconegutsperò més bells de la costabúlgara.
Especialmentinteressantésel capRalialcraambles sevesruinessobreel mardesd'on -diuen-la princesaRalialra i 40
donzellesméses llançarenal marper no haver-sede casarambels botxinsturesdels seusesposos.A la zonadeVarna
trobemllarguesplatgesplenesd'hotels,bars,restaurants
i totel necessariperdescansar
i divetir-sevorael mar.Segurament
el centred'estiueigmés concorregutd'aquestazona és Zlatni Piasatsi(SorresDaurades).La ciutatde Varna, l'antiga
Odessosdelsgrecs,constitueixun delsmajorsatractiusturísticsdeBulgària,amblessevesàmpliesavingudesdevianants,
el seuparc sobreel mar i les sevesesglésiesortodoxesi edificis històricsrepresentaun al-licientmésper als milers de

turistes
quecadaanyvisitenlacostabúlgara.Mésalsudtrobem
lapintoresca
ciutatdeNessebar,
considerada
unadeles

mésantiguesd'Europai carregadad'edificis medievals.Tambéen aquestazonaabundenelshotelsi lesdiscoteques,
com
a SlunchevBriag (Costa del Sol), una de les principalsdestinacionsturístiquesde Bulgària.Des del port industrialde
Burgasfins a la fronteraambTurquiael trammeridionaldela costadestacatambéperla sevabellesapaisatgística.
Alguns
delspoblesmésbonicsaquísónAhtopol, entremuntanyesi mar,i Sinemorets,residènciad'estiude lajet-sef búlgara.

Les ciutats històriques
Sofia és la capital de Bulgària i el seu centreadministratiu,industrial,cultural i
universitari.La ciutatposseeixunainteressantherènciaarquitectònicagrega,romana,
bizantinai turca.El seunom ve de la catedralmedievalde SantaSofia, queen grec
significa saviesa.Sofia és famosadesde tempsanticsper les sevesfonts mineralsi
termals(15fonts).Entreelsmonuments
principalsdestacala immensaesglésiade Sant

AlexandreNevshi. Aquesttempleneobizantíconstruital tombantde segleXIX i XX
ésactualmentla seudel Patriarcade l'Esglésiaortodoxabúlgara.Inclosaa les llistesde
laUNESCO, Plovdivésla segonaciutatdeBulgària,peròpossiblement
la mésinteressant
i bella.Creadaper Felip deMacedònia(pared'Alexandreel Gran) sobrela based'una

ciutattràciaanterior,ambel nomgrecdeFilipòpolis, durantl'Imperi Romàfou unade
les ciutatsmésfortificadesi urbanitzadesde la província de Tràcia. La sevasituació
únicaenlesrutesqueanavend'Occidenta Orientha marcatel destíi caràcterd'aquesta
preciosaciutatqueencaraavui segueixsentunade les mésvariadesdesdel punt de

vistaètnic.Aquí,apartdebúlgars,
hi viuennombrosos
armenis,
tures,grecs,gitanosi

russos.Un delsmonumentsmésinteressants
de Plovdiv és el seuamfiteatreromàdel
segleII, impressionantpel seu bon estatde conservaciói la sevacapacitatde 3.000

seients.La ciutatésricaen diferentsesglésies,mesquitesi monumentsanticsdistribuits
al llarg i ampledels7 turonssobreels qualss'assenta.VelilcoTarnovo(GranTarnovo)
ésel centreculturaldelnordi capitaldelpaísa l'èpocademàximaesplendordel'Imperi

Búlgar.A VelilcoTarnovoel tsarFerdinanddeclaràla independència
el dia 5 d'octubre
de 1908.El bon clima, la bellesade la naturacircumdant,els nombrososmonuments

històricsi la fortalesade Tsarevetsaugmentenl'interèsturísticd'aquestaantigaciutat
balcànicaplenade carreronsi jardins.

Monestirs i muntanyes
Sens dubte el més universal dels monestirs búlgars ésel deRila, declaratpatrimonidela humanitatperla UNESCO.
Fundatel segleX per Ivan Rilslci, el monestires convertíen el majorcentreculturali literaribúlgarmedieval.Posseeix
una interessantcol'lecció depinturesmurals,xilografies,armesantigues,monedes,llibres,bíblies en pergamíi icones.

Situata lesaltesmuntanyes
delmassísdeRila el monestirdestacaperla sevaarquitectura
bizantinaúnicavermellai blanca
i per la bellesade la sevasituaciónatural.Amb el tempsel monestirde Rila s'ha convertiten un dels símbolsdel país i
en un delsseuspuntsmésvisitats.Entre els monestirsmésinteressants
del países trobentambéel de Bachleovo,segon
mésgrandeBulgària,situata 28 em de Plovdiv a lesmuntanyesRodopei el deTroiàn,propde la ciutatdelmateixnom,

amb la sevaespectacular
arquitectura.Tots aquestsmonestirsestansituatsa serraladesi muntanyes,de les qualsel país
n'és ple. És a Bulgàriaon trobemel pic Musala (2925m.),el mésalt delsBalcans,i aquestnom mateix,queen turevol
dir precisamentmuntanya,provéde la serraladabúlgaradeBalltan,unaferéstegaregióplenade llegendesi contessobre
esperitsi bruixes.
LesNotícies
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Miscellània

pea

La portada
pera
Els mitjansde comunicaciója nomésserveixen

transmetre'nscadadia quotesrossejadesd'una actualitat
desvinculadade la història.Per via dels diaris,de la ràdio,
d'interneti, perdamuntdetots,de la televisió,se'ns recrea

ambladequalsevol
i intercanviable
unarealitatindemostrable
altredia. Jo particularmentno em crecres.Malgrat quela
seqièncianaturalde les cosesexigeixquehi hagiportades
enelsmitjans,el queja no hi ha sónindiscutiblesnotíciesde
portadaperquètotesles parcel:lesde la realitatquotidiana,

l'honord'obrirun
perbanalsquesiguin,podrienmerèixer

telediari.De fet,si anama la secciódela notíciamésllegida
en els dosgransdiarisdigitalsespanyolsd'avui mateix,ens
trobam que les més llegides no coincideixenamb les de
sí coincideixenentresi. Deuenser
portadaperòcuriosament

En
del'úsi abúsdelfamóshipertext.
secundaris
elsefectes

senglesedicionsdigitals,el mateixdia,el segonarticlemés
llegit tanta El País com a El Mundo ha estatel divorci del

grupmusicalLa OrejadeVan Gogh.Ni el processament

d'Ibarretxe,ni l'IRPF de Rajoy, ni les negociacionsamb
ni capaltra
detoguesdelConstitucional
ETA, ni lesestirades
neuradelsamosde lesduescapçaleresquemonopolitzenel

tediósdebatoficial ha tengutl'honor de ser la notíciamés
llegida.Ahl I això perquèFernandoAlonso encarano s'ha
deciditperRenaultque,quanesconfirmi,laprimíciaarrasarà
en la competicióde les mésllegides.

El simulacre
el
Com perconfirmar queenel nostremónpostmodern

Unasimplefrase potdonarmoltdejoc enel móndela

comunicació.Desprésdelrebomboricreatarrandela pixada

deXile,nocrec
alacimera
espanyol
foradetestdelmonarca

oriental
quequediningúqueencaraescreguiaquellabajanada
E
n
sobreque"unaimatgeval mésquemil paraules". 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 gran proveidora d'hiperrealitatque és la
televisió.Canviantd'escala,a canostratambéhemtengutla
nostrafrasecèlebre,aquesta,però, robadaper un càmera
d'IB3 a la líder baleardel PP, Rosa Estaràs.L'han glapida

queamblafuitaalsEU deJaumeMatasli caigué
confessant

un bonmort".Tenimtanpocsproblemes,vivim tanbé,ens
queixamtandevici a lesilles,queli hemdedicata lapardalada

la realitat,surtena lapalestrados
simulacreacabadesplaçant
projectesa Espanyaquepugnenper convertir-seenelsmés
gransexemplesd'hiperrealitatespeculativa.Em refereixal
queesvol construiral desertdeLos Monegros
supermegaparc
i a l'illa artificialqueesvol plantardavant
propdeSaragossa
el port deValència.La Luna deValencia -ocurrentnom de

la idea- ocuparia1,6milions de metresquadratsi acolliria
fins a 1.000famíliesdinsun espaiguanyat-robatpersermés
exactes-a la mar amb hotels, marinesper embarcacions,
Una
zonesd'oci,centrescomercials,col-legisi poliesportius.

delMarinad'Or
rèplicad'unbarrireali laversióextrema

may of life. La prova que la cosa no va d'ideologies ni
d'identitatsètniquesésqueelsmafiosestantanentusiasmats

ambel projecteGranScalacomelschesambla sevailla

postissa.Enmig delno res s'aixecariaunaLas Vegasmone$diferents
amb32hotels-casino,
grinadamunt2.000hectàrees,
parcstemàtics,200 restaurants,campsde golf, hipòdrom,
zonescomercialsi zonesd'oci, tot plegatambun impacte

Resquenos'hagi
habitants.
quefinsi tothaarribatalParlament. iguala unaciutatde100.000
deportada
unaatenció
totaofesa,ha acusatla televisió
L'anterior vicepresidenta,

han
detirescòmiques
Els dibuixants
públicad'assetjament.
trobatun filó necrofílicjuganta veurea quèo a qui esreferia
quanva mencionarel "mort" en questió.
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fet, nomésque mésgran, mésbèstiai més a prop.Tot es
rèplica, tot és fals, l'únic autènticseranels beneficisdels
promotorsi el 3 per centen casqueno s'hagi apujat...,que

tema.
moltaquest
jo noelseguesc

El Castelló de la Plana delesprimeresdè-

semànticdelesparaulesvalencianai cultura.

La llengua,literatura,història,senyescomu-

casesbaixetes,ambuna entradaamplapel
carroi unademésestreta,normalmentenrajolada pertaulelletsd'Ondao l'Alcora, destinada a les persones.Però aquestaciutat,

Lesinquietuds
culturals
i socialshavien
unit

gruphumàmésinteressat
perla culturadel

delpoble.Probablement
ara,enssemble
que
la signatura
delesNormesdeCastellóha

tambélamúsica,teatre,antropologia,
ciència,
etc. erenobjectede l'interèsd'aquell grup
queal CasinoAntic o a qualsevolmasetdel
Camí de l'Alcora o del de Borriol podia
passar-sehoresi horesescoltantla darrera
teoriavulcanològicaen bocadeVicent Sos

cadesdelsegleXX eraunaciutatruralde

aparentmentdormisquejada,tresorejavael

paísdetotelterritorivalencià.La creacióde

laSocietat
Castellonenca
deCultura
nosolamentcalconsiderar-la
coml'apariciód'una
agrupació
queinicialapublicació
d'unbut-

lletí, cultural i científic, únic per la seua

capacitat
divulgadora
i tambédeprofunditzacióal PaísValencià(d'aixòfa mésde
vuitantaanysja), sinócomla propostacívica
d'animarl'estructuraciód'una comunitata
partirdelsnouscorrentsintel-lectuals.
Azorín

parlava
deCastelló
comdelacapital
cultural
valenciana,conscienti escrupolósdelvalor

amicalmentpersonesdela mésvariadacondició i ideologia.Però tots militantsferms
en la tascaderecuperaciósocialdela ciutat
i lesarrelsculturals,dela llenguai la identitat

estatla fita eminentdel grup,peròl'obra va
mésenllà.L'alè queaquestes
personesinsu-

nitàries,la incipientindustrialització,
però

Baynat,lesdescripcions
delespintures
rupestres
descobertes
perPorcaro lamésrecent
composició
ètnica
delmestre
Falla.Enaquell

flarena laciutat,i comarques
castellonenques, món espodiencombinarsenseestridències
lesrecuperacions
mitològiquescasolanesde
societaten general,totalmentsuperadora
de
Josep PasqualTirado ambels seriososprinposicions,interessoso comportaments
cipiscientífics
indisobre
l'electricitat
olanoosfera
viduals,BernatArtola, enparlarde la dèria
deCasimirMelià.

propiciaria
unaactitudfrontla cultura,i la

i personalismes
enla ciutatdeValència,

generats
al voltantdela llenguai signesiden-

Eixe seriael bressolqueacomboiàMatilde

titaris,assenyalarà
quel'esperitdelCapi
Salvador,i unacasaon la músicaeraessenCasaleradevidrei queambl'alèestrencava). cial.El parevaserundelsfundadors
dela
LesNotícies
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SocietatFilharmònicade Castellói creador

d'una orquestraque va interpretarper primera

Simfoniade
a laciutatlaCinquena
vegada

i sa tia li ensenyàles primeres
Beethoven
nocionsdepiano,ellatambéhi va aprendre

perlaculturadelaciutati el
lesinquietuds

país. Els valencianspodríempresentarun
llistat copiós de creadorsque han confós
suposamúsicavalencianaambla cançoneta
damentètnica,o d'escriptorsqueel lligam
mésenllàd'unes
ambel paísno el concreten
narracionsfarcides d'escenescamperoles
manifestadesmitjançantun lèxic que no

marcfallerambalgunaddil'estricte
supera

molt
tamentreligióso bròfecsuposadament
valencià.Matilde Salvador,desdelesseues
ésconscientquevol
primerescomposicions,

fer sobreiotmúsica.Això sí, el compromís
ambel seupoblela indueixa tindre'lpresent,
benpresent,enla seuaobraperòsemprecom
50 Les Notícies de llenguai treball

referent,no com dipòsit de primarietato
vulgaritatsa les querecórrerper explicitar

culturalo social.Sigala
unapreocupació

quesiga la composicióabansqueres serà
música,i músicaescaient.En certamanera
Picasso,delprincipi
podríempatlar,recordant

quel'art de pintarabansquereséspintura.
La música,per això mateix,abansque res
hadeserconjuntdesonsi silenciscombinats
manera,música.Malgrat
d'unadeterminada

quenomés
diu,música
que,comellamateix

vivintenunlloc determinat
potcompondre's
(a la paraulaviurecal donar-liunvalor molt

física).
deresidència
mésampliqueelsimple

popularcom El
Una obratanmarcadament

Betlemde la Pigà, en la qualenspodria
de
presència
lògicala majoritària
semblar
follloritzants,Matilde
pecespresumptament

querebaixe
nivol,capvel'leitat
noespermet,

això
la dignitatmusicaldel'obra.Integra,
sí, girsi formespròpiesdela músicavalen-

dela
desdelarigorositat
cianaperòsempre
pretensió
ambla
i
composicióbenfeta

d'elevarel contextteatralanecdòtic,sense
poperdreni un gramde la seuanaturalesa
El
artísticaambiciosa.
pular, a formulació
es
seupaísno
ambel
compromísdeMatilde
a
recursfàcil
el
manifestarà,per tant,amb

propòsit
sinóal'explícit
superficials
distintius

de fer ambmúsicaun recordatoriconstant,
autèntici dignedela realitatsociali cultural

hofaràapartir
quel'envolta.I bàsicament

diguem-nenacionalitàries:
deduespremisses,

una
A lesquecaldriasumar
poblei llengua.
perendinsarsubstancial
altraconsideració
enlaseuaobra:lacondició
seescaientment
i difícil
transcendent
de dona,especialment
els anysquarantaquanemergeixenel món

i lacultura.
delamúsica

a un actecastellonencritual.

Cadamatílaprimeradiligència
delacom-

positoraconsistiràenmirarperl'amplefinestral de la catorzenaplantaon estàel pis en
el queviu,voral'anticllit delTúria,i intentar

endevinarper entreduesfinquesblanques
situadesenfront,a l'altra vora del pont de
Calatravabatejatpopularment
comlaPeineta,
les muntanyesde les rodalies de Castelló.
Els dies mésclarspodràguaitarel Bartoloi
sentir-setoteljorn acomboiadapel paisatge
familiar del Desertde les Palmes.Malgrat
viure bonapartde la seuavida a València,a
la queestimafervorosament,
Matildeésconscientmenti decididament
unadonadeCaste-

lló. El residiral Capi Casal,perexemple,

no li hafetperdreni la melodiani lesflexions

verbalsdelesformesdialectalscastellonenques.No solamentel parlar: els costumsi
tradicionspopularstenenen Matildeunade
les més addictesprosèlites.La Romeriade

lesCanyesa la Magdalenafa moltsanysque
l'encetai la finalitzasemprea peu(podríem

dir quefa seueslesparaulesdeBernatArtola
al Pregó: Anar a la Romeria/no éstan sols
anar defesta"/ésdeurequemanifesta/orgull
degenealogia),i desdel CastellVell prota-

gonitzal'ofrena a la Sang delsMoros, una
accióqueja haesdevingut
tradicióindiscutible
(com les figuesalbardaesa l'ermitade Sant
Roc delesFontanelleso el tocdecampaneta
al mateixermitorien la partidadeCanet)de
la Romeria. La presència a les festes del

carrerSantBlai o lesermitesdelCaminàsés
puntual.Senseella la Colla delPixavíestaria
òrfena.Qualsevolorganitzadord'activitats
culturalssapquetéelrecolzament
i lapresència de la compositorasemprequela convide

Peròon eixaconjunciódona-pobleadquireix
unamagnitudrellevantésen lesseuescomposicionsapartirdereferentslocals.La Filla
del Rei Barbut no solamentés la primera
òperaescritaperunadonaenlanostrallengua:
no solamentun esdeveniment
transcendent
en l'obscuritat cultural i social dels anys
quaranta,ésun càntica la mitologiapopular
de Castelló,a les arrelsmitificadesqueexpliquenqui somi d'on venima partirde la
nostrapròpiaimaginació.La recreaciómusical delspersonatgesdel Tombatossals,que
J. PasqualTirado va recuperarliteràriament
i quea Manolo SegarraRibesli servirienper

a escriureel llibret de l'òpera,s'ha integrat

Són multitudlesobresqueha dedicata Castelló,i a lesviles i poblescastellonencs.
Del
Nadal a la UJI (Universitat Jaume D, a
cançons sobre poemesde Bernat Artola,
Miquel Periso JacintHeredia.Tambééscert
que eixa societati genthan reconeguten
Matildeunadelesfitesartístiquesdel segle:

Medalla d'Or de la UJI, carrersdedicatsa
Onda,Benicàssim,Vila-real,etc.,distincions
i homenatgesarreudel territori,col-legis i

institutsretolatsambel seunom.Tambéen
la seuavessantpictòricaels referentscastellonencsseranmúltiples,tot el santoralpo-

pularcastellonencdesdel Lledó a santBlai

o la Marededéude l'Esperança d'Onda hi
seràpresentalsquadressobrevidrequepinta,
comtambépersonatges
—IsabelFerrero Na

en la memòriacomunitària
castellonenca Violant-i objectespreuats—labarcadel

profundamenti, el quepotsersigamésimportant,excedeixl'estrictacreacióindividual
per erigir-seen símbol col-lectiu.La Filla
del Rei Barbut peròtambéEl Betlemde la

Macareno,per exemple.Difícilmentpodem

concebreles seuesproduccionsi comportamentsocialsensel'essencialitat
castellonenca,
comtampocésimaginable
parlardela cultura
al Castellódels.XX sensereservar-liun lloc

Piga o laMarxadela Ciutat.Amb elBetlem,
i a partirdelstextosdeMiquel Peris,crearà
un espaion encabirelspersonatges
populars

preeminenta Matilde Salvador.Peròla seua
estimano és acrítica i reclamauna major

nadalenca(l'Al-leluia, per exemple)als tradicionalscantsmarinersdel Grau.Una obra
que marca sistemàticamentel Nadal i ha

titatcabdals.El referentés Castellóperò a
partird'ací extensiblea totel País Valencià.

delCastellódelsinicisdelXX, barrejatsamb
alguns històrics, des de l'eufòria musical

esdevingut
acteobligati referencial
d'aquestes
festesa la ciutat.Una obracapaçd'unir els
castellonencs,i castellonenques,desde la
música però tambédes de la consciència
identitària.
Amb la Marxadela Ciutatintentaràreflectirquela músicapot aportar,quan
ésescaienti arrelada,comsigneidentificatiu
i simbòlic d'una comunitat.El consistori
municipal quepresidiaDaniel Gozalbo va

declarar-la
himneoficialdelaciutati elveinat
no pot concebreun actepúblic municipal
senseun final interpretant-se
la Marxa.

intensitatper tal quetorne a ser la capital
cultural d'un país que té en les vessants

culturalsi lingúísticalesseuessenyesd'iden-

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
passamésenllàdelslímits dela seuaciutat.
I València,Aldaia, Alboraia,Xirivella, i un

llarg etcèterasón llocs on L'empremtade
$ dosolament
visible sin exemplar.
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d'unacol'lectivitat.
delaidentitat
transcendent

És,ja hodiula Bíblia,el Principi.Peròen
aquestcas la valoracióestàprimadaa més

Romeria de les Canyes durantles festes
de la Magdalenade marçde l'any 2.000.A
mitjancamí,a l'ermitadesantRoc deCanet,

tambédit de les Fontanelles,estàasseguda
com
Matilde,desprésdetocarla campaneta
manalatradiciói abansdel'esmorzarcorresponent,ambuns amicsesperantquearriba
el seguici oficial. Entren els cantorsque
interpretenl'O véreDéus, en llatí, i altres
cànticssempreen valencià.Apareixenles
autoritatsambel bisbede Castellói el presies resaun
dentZaplanai, automàticament,

Padre nuestro, en castellà, trencant
l'habitualitatde l'ús de la llenguapròpia.
Quanfinalitzala cerimòniapresidenti bisbe

s'acostena saludarMatilde."Nomésparleu
valenciàencampanyaelectoralo quanteniu
gens
un interèspuntual,peròno espreocupeu

ni micaperla llenguadelpaís",elsamolla

per la consideracióespecíficade la qualitat
sonora de la llengua. Matilde diu que la
llenguamésmusicalquemai ha sentit,i en
la que ha treballat,és el catalàseguidade

unamateixallengua:El RouredeSerrabona,
sobreun poemadeJoan SebastiàPons,a qui
li endreçàla sardana,El Pí de Formentor,

Encaraqueel seurepertoriconténo poques
obresen castellà,sobretotper encàrrec,la
majoriadelespecesho sónenllenguapròpia.

a Francescde Borja Moll, La Carrascade
a Enric Morera,poemade
Culla, homenatge
Miquel Peris, Oliveres de l'Alguer, poema
de RafaelCaria,dedicadaa A. Badiai Mar-

l'italià, greci castellà.

Ja en les primerescomposicionsseràpalès
l'úsdelapròpiacomllenguamusicalhabitual,
com ara Com és la lluna o Tres cançons
valencianes,premiadapel ConsellValencià
de Cultura que presidiaBosch Morata, el

pel queseriaposterior1936,i orquestrada
mentel seumarit,Vicent Asencio, a pesar
queno erentempsmoltpropicisper a un ús
delvalenciàcomvehiclede transmissiócul-

tural.La llenguaésbàsicapera interessarli musicarun text.I no solamentles formes
lingiístiqueso dialectalsmésproperes,més
sentides,sinótoteslesformulacionsdel do-

la compositoraper totasalutaciómentreel
quela seua
esdisculpaassegurant-li
president
preocupaciópel valenciàésgrani sincera.

mini lingiístic. Allò deSalsesa Guardamar,
deFragafins a Maó, téenMatildeunasegui-

Una compositoraque ha fet de la música

doraimpenitent,encaraqueella ho allarga

tics de la seuaobra, que diu que la veu és
l'instrumentmusicalmésperfecte,en bona
lògica,ha de considerarels motsessènciai

poblacióitalianadel'Alguera l'illa de Sardenya,el reductemésorientaldel català,és
delaseuaestima
inequívoca
unamanifestació
per l'idioma. Des queva descobrir,en un
aplec de conjuntscorals a Barcelonafa ja

méscaracterís- mési no acabaenMaó sinóenl'Alguer. La
creadors
coralundelsmitjans

principi de la relació ambel món,almenys
amb el món sobre el que sinceramentvol
exercir.Més a més si pensemquel'autora
destinaun esforç singular per tal que els

mésdevintanys,unorfeóitaliàquefrasejava
el Cant a la terra nativa(composta partir

correcta- d'un poemade Miquel Durande València)
delesseuaobralletregen
intèrprets
o mésde comho pogueren
tanintensament
commenti queelsversossiguenfàcilment

presos.La frase de SanchisGuarner"Qui
renunciaa la seuallenguaéscomqui renega
de sa mare",adquireixen la nostraautora
condiciódeprincipiformal,artístici ètic.Per
ella totsels queen creuar-seet diuen"Bon
dia",comproclamavaJosep Pla, sónveinsi
paisans.La llenguano ésun simplecodi de

comunicaciócom el dels signeso el dels
senyalsdecirculació,expressai exterioritza
formadeveurei comprendre
unadeterminada
i essenel món.Ea llenguaésla determinant

Pelement
d'unasocietat,
cialconformadora
I

delenguaitrebal—
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La propostas'ampliariai concretaria
sardana.
en la composicióde les Cinc sardanesvegetals, una obra que reuneix cançonssobre
arbresrellevantsdetoteslesterresqueparlen

o balearslapropensió
catalans
fervalencians,
peraquellaciutat,senyali signedela perdurabilitat de la nostra llengua, esdevingué

un poeta
passió.Molt mésquanconegué
d'aquellterritori,RafaelCaria,dequi musicarianombrosospoemesi un recullques'ha
convertit en una de les produccions més

textdeCostai Llobera,queMatildededicà

garit,i Xiprers de Sinera, textnaturalment
de SalvadorEspriu, destinadaal músicManuel Valls. Aquesta obra és probablement
unade lesquemésapreciaperla seuasignificaciórespectede la unitatlingúística,però
tambéper serunaaportaciócorala un tipus
de composicióen la que no és habitualla
veu.. I amb la unitat la dignificació. Una
llenguaés molt mésqueun simplecodi in-

manifestació
És uncodiperòtambé
formatiu.
identitàriad'unasocietati, consequentment,
enel que
mereixun respecteireconeixement
s'inclouran les expressionsméspopularsi
conjuminades
peròobjectivament
desimboltes
en el cos gramaticalgeneralde la llengua.

L'òpera Vinateaés probablementla seua
producciómésnotable.La compositoraés
familiar
enlavessant
usuàriaperònosolament

o social,tambéen la professionali intel-lectual.És usuàriaconscienti conseqient,en la
llar i en l'àgora.Eixe conjuntdelligamsés
probablementla raó de la seuamilitància
enla promociói dignificacióde
apassionada
la llenguadelsvalencians.

En elsdiversosactesprotocol-larisenquèha

participat,sobretotcom a conseqiiènciade
lesdistincionsatorgades(desdela Distinció
Valenciana
alMèrit Culturaldela Generalitat
als mésmodestoshomenatgesde pobleso

culturals),lesseuesintervencions
associacions
causenuna certasorpresa.En primerlloc

diuqueagraeix
i clara:
rotundament
perquè
perquè
i després
delescomposades unshonorsquela satisfan
i interpretades
conegudes
i
laseuaadhesió
expressa
sistemàticament
els darrersanys:Els asfòdels.
laFederació
delsanysvuitanta
A lesdarreries

lloc ni circumstàncies.

monolingúe).
Eixaeraunatàcticahabitual

de la censuraliteràriaja quemitjançantla

duplicitatlingúísticapodiaremarcar-se
la
seuaoriginalitat
castellana
(evidentment
trans-

El segle XX, sobretotla segonameitat,ha

estatelperíodeenquèel gènere
femeníha

esdevingut,sinó tot el queenjustícia calia,
fonamental
enelbastimentdequalsevolacció
pública, i privada.La literaturavalenciana

estàfarcidad'escriptores
quesignaren
els
seusescrits
ambnommasculí
pertaldepoder

veure'lseditats.
Matilde,i el seumatitVicent,
en aquestcas tambéforen un exempleno

genshabitual
enelperíode
postbèlic.
Vicent

va ser mestrei company,però sobretot va

gredintla realitat)i fer creureque només
s'escriviaencastellà.La cosapodiaesdevenir

Xaflianacomquans'obligàqueelspocs
llibresdeversosques'editaven
tingueren
un
títolquefóraigual(lletraperlletrai paraula
perparaula)
envalencià
i castellà.
La inquietudencalma,Volar,...són
algunsdelsllibres
queenexposar-se
enelsaparadors
deles
llibreries(enel delespoquesi heroiques
llibreries)
podienpassar
perpublicacions
en
espanyolquanestavenescritesenvalencià.
Per tant,encaraqueperunasolavegada,La

recolzar
decididament
i fervorosament
l'obra
deMatilde.

Filla delRei Barbutva representar-se
al

L'any 1943,uns diesabansd'estrenar-se
La
Filla delRei Barbut, una certapreocupació
va irrompreentreelsorganitzadors
del'acte.

basatenunajove dona(encaraquenascuda
de la fantasiapopular).

El permís
oficialperpoderrepresentar
l'òpera

no aplegavadesdel Govern Civil. El músic
deVinaròs,i personatgedeprestigientreels

guanyadors
dela incivil guerradel36-39,

TeatrePrincipaldeCastelló.Unaòperaescrita

derecuperació
femenina
delseurellevant
lloc enla societatno esmanifestaúnicament
enelsreferentso destinacions
delescançons.

QuanlesDonesProgressistes
valencianes
li
concedeixen
unpremisensdubtesabenque
l'atorguen
a unadestacada
artista,
peròsobretot
hofanperl'exemple
d'anarcontracorrentenmoments
difícilsi no adormir-se
lànguidament
entempsmésbonancencs.
Eixa

éspotser
unadelesgransvirtutsdeMatilde:

siguenlescircumstàncies
lesquesiguenella

executarà
laseuatascasense
laments
estèrils
ni eufòries
enganyoses.
El treball,
enmúsica
o en el compromísde cadadia, ni és una

càrregani unasalvació,simplement
una
actitudenversla vida.Probablement
eixa
sigatambé
unadelesraonsdelseudinamisme

perunadonajovei ambpersonatge
central

i dela seuaeternajoventut(GonçalBadenes
dixit ).

La donaestàconstantment
presenten les

CrecqueMatildereuneixla doblevessant
quecaldriaenunhipotètic
paísideal.Ésuna
persona
singular,
destacada
enlaseuafeina,

seuescomposicions,comreferent,comtema

i finsi totcomhomenatge
a la seualluita.

compromesa
ambelsobjectiusd'aconseguir
unacomunitat
cadadiamillori mésautèntica,

Homenatgea lapoesiafemeninad'Amèrica,

referenti modelalqueacollir-se,peròsobretot

reuneixpoemesde GabrielaMistral,AlResposta:l'obra estàen valenciài cal que
esrepresente
alavegada
encastellà,
onomés fonsinaStorni,DelmiraAgustini i Juanade
encastellà,
peròsobretot,
elmésproblemàtic: Ibarbourou,posteriorment,ja en la dècada
lamúsica
ésd'unadonai amésjove.El tema dels vuitanta,l'amplià amb uns versos de

i etèries
intencions
detantsalsquis'ompli

Leopoldo Querol indaga sobre la questió.

de la llenguaesva resoldreambel quepo-

dríemdir-nepactelocal:comquelagentde

Castelló volia l'estrena, en iniciar-se
l'espectacle
esva llegir unpaper,encastellà,
explicantdequèanaval'òpera(evidentment

totsels presentsse sabienl'argument
de

composatentreelsanysquaranta
i cinquanta,

DulceMaría Loinaz. CarmenConde,la primeradonaquetrencàla tradiciómasclista

delaRealAcadèmia
Espanyola,
ésunade
leslletristes
preferides
perMatilde.
Canciones
denanay desvelo
i Cancionero
delaenamoradafigurenentrelesobresperaveui piano

memòria)i en capmomentesva fer esment
quel'obra estavanomésescritaenvalencià

(laprimeratambéadaptada
pera veui guitatra)predilectesdela compositora.

dir-se públicament semblavamenys

Peròelprotagonisme
deMatildeenlatasca

(cosatanevidentcommanifesta,peròenno

ésunadonaque,mésenllàdelesnebuloses

la bocasobreel nostrefutur,dedicaesforç,

capacitat,
cosi ànimaafercadajornelque

calfer:bastirunpaísmésric, solidari,autèntic, identificatambla seuahistòria,llengua

i cultura,ambun compromísfermi no amb
paraulesgrandiloquents(queno s'entenen
enel cadadiai, ja sabenqueMatildeodiala
no comprensiódelstextos). Matildeéssens

dubteundelsmillorsexemples
quemaiha

donatelPaísValenciàdeciutadana
conscient

i

coriseqiJn modelquea pesardeles
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Joan Codina
Barcelona (1927).Fill d'unafamíliabenestant,la prematura
mort del pare determina que hagi de posarse a treballaraviat.

El 1950és traslladarGuinea,d'ontormael1961.Entraen una
finsqueel 1976,a causade lagreucrisi
empresametal-lúrgica
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'agrupaciódel comerçdel metall.S'adonaque
intentarcanviarel sindicatvertlealdes de dinsés inviabletel
1076s'afiliaa la UGT de Catalunya.L'any1977és elegitvocal
generaldela Federació
de l'ExecutivaContederali secretarn
del Metall de Catalunya, i el president de la Generalitat
el nomenaconsellerde Treball,
Josep Tarradellas,
provisional,
al sindicat.El seu
i ell dimiteixde les seves responsabilitats
mandat es caracteritza pel diàleg i la negociació ia creació

(1887Mataro (1905).El seupate,Joan BellavistaFeliubadaló
1957)ja era afiliata la UGTi militantsocialista,La Leocàdia,
als 14anys,entraa treballara'unafàbricade gènerede punt
d'unavaga
i, quanen té 16,ja és unade les capdavanteres
la despatxen.Va a una altrafàbricatèxtilon hi haviamolts
Ugetistes. Aviat fa de portaveu de les reclamacions.o
delstreballadors.
reivindicacions
Durantla Guerra Civilcollabora estretamentambel Socors
Roig. Va ser una de les poquesdones de Mataróque duja
dels nacionals,
fusell.Amb un company,abansde L'entrada
de la Casa del Pobleperevitar
crementotala documentació
represàlies,excepteles escripturesde propietat,Acabadala
guerra la detenen i s'està a la presó durant tres mesos,
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del Consellide Treball de Catalunya. Uncopcelebrades

les

deCatalunya,l'any1980,inicia
eleccionsal Parlament
primeres
Unanovaetapacoma parlamentarisocialistaa Barcelona

coma senadora Madrid. De manera parallela toma a tenir

càrrecsal sindicat.En el V Congrésde la UGT de Catalunya,
el juny de 1980, és nomenat president d'una executiva
deJoan Codina,
LluísFuertes.Lesaportacions
encapcalada/per
en
vanesdevenirelaus
impulsordela ponència"Fetnacional",
Atranidelaseva morteldesembre
dellsindicat,
lacatalanització
de 1999, la UGT de Catalunya va emetreuncomunicaten què

el considerava"un referentSocial i sindical... un lluitador
El 2001,lesiundacions
pelsdretsdelstreballadors".
intatigable
Comaposada i'Campalans varen decidir que el Premi Primer

de Maig,en el seuapartatdedicatala IniciativaSocial,portés
el seunom.

i desprésla duena Unconventde mongesde
incomunicada,
Barcelonaque feia de presó.Allí en l'espai dertresrajoles
haviende dormirtres dones. De tanten tant se n'enduren
L'havien
entotal,dosanysdetinguda.
algunesies afusellaven,
acusatd'haveranatalfrontiella'esva:defensardientquehavia
del'empresa
sempre,cosaquerelsrepresentats
estattreballant
Varenavalar,En sortirde la presóajudaaltrespresos.En una
ocasióva ajudara escapar-sedos presospolítics.Durantla
postguerramantécontactesambels seus antlescompanys
socialistesi delsindicatqueno havienmarxato queja havien
tomatde l'exilio de les detencions.Es veiend'amagata la
militantisindicald'abans
fàbrica,als barso pelcarrer.L'activitat
elfeixisme
de laguerra ladrantascadesuportalalluitarcontra
Venidonarpasalscontactescamutlatsi'elandestins.

nt
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Daniel Tarradelles
Les Preses, la Garrotxa(1951).El seu parefelade sabater.
eremula secciomes important deles comarques gironimes./
Amb eatorzeanys, comença a colllaboraren economia
Sent membredel comitenacionalde Catalunyai'secretari
domèsticamentreestudiaellbatxilleratdeimestteiMmdustreal.generalice la comarcarmensamque
noimotrmarnarquanmes el
Practcalentisme alsindicatverticallleselegitdelegatsinelcell necessiten.Viuels problemesdel procesd'unitatsocialista:
La comarca presentava una tipologialaboral moltditerenclat
"Alsquemilitavenya
UC PSC almora,
ensValtocarrebreper
de Barcelona, ambempreses petites l'amor

treballantampeu

de cano.Muntaunapetltacooperativalaviatsellconsideraun
agitador.Als inicis de la transiciós'atilia a Convergència
Socialista s'apuntaala USO, però,poc despres,entraala
UG deCatalunya.
Vanserunsinicisaliíells.La gentdimatgera

les dues bandes, però ara crec que va serimportantíssimique
Uns quants iessim ce ponti detrmensmissors
d'arguments,que
era del que es tractava Amb l'anibada dela democràcia

aconsegueixen
unasènedimporentsmillores,formenquadres
siidicals Loenneixenmunapolítica tenitoral. Quanyen totes les

eleccionsSindicalseva Ganoixedes consolidenambtorca,
precedentsl'ellconsideraquedes de Barceloneamovenisaber L'any eormsurmelegiediputat
al Panamentde Catalunya, on/Al
interretarios: Vam desconvocarla vagen vaig patit umercisi
romanireslegislatures hade ceixarladedicaciósindicalper
personalimolttora,peròva comelditambunmomentenquè
laeinapanamentata.Guanyedalcaldiamdeles
Preseslirenova
lailliaciova fer-semassivaa laicomarcar
amb5100016otlitzantslaiconitancadelsseusiconeiutadans
diversesvegades.
telidiosa, lany 786,comença una Vaga-d'hores extres sense

Girona(1918):
Neixenuna familiabenestantsonsetgermans:
LEnticesdevindraunconegutaiigentdellPOUMEM984/0bte
elttollde mestra.A començaments
de 19801Interve
ectivament

hegemonicamdels
comunistes
contraelssectorsmesesquerrans
querelsobligaratancarelslocalsdelPOUM. El generde 1989
marxara lexili. A nolosa, es retrobaramb qui varserel seu

enlemreacióa'Girona delalsederació'Espanyolamdedireballacors

Companyduent oo anys,CanmelRosa, (Roc/ Els esperen

lornmavapand'un organisme municipal. lla sevatascaoumolt

elseucompany, prmere Perminyandespres a París on toma

És tambédelegadadellConsellide l'Escola Nova Unificada

1977varetormane
Catalunyadespresde 88'anysd'exili.L'any
2006/la'Cenerelitatelsconcedeixatots dos la Creu de Sant

de l'Ensenyament(FETE), moltfortaraCatalunya Espanya,
piivecions, camps de refugiats,lainvasiorde RrencapelMlercer
aonerdaala UCI Ingressarenelrecentereat
POUM octubre
Relehproblemesdepabers.. Junts Ventrebellarenlaresistència
del 1986€s nomenadarregidoraide
Culture Propagandearmdecontrerels nazis envels moviments d'oposicioral iranquisme.
L'Ajuntament
derGirona, sent la primeredonaregidoreque
Quansecabalamquerrerenovelasevaarlllacióora
la UG amb
intensa: millora de les condicions escolars, llulte contra
L'analiabetsme-oaplicaciordela renovació pedagògica.
(CENU), organisme que depènide la Generalitat

que volia

fixarelsnouscaminsdela pedagogia.
El 1987pateixlavoluntat

alexercirdemestredimpulsalareorganitzaciodellCasal
Català
ambelcaracterpatniòtc

enaltidordeles llibertats. El juny de

Jordi. Blogranievextetemdenllibre
Ladlavordels somnislLlibres
dels Quatre Cantons, CCE Edicions).

DG
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Elnaixement
d'unprojecte
Araja fauna mica més d'unany quel'arxiu
estàinstal-lat,junt ambla biblioteca,al passatgedelaBancadeBarcelona.Es constitueix

delaUGT
aixíel CentredeDocumentació

deCatalunya,un espaicreatambla voluntat
movimentobreri sindicalismei, de manera
molt especial,en allò quefa referènciaa la
històriadela UGT de Catalunya.Des de la
bibliotecaes custodienels llibres,revistesi
materialquegenerenaltresentitatsi quese
centrenenmatèrialaborali sindical.Des de
enla documenl'arxiu,la feinaestàcentrada

taciódelpropisindicat.

queesconserven
alsdocuments
Acostar-se

a l'arxiu permetunir, per uns instants,el
passati el futur del sindicatd'una manera
moltespecial.La feinade l'arxiu consisteix
pertalqueaquests
a preservarelsdocuments
estiguin disponibles en els propers anys.
Conservaren les condicionsadequadesel
materialque es va elaboraral sindicatdes
del seunaixementi la documentacióquees
generaactualmentens permetràdeixarun

perals
escritdelanostraactivitat
testimoni
propers
anys.

perlahistòriaipelfutur
Treballem
Des de l'arxiu estemtreballantperposarla
documentacióde la història de la UGT de
estuCatalunyaal serveidelsinvestigadors,
diantsi públicengeneralqueesvulguiacostar
està
al nostrepassat.Aquestadocumentació
conservadaavui al propi sindicati, enbona
mesura,en mansde particularsque durant
els anys més difícils es van fer càrrecdel
material.Ara la nostra feina consisteix a
i fer-la acrecuperaraquestadocumentació
cessible.
Volem poderaplegara l'arxiu delsindicatla
documentacióqueentotsaquestsanyss'ha
generatdesdela seucentraldelsindicat,des
del secretariatnacional,desde les unionsi
molt
Peròtambéensinteressa
lesfederacions.
tota aquella que s'ha treballat des de les
empreses,des de les seccionssindicals,la
documentacióquedónatestimonidel sindicalismeapeudecarrer.Disposardetotaquest
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Preservarel testimonidela nostrahistòria,i així unir el passati elfutur
Alícia Fernàndez,ArxiudelaUGTdeCatalunya

materialens ajudaràa conservarla nostra
pròpiahistòria,perpoderacostar-nos-hides
dediferentsvessants.

pensanten demà.

Volem sabercomerala lluitaa lesfàbriques
quantots'haviadeferd'amagat,volemconservarels testimonisde les milloresquede
a cada
micaenmicaesvananaraconseguint
lloc detreball,volempoderanalitzarel paper
dela donaenelsanysmésfoscos,volemque
quedi constànciade la feina que implica
coordinarun sindicattantgrancomel nostre,
volem recordarels qui li van donarsuport
desdel'exili i elsqui vanajudara refundar-

L'arxiutreballa, a mésde la documentació
del sindicat,ambla voluntatdecontribuira
recuperarla memòriahistòrica,demanera
moltespecialla memòriahistòricadelmovimentobrer.En aquestsentit,l'arxiuésdipositari de fons documentalsd'altresgrups i
entitatsquen'hanvolgut fer la cessió.

A més,fem xarxa

En els darrersmesosa l'arxiu ha arribatel
fons documentalde l'Associació d'Antics
volem Carrabinersa Catalunya,associaciófundada
Endefinitiva,
loquanvaserpossible.
l'any 1981ambla voluntatd'aplegarelsque
quequediconstànciaescritadela feinafeta,
van sermembresdel cos republicàdelscaqueha estatmolta.
per
rrabinersi ques'ha dissolt darrerament
f
ons
aquest
A
mb
l'edatdelsseusmembres.
Construiml'arxiu
teniml'oportunitatd'accedira moltainformacióreferidaa la tascaquevanduraterme
Per fer que aquestprojecte siguipossible
GuerraCivil.
durantla
ladocumentació
hemderecuperar
nonomés
mésantiga, sinó quetambéés fonamental
a establircriterisperal tractament Per altrabanda,l'arxiu tambés'encarrega
començar
actualment. delfonsdelCADCI, el CentreAutonomista
quegenerem
dela documentació
de Dependentsdel Comerç i la Indústria,
El projectede l'arxiu vol assentarles bases
degestió entitatquetéel seuorigena inicisdelsegle
unsistema
pertald'implementar
queesgenera passati quevatenirunagranvinculacióamb
enquèelmaterial
documental
Aquestfonsenspermet
laUGT deCatalunya.
tinguiunesetapesdevidabendefinidesfins
feinaque
primeramàla
tambéconèixerde
arribara l'arxiu.
va ferunadelesentitatsmésrepresentatives
aunificar delseglepassat.
desdel'arxiuajudarem
Així doncs,
dela documenels criterisper al tractament
inventariarem
tacióqueesgeneraactualment,
al sindicat
laques'haconservat
i classificarem
fins ara,treballaremper recuperarla docudemanera
mentacióqueensvaserrequisada
illegal i a laqualfinsaranohemtingutaccés,

des
ques'impulsin
enelsprojectes
ajudarem

dela memòria
dela Comissióderecuperació
històrica,i buscaremla documentacióconservadaenmansdeparticularspertal deferla accessiblepera tothom.
En definitiva,esperemquel'arxiu sigui un
puntontotesleshistòriesquecontélahistòria

hi tinguincabuda.
delaUGT deCatalunya
adonar
ésladecontribuir
intenció
Lanostra

veu a aquellsquetradicionalmentno n'han
tingut. Ens neguem a deixar perdre la
memòriadela feinafetafins ara,i no volem
tampocque caigui en l'oblit la tasca que
estemduenta termeara,peraixò treballem

Elsobjectiuspelfutur
De cara a continuar treballant enel projectedel'arxiuensproposem,doncs,ferque

dela UGT de
el CentredeDocumentació

Catalunyaesdevinguiun veritablereferent
entemesdemovimentobreri sindicalisme.
Per fer que això sigui possiblenecessitem
la col-laboracióde tothom queensvulgui
donarun copdemà.Per unabanda,tractant
ambcriterishistòrics,això
la documentació
que
éstenintencomptequela documentació

i pertant
avuidemàseràhistòrica
generem
cal conservar-lacom es mereix.De l'altra,
històricadel
tothomquetinguidocumentació
sindicatla pot fer arribara l'arxiu,ajudantd'un
nosaixía completarel fons documental
sindicatquetévora 125anysd'històriai que
pot-i vol- ajudara no deixarquela història
delnostrepaíscaiguien l'oblit.
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nomenadadelegadageneralde Colònies
de
Escolarsi, el juliol de 1937,subsecretària

d'Educaciói Cultura.També
la Conselleria
dela recent
ocupavael càrrecdetresorera

fundada Federació Regional de la FETE
marxà
d'Aragó.L'any 1939,commoltsd'altres,
al'exili,primera Françai méstardaVeneçuela,

AdolfoJimeno
onfundàambelseucompany

el col-legi Calicanto, segons el model de
l'Institut Escola. L'any 1974, arran de la
tornaraEspanya,
malaltiad'Adolfo,decideixen
venen el col-legi i així poden constituir a

Espanyauna fundacióque portael nom
d'ADOPAL (Adolfo i Palmira). Inicialment

les seves finalitats eren promourela
ladedicaren
peròposteriorment
investigació,
CarlesII pera
alaUniversitat
acrearbeques
veniraestudiar
poguessin
quèjovesveneçolans

a Espanya. El PSOE proposà a la Palmira
aleseleccionsde 1977,convertintpresentar-se
se així en diputadaconstituent,compaginant

setmanal
treballamblasevadedicació
aquest
a Pescolaon haviareingressat.Desprésseria

laparella
ons'establí
deBenicàssim,
regidora
finsa lamortd'Adolfo.L'objectiuprincipal
foul'educació.
delseutreballpolíticsempre

27 d'agost va morir, a
Castelló,PalmiraPlà Pechovierto,als93 anys.

El proppassat

(Terol),filla
l'any1914aCretas
Havianascut
el
Magisteri,
estudiar
d'unguàrdiacivil.Va
Pla Professional,a la Normal deTerol, on va

Quandeixàlapolíticaactivai el seutreball.
es dedicàambl'energiaque
professional,
delespersones
al'atenció
lacaracteritzà
sempre
i altreball
unaaltrafundació,
mitjançant
grans,
intel-lectual.Les sevesmemòries,Moments

perlaFundació
d'unavida,forenpublicades

BernardoAladrén, de la UGT Aragó, i és a

quevaescriure
article
eldarrer
puntd'aparèixer
Els
pera lasevapublicació.
i queenstrameté
oficialsperpartdela
reconeixements
darrers

Linacero
comDanielGonzàlez
tenirprofessors
queellarecordarà
Samper
o RodolfoTomóés
DiputacióGenerald'Aragó,o delaFETE, amb
sempre.Mentreassistiaa classes,ella també
delaFederació
endonava,comd'altresmestres
de Treballadorsde l'Ensenyament(FETE), a

prou feina aconsegueixenrepararl'oblit, no

hi la FETE i el PSOE, alhorareorganitzaven

induida.
El quejo anomenola responsabilitat
Quan augmenta la responsabilitat en els
Quelaterra
l'aprenentatge".
alumnesaugmenta

nomésd'ella sinó de tota unageneració
comaconsequiència
quevamperdre
esplèndida
Civil.Elsquivamtenirelprivilegi
delaGuerra

El juliol
lacasadelpoble,alsfillsdelsafiliats.
cap
precipitadament
de1936vahaverdefugir
de conèixer-la,la vamescoltarcomdeiaamb
Peròelmesdesetembre fermesa,
i Catalunya.
aValència
delsprincipis
nascuda
amblafermesa
va tornarper incorporar-sea la sevafeina en
educatiusrepublicans,que fel principi
la zonalleial,primera Alcafiizi desprésa
pera miésformar
mésimportant
pedagògic
vanreconstituit- elnendesdelpuntdevistadelaresponsabilitat.
Casp.Amb d'altrescompanys
educativa.
l'administració

Amb la constituciódel Consell d'Aragó fou
58 LesNotícies
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treball

li siguilleu.
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Carles Perelló va néixera Rubí,el 19
d'octubre
de1932.El seupare,Marcel:lí
Perelló i Domingo, flequerde professió,

vasermembre
d'EstatCatalà,vamilitar
en el grupd'accióBanderaNegrai va
participar
enelComplot
delGarraf,ConsideravaqueFrancesc
Maciàva traicionar
la lluitaperla independència
enplegar-se,
l'any1932,algovern
espanyol
i renunciar
a la República
Catalana.
Exiliatel 1939,

Nacional Autònomade Mèxic (UNAM)

del1951
al 1955.
A laFacultat
deCiències
delamateixa
universitat
completa
elsestudisdematemàtic.
A partirde1957
ensenya

a lesduesfacultatsi comença
el doctorat.

Del 1956al 1962treballa
al departament
deconstrucció
delaCompafiia
Mexicana
deLuzy FuerzaMotriz,enlaconstrucció

decentrals
termoelèctriques.
El 1962
es

traslladaals EstatsUnitsperobtenirel
doctorat
enMatemàtica
Aplicada
queacononcontinua
laseva
lluita
política
participant segueixel 1965a la BrovvnUniversity.
moltactivament
enles accionsdelsgrups Retornaa Mèxicel 1966,onésprofessor
independentistes
del'exterior,
Foumembre al Centrode Investigaciones
y Estudios
actiudelaUnióCatalana
Independentista, Avanzados,
finsque
el 1972torna
a Catamoltpropera
perfer-secàrrec,com
aCatalunya
GropdeSantiago lunya
a director,del
deCubadirigitperSalvadorCarbonell, muntatge
delDepartament
deMatemàtiques
"Badó".Va morira Mèxicel 1961.A la
dela incipientUniversitat
Autònoma
de
sevamare,EdelmiraValls i Puig, de proBarcelona
(UAB). Entreel 1994i el2002
fessió mestre,la van expulsarde Mèxic
ésel directorde l'Escolade Doctorati
com arevenja
perlesactivitats
delseufill
FormacióContinuada,
delaqualn'éstambé
Marcel-líenel moviment
estudiantil
del
fundador.
Ésjubilal'octubre
de2003iés
1968ivaretornara Barcelona
nomenat
el 1969,on
professor
emèritel novembre
de
va morir el 1983.Carles Perelló té tres
2004.És tambéPresident
dela Societat
germans:
Edelmira,
Marcel'í
-esvadistingir Catalana
de Matemàtiques.
Entrealtres
aMèxic
comalíderdelmoviment
estudian- distincions,
laGeneralitat
deCatalunya
li
til el 1968-i Mercè.A Mèxicestudia
va atorgarl'any2002la MedallaNarcís
a la
Facultatd'Enginyeriadela Universitat Monturiol.

marxa ambla sevafamília a Françai Mèxic

LesNotícies
de
llenguai
treball
59

najectòria vitali política

el pareenva
CatalàdelDiarideBarcelona,
peròse
enpaperdeplatapersi elsagafaven,
director.Quanva acabarla
sernomenar
acapelit,ni
la vabuscat,vaburxarinovatrobarres...,
nopertanyia
vanéixeren 1897,
ataric. El casés quevaanarapetar
política,
nisocial,niintel-lectual.
Vaquedar encara
civil deBarcelona mevamareque,ala frontera,es vafer càrrec
ala presó.Elgovernador
orfedemoltpetit.Vivia al barrianticde
dels
Martínez d'ungrupdenensques'havienseparat
famósSeveriano
eraeltristament
Barcelona,
al carrerdela Palla.Els seuspares
se'ls
mestra,
unaaltra
seusfamiliarsi, amb
a mort. FinalAnido, i els vancondemnar
havienvingutdeSantMartídeMaldà.El
capalNord.Allàvancomençar
vanemportar
posatatreballarala Montserrapares'havia
o afamílies
delacanalla
lesfamílies
abuscar
5anys,fins que
perpètua.
Ell s'hi vapassar
i esva
Eren11germans
tina,depastisser.
acollir.Així
queelsvolguessin
franceses
dePrimodeRiverael
la dictadura
demoltjove.Vajugaramb vacaure
haverd'espavilar
famílies,
itotbuscant
mesos,
quatre
capl'any 1915, 1930.Va serrebuta Rubícomunamena vamestar
el FutbolClubBarcelona,
el meu
trobar
va
inventat pares i maresdels nens,
no s'havia
Enaquellmoment
d'heroi.
però no per gaire temps:d'una puntadali
deconcentració
Haviaestaten elcamp
erenpatriotes. pare.
terrorista:
-la camali anavaenda- aixòdelaparaula
laròtula
vantrencar
Nord,i araestava
alaCatalunya
d'Argelers,
Aquestepisodihistòricesconeixcomel
vantiendarrere
sola-i anava
coix.Lacosa
queéson vivia,i ondesprés
Civil, a Montauban,
Durant
laGuerra
delGarraf.
ja quedesprés Complot
més
encara
es vacomplicar
decasar-sees vatrencarunacama...,desastre Dl Catalàesva fercàrrecdelDiari de
viurejunts.Laveritat
poder
Azafja.Allí vam
total.El casésquevaserundelsjovesque
El meupare,Marcel-líPerellóDomingo,que

EstatCatalàd'en
almoviment
esvaapuntar
enelgrupd'acció
Macià,mésconcretament

la vida.Reesguanyaven
ésquenosécom
a
cordo,però,queanàvemals quàquers

unsanys
i queensvampassar
llenties
mare,encanvi,haviaestateducada menjar
La meva
al col-legidelSagratCor deSarrià,sabia a la ciutatmateixa.
el mateixMaciàdeiaenaquellstempsque
tocarel piano.Eramestrad'avantguarda.
volia la lluitaarmada.El meuparei uns
Fabra. Els darrersdosanysi mig,fins el 42,vanser
aPompeu
quantsmés,entreelsqualsJaumeCompte Haviatingutcoma mestre
dela MaisonBleue.Propnostre
masovers
i el
erarefinada
o JaumeMira- El casés quelamevamare
Ferrer
Francesc
enparticular,
quehavia
hi haviaunaaltrafamíliacatalana
en la
pareno. La mevamareparticipava
vitlles,vanferunjudiciprivatalreiAlfons
en::
i internacional
nacional
XIII i elvan condemnar
amort,Segons
els mobilització
la
i bestiar.Vivíemenunasolahabitació:
i elva
delGarraf
ambelscomplotats
daritat
fetspelmeupare,vanfabricaruna
ul
deferro.
i unaestufa
elsllits,la taula...,
ana- cuina,
boniques
Lesnenes
alapresó.
conèixer
per40. Lavolien
bomba,d'uns70centímetres
A l'hivernnevava,jo sortiaperlafinestra
esfeien
posarenelstúnelsdelGarraf,a l'entrada, ven avisitarelspresosi devegades
del sentintel"emcagoen déu"delpare,i anava
Ell, al principi,estavaala presó
nòvios.
peronhaviadepassarel trenambel rei i
el
a Descolaambesclopsde fusta.Era una
ciutadanes
i gràciesales pressions
Dueso
fer-lo volar..., no s'estavende res. Era el
maigdel'any1925,ila jugadaelsvasortir vanportara laModel,onesvanconèixer. escolaruralunitàriaquepensoqueemva
Érem
decisiva.
manera
lavidad'una
Quanvasortir,a principisdelsanystrenta, canviar
Algúels haviadelatati elsvan
malament.
Jo
detoteslesedats.
d'alumnes
unadotzena
esvancasari, gràciesaaixò,vaigneixerjo.
Deiael
detrendelGarraf.
pescaraPestació
teniasetanysi vaiganar-hifinsals9 i mig.
teniaenels
meuparequeenaquellmoment
queemva
Noséquinavirtutteniaelmestre
decianurembolicada Durantla GuerraCivil, enfer-secàrrecEstat
unapastilleta
queixals
Bandera Negra: volien fer escamotsarmats...,
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ferinteressar
per
aprendre,
per
lamúsica,
per

les matemàtiques...,
i vaigserunbonalumne.
Tanbonalumne
queemvaposara cinquè,
es podien
abans
fer aquestes
coses.Aratot
estàencarcarat,
compartimentat.
Jo penso
queaquest
haestateltemps
mésfeliç dela
mevavida.Allí emvaig fer humà.Vaig
passardelsisanysalsgairebédeu.Nocal
dir queparlàvem
català,i a l'escola
francès.

Defet,vaig
aprendre
allegir
i escriure
en

El paresempre
escrivia.A Montauban
ia
Mèxic,mantenia
contactes
ambelspolítics.

treballar
deforner,peròno
Oct
IO
0

Vaig anaral Colegio Madrid, onper veure

a quincursm'apuntaven
eldirectoremva

posar
al davant
el "Quijote"
i em
vadir,jo
dretdavant
d'ell,"ee",i comquenosabia

castellàemvaenviarasegon,
fent-me
perdre
tres
anysimostrant
aixíla
consideració
que
allalei act eleeegic o el
tenen
Cs
comprar
ferreteria
i pintures Vaigtenirméssortambalgunsprofess
l'interiori del'exterior.L'epistolariel guarda
la mevagermana.
El casés queno sé com
tu
SSecociusió
a
es vanapuntar
peranaraMèxic.Erael maig
méspet laciència
engeneral,
la música...:
eines,Enunmoment
donat encertamanera
del 1942.Vamanara Marsellai ensvam
vaigrecuperarL'esperit
de
embarcar
enel Maréchal
Lyautey
capaCal'escola
rural.Gràcies
a aixòaraesticaquí...
sablanca,Allí, hi vamestar 15diesesperant
Malgrat
jo estavabecat,el meuparenova
Notae ol Ee
SAD
El
unvaixell.Finalment,
el Nyassa,
unvaixell
escatimar
maiesforços
perquè
elsseusfills
aut
SECS
portuguès,cap a Mèxic. Anàvem
a la cala,
tinguessin
estudis,
hoteniamoltclar.El pare
osigui, a labodega.
Ensservienunes
olles
treballardeforner,el seuofici, i
vaintentar
SE
So
matoll
iEl
ambunapastaverdaquedeienqueeren
noes vaentendre
amb
els mexicans
quefan
cigrons.Menjàvem
el quepodíem.Altres
unspansmoltdiferents
i d'unamanera
també
refugiats,elsdecasa
bona,viatjaven
enmolt
molt diferent. a
o ade
at
millorscondicions,
eraobvi.Recordo,
com
totamenadematerialdeguerra.Recordo
anenqueera, comveia queelscambrers quealgunsubmarí
ensvaaturar.Perfi vam
alsmajoristes
irepartireines.Mut
portaven
lestaronges
ja pelades
als dedalt,
arribara Veracruz.Recordoels zopilotes, donatfins itotvacomprar
i vendre
pistolesi
alsquetenien
cabina.Curiós,n02Finsi tot
unamenadevoltors
quevolaven
persobre Aixívamorir,
de
vell,als
63anys,
espavilantaquí hi haviadiferències.Sempre
hi haestat
delesdeixalles
quedeixen
elsvaixells:esta- se compodia.Nosé gairemésla història
ja
aquestes
desigualtats.
ésel granproAquest
venpertotarreu. Hihaviaunaparada
de
que,d'alguna
manera,
ensvanvolerprotegir.
blemade Catalunya,l'estratificaciódeles
fruites, vaig tastar el mango,i vaig dir que
No emva ficarmaienpolítica.Defet,ni en
classessocials.
parlàvem.
Ell estava
moltdesil-lusionat.
Es
Escrivia

constantment

al Cornudella,

estava

TOCCola ele)
ateleeialt

Vamtravessar
Atlàntic, pledesubmarins
alemanys
queestavencaçantelscombois
queanaven
d'Amèricacapa Europa,capa
Anglaterra
enparticular,
persubministrar

diuqueelsexiliats
mexicans
tenen
eldit

índexméscurtdel normalpel costumde
donarcopsala taulatotdient:"l'anyvinent
tornema Catalunya",
mentre
se'lsescurça

eldit.
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Enelmarcdeltreballderecercasobrememòriahistòricade laUGTde Catalunya,

ambelsuportdelMemorialDemocràticde laGeneralitatde Catalunya,lacompanya
ArantxaTiradohaestudiatdurantelsdarrersmesos l'exilicatalàa Mèxic.Presentem
l'entrevistarealitzadaa Natacha Vidal,fillade Salvador Vidal i Rossell,conseller de la

Macià
ambelpresident
deCatalunya
Generalitat

L'exili mexicà de l'ugetista

Salvador Vidal i Rossell
delaUGTdeCatalunya
delaComissióMemòriaHistòrica
Arantxa Tirado, membre

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

vanéixerel
EnSalvadorVidali Rossell(1900-1993)
Quantreballava
1900alpobledeBellverdeCerdanya.
tèxtilesvaafiliaralaUGT
a unafàbrica
comasecretari
de Catalunya.En els I i II Congrésde la UGT, celebrats
vaserelegit
a Barcelonael 1927i el 1930respectivament,

Tèxtil.El generde1930
delaFederació
general
secretari
Nacional
delaFederació
general
alasecretaria
yaaccedir
Tèxtil, l'única federacióestatald'indústriaamb seua

vaestarvinculati queera
a la qualsempre
Barcelona,
del'època,amb
mésimportants
unadelesfederacions
gairebé50.000 membres,i tambéva ser secretaride
redacciódel setmanariugetistaLa Internacional. Era
militant de la Federació Catalanadel PSOE. Amb la

l'abrilde
dela Repúblicava sernomenat,
instauració

1931,conseller de Treballs Públics del Govern de la
RepúblicaCatalanadeFrancescMacià,delqualdestacava
queeraunagranpatriota.Desprésva accedira la ConselleriadeFomenti Agricultura.Així mateix,vasermembre

Va sermembre
deCatalunya.
delComitèRevolucionari
elpartitdesprés
delPSUC,peròvaabandonar
fundador

d'agostde 1939.Va acabar
delPacteMolotov-Ribbentrop
militantal Partit Socialista.L'any 1939es va exiliar a
Mèxic i hi va morir l'any 1993.
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EmdicNatacha
Vidali sócfilladeSalvador
VidalRosselli d'Asunción
Martínez
Guerra.
Els meusparesesvan conèixera Madrid,en

undelsviatges
quefeiaelmeuparepermotius
polítics.
Lamevamarenoeramadrilenya
sinó
d'un poblede Valladolidperòva viurea

Madrid desdebenpetita.La mevaàvia,que

eravídua,teniaunestanc
alcarrerHortaleza
i allàesvanconèixerelsmeusparesundia

queel meupareva anara comprartabac.Es

yancasar
el 1935i el 1936vanéixer
aMadrid
la mevagermana,
Concepción.
Després
els
meusparesesvantraslladar
aCatalunya.
Jo
vaignéixer
aBarcelona
el2demarçdel1937,
un copja haviaesclatatla GuerraCivil. Em

Vamposarunnomrusperquè
eraeltítold'una
obradeteatre
queestavamoltdemodaa la
Barcelona
delsanystrenta,
"Nuestra
Natacha".

L'abril de 1931,va ser
nomenat conseller de
Treballs Públics del
Govern de la República
Catalana de Francesc
Macià
El 26 de juliol de 1940
vam desembarcar al
port de
Coatzacoalcos,
Veracruz, on havíem
arribat a bord del
vaixell Dominique

A la mevamareli va agradarel nom.

El 1931,el meuparehaviaentrata formar

part del Governde la Generalitat.Durantla

guerra,
vaserpresident
delConselldeTreball.

El meupareva serun privilegiat,no només

yapoderestudiar
unparelld'anysdeMedicina
a l'època,sinóquelasevasortidadeCatalunya

lavarealitzar
encotxe.Això vaserelfebrer
de 1939i vamcreuarpelpasdePuigcerdàLa Tor deCarol.Teniaassignatun cotxe
oficialambxoferpelseucàrreca laGeneralitat.Va passarperun campdeconcentració

pelSERE.Enprincipihavíemd'arribara la
República
Dominicana
peròladictadura
de
Trujilloensvaposarunaquotaimpagable
per
permetre'ns
Pacollidaalseupaís.Peraquest
motiuensvamtraslladara Mèxic.També
recordo que, en arribar a Mèxic, la meva

germana
i jo jugàvemmolta la guerra.El

meupareeracatalanoparlant
peròno ensva

parlarmaiencatalà
potser
pelfetquelameva
mareparlavacastellà.
Això sí,novaperdre
mail'accent
català
i tanaviatcomestrobava

a França,el de Setfonts,peròaviatel van

amb els seus germans,es posava a xerrar
català.

estàvemenun alberg.Abans de marxarcap
a Mèxic vampassarquasi un any a França.

Desquetincconsciència,
el meupares'ha
dedicat
alapolítica.
TambéaMèxictoti que
allàno ho feiademanera
remunerada.
La

traslladara un altreindret.La mevamare,la
mevagermana,
la mevaàviai jo, mentrestant,

Primera TolosadeLlenguadoc,
onel meu

parehaviaaconseguitunafeina, i desprésa

políticaerala sevapassió.A Mèxic elsmeus

tenienla maletapreparadaper quancaigués

elfranquisme,
espensava
queaixòarribaria

aviati, llavors,tornaríema Catalunya.Cada

diaanavaal cafèonesreuniaambla resta

d'exiliatsper debatrei jugar al dòmino.Pel

seuconvenciment
que,tardo d'hora,acabaria
retornant,
no esvavolernacionalitzar
mexicà.
Jo tampoctincla nacionalitatmexicanamalgratviureenaquestpaísdesde fa mésde60
anys.Jo vaigestudiaralscollegis Ruíz Alar-

cóni Madrid,fundats
peri peralsrepublicans.
No vaigpoderestudiar
elbatxillerat,
perquè
noteníemcalersperestudiar.Ni jo ni lameva
germanavampoderestudiarunacarrera.Jo
vaigtreballartretzeanysal BancdeComerç.
La majoriade les mevesamistatserenfills

d'exiliats
també.
Defet,elmeumaritésexiliat

també,descendent
de bascos.

El meupareva entraren diversesocasionsa
Espanyademaneraclandestinaperassistira

reunions
polítiques.
Alguncopvaarribara

anardisfressatdemossèn.El pobreva creure
ingènuamentque a ell no li podien fer res
perquèno haviamatatningúdurantla guerra
i, a més,va ajudar molts franquistes.Però
quinava serla sevasorpresaquan,en arribar

la democràcia,
va descobrirqueteniatres

condemnesa mortpendentslEl desembrede

1974i el 1975vamvisitarCatalunya.
Enun

d'aquellsviatgesanavaambla mevamare,
la mevacosinai la mevatia. Un homede la

policiavestitdepaisàesvapassartotelviatge
perseguint-nos
i se'nsposavaal costatal tren

perintentar
treure'ns
informació.
Enspreguntava sobre el franquismei sobre coses de

política,espensava
queéremidiotes

Burdeus.Un delsmeusprimersrecordsés

paresvantreballar
aunaimpremta
i, després, L'any 1980vam tornara Catalunyaambel
van transitarper una munió de feines per
meupare.Ell teniamoltscontactes
ambels

moltelsnensrepublicans.
Abansdesortirde

privilegis"peròtampoc
vavolerferservit
contactes
pera assolirunamillorposició
social.El meuparevaserrepresentant
d'una
marcad'espardenyes.
Tambévavendremit-

quealgúemregalavaxocolataal paísgal.La
gentfrancesaenstractavamolt bé,estimava

França,el meupareva posarel seucàrrecal
ComitèNacional a la disposicióde la UGT.

El 26dejuliol de 1940vamdesembarcar
al

port deCoatzacoalcos,Veracruz,on havíem

arribataborddelvaixellDominique.
Aquest
provenia
delaMartinica.
Abanshavíem
agafat
un altrevaixell,el Cuba, a Burdeus,finançat

guanyar-sela vida.Aquí seli vanacabarels

ges.Va haverdetreure'sel carnetdeconduir

aMèxicperquè
aCatalunya
nol'havianecessitatmai.Aquíli vaensenyar
aconduir
elfill
delBelarmino
Tomàs,
ellíderdelaRevolució
d'Astúries
del1934.Ell eradelsexiliatsque

dirigentssocialistes.Quan van guanyarels
socialistes
el 1982,FelipeGonzàlezli vaoferir
un lloc de treballcom a assessoral govern,
peròel meupareho va rebutjar,perquècreia
quelapolíticaeraperalsjovesi ell estrobava
vell. Ayui dia visc amb el meu marit a un

tranquil
pobledeMèxic,Oaxtepec.
Paradoxal-

ment,els nostresfills viuen a Madrid però
nosaltreselsanema visitarun parelldecops
cadaany.
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delanostra
sobreleslleisderecuperació
catalanes
ugetistes
Algunesconsideracions
història

de leslleisde lamemòria
l'aprovació
delaUGT
dela Comissióde la memòria
Rosa M. Puig-Serra, responsable

de Catalunya

i
deCatalunya
alParlament
s'hanaprovat
Ambpoctempsdediferència
històrica.
memòria
dueslleissobrel'anomenada
delsDiputats
alCongrés
per
esvarevoltarperenderrocar
El 1936,unapartdel'exèrcitespanyol
la força de les armesel legítimgovernde la H República,iniciant-seaixí
una cruentaguerraque va finalitzar el 1939.Va començaraleshoresun
règimde repressiói terror:la violènciad'estat,desdel poder,queva ser
als objectiusdels sediciosos,coparticipantsen el projecte
consubstancial
d'un nou ordrefeixista a Europa.El dictadorFranciscoFrancova morir
el 1975. La Constitució espanyola es va aprovar el 1978 i l'Estatut

unintentdecop
el 1979.El 1981esvaavortar
deCatalunya
d'autonomia

d'estatmilitar.Han passat,doncs,molts anys,desquevam recuperarles
de rescatarla història,
i, ambelles,la necessitat
institucionsdemocràtiques

delesvíctimes.
i reparació
i ferunjustreconeixement
ferpedagogia

La transició de la dictadurafranquista a la democràcia
S'ha
sensibles2
Com s'explica ques'hagitrigattanten legislarsobreaquestesquestionsqueencarasónenormement
decomptarquea Alemanyai Itàlia els feixistesvarenperdrela guerramentreque,a Espanya,el dictadorva moriral

políticavasignificar
fruitd'unpacte:la transició
vaser,inevitablement,
llit, i l'evoluciócapa unrègimdemocràtic
D'una
democràtiques.
i lesforcespolítiques
franquisme
entreeldarrer
i consens
denegociació
unprocésmoltcomplex
demaquillarel règimtot garantint-seal màximels seusinteressos,tot
banda,hi haviala voluntatdeltardofranquisme
catalana,del conjuntdel'estat
i queva veurequeambaixò no n'hi haviaprouper aturarla pressiódemocratitzadora,

i europea.D'altra banda,hi haviala voluntatdeprocedira unarupturaambel franquisme,senseignorarla forçaque
vanferquela majoriadelesforcesdemocràtiques
encaratenia.La correlaciódeforces,laprudènciai unagrangenerositat

que
criminals
i lesresponsabilitats
elfranquisme
capalfuturi deixarenrere
permirarsobretot
perlatransició,
optessin
en
i lentitud
contradiccions
vagenerar
opció,lògicament,
Aquesta
a bonapartdelsseusprotagonistes.
corresponien
delaruptura.
peralspartidaris
i frustració
reformes,
algunes

La necessària recuperació de la història
de
la conveniència
mésfàcilassenyalar
resultava
mésafermada
quedava
Tanmateix,a mesuraquela democràcia
democràtica
unareafirmació
representava
legaldelcopmilitari deladictadura
perfernet.Lacondemna
lahistòria
rescatar
quedaven
queencara
pelfranquisme
generades
situacions
Tambécaliaresoldre
permetre.
queja enspodíem
inequívoca
dogmàtici autoritaridel Partit Popular,a banda
el tarannàprogressivament
pendents.Hi ha unaraó complementària:

d'alguns
durantla GuerraCivil i delesposicions
assassinats
del'EsglésiaCatòlicadecapellans
delesbeatificacions
i laresponsabilitat
delaI República
lalegitimitat
tergiversar
queintenten
alPartitPopular
propers
decomunicació
mitjans
sobrelaGuerraCivil.

Les raons de les entitats memorialistes
destacats:l'estati els historiadors.En aquestcontextestat
Habitualment, la gestióde la històriaté dosprotagonistes

propi,
sentunanaciósenseestat
perquè,
a Catalunya
similitudquedaproujustificada
tambévol dirnació,i aquesta
l'esforçcol-lectiuderecuperacióde la nostrahistòriaesdevéunaprioritat.

En paral-lel,semprehi ha hagutpersoneso grupsd'estudiososquehanmaldatperaprofundirenla històriai perfer-ne

expressament
creades
forçaentitats
anys,hanaparegut
espotdirque,enelsdarrers
genèrica,
difusió.D'unamanera

treball
dellenguai
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perrecuperar
la memòria
històricad'unàmbitdeterminat,
moltesd'ellesconstituides
perassociacions,
persones
o

familiarsdepersonesrepresaliades.
Les entitatsmemorialistes
treballemenun campespecífici alhoraambunavoluntat

decontribuira unprocéscol-lectiumésampliderecuperació
dela memòriademocràtica
delconjuntdelpaís.Concebre
aquestesentitatscom a un nou protagonistaen la gestióde la històriarespona la vàluadela feina,peròtambéa un
nou factor:la voluntatinnovadorai explícitaperpartdela majoriadeforcespolítiquesd'impulsaraquestarecuperació,
això no enstreumèrit,peròsemblaprou clar quecontribueixa donarrelleui sentitpúblic a la tasca.
Les entitatsmemorialisteshemdedicatmoltaatencióalsprojectesdellei quehanimpulsatel governdela Generalitat
deCatalunyai el governcentral.Tanmateix,això no ensha impedit prosseguirambla nostratascainternaquetéun
contingutmolt clar.L'esforç depedagogiapermanent
va mésenllàdeles lleis,perquèrespona un principidepolítica
democràticai progressista:cal comptarde formapermanentambla gent,cal adreçar-sea la consciènciai a la raó,
perquèés a travésde la consciènciai la raó de la gentcom es forgen en democràciala consciènciai la voluntat
col-lectives.

Leslleis ques'hanaprovatal ParlamentdeCatalunyai al CongrésdelsDiputatsno haurienderesultartanpolèmiques,
enparticularquanningúques'autodefineixicoma demòcratano pot discutirqueel franquismeva serun formidable

aparellrepressiu
queva vulnerar
elsdretshumans
i lesllibertats
civilsbàsiques
i quevapracticar
latortura
ambtotal
impunitat.Els partidarisdel silenciho sóntambéde la impunitat.Un altrecapítola considerarsónles opinionsdels

qui considerenles lleis aprovadescominsuficients.Si béla llei delParlamentdeCatalunyas'ha acceptatsensegaire
polèmica,la del Congrésdels Diputatsha estatconsideradaper alguns"de puntfinal", jutjant ques'haperdutuna
oportunitathistòricade fer unabonai definitivallei.

La UGT de Catalunya es decanta per unsí crític
La UGT de Catalunya s'hapronunciatreiteradament
perla necessitat
del'aprovaciódela llei dela memòriahistòrica
peròno a qualsevolpreu.Hem seguitambatenciói neguitel procésnegociadordela llei i, vist el resultat,hemoptat
per un sí crític. En d'altresparaules,tot i queno enssatisfàdel tot,optempel pragmatismei per aprofitartot allò de
bo queté i perquè,en capcas,la llei tancaportesdefutur.

Estemdavant
unallei quecondemna
demanera
contundent
la dictadura
i anul-lalesbases
jurídiques
delarepressió.
jurídic que,
Tot i quehemapostatper l'anul-lacióclaradelsjudicis franquistes,consideremacceptableel tractament

juratsi qualsevol
delstribunals,
militar,derivaen"lail'legitimitat
perunarevolta
delalegalitat
partintdelavulneració
creatspelsrevoltats,així comque"esdeclaremil-legítimes"lessevescondemnes
altresòrganspenalso administratius"
als
i sancions.A partir d'aquestsarticles"es reconeixel dreta obtenirunadeclaracióde reparaciói reconeixement"
qui varenpatir els efectesd'aquestescondemnesi sancionsdurantla GuerraCivil i la dictadura.Això possibilita,al

nostreparer,l'instrumentjurídic enlesreclamacionsdenul-litatdesentències.
Es facilital'accésals arxiusi s'honora
alguns col-lectiuscom ara els guerrillers,els carrabinersi els militars de la clandestinaUnió Militar Democràtica
(UMD). Es proclamala injustíciaqueva representar
l'exili i esreconeixel dretdelsexiliatsi els seusdescendents
a
recuperarla nacionalitatespanyola.Segonsla norma,s'hauranderetirarels símbolsdelfranquismedel'espaipúblic,
amb algunesexcepcions,i l'estates veuràobligata garantirla identificacióde les víctimessepultadesen margesi
fossescomunes.Amb l'aprovacióde les dueslleis esreparaenpartun delsdèficitsde la transicióa la democràcia.
Finalment,aquestsí crític no significadeixarde lluitarper l'acomplimenti la millora de la llei. Estaremamatents,a

l'esforç
lleisi aprosseguir
almàximambdues
a aprofitar
memorialistes
partird'aramateix,al costatd'altresentitats

per a quès'aconsegueixiunareparaciójustatantpersonalcomcol-lectiva,perquè,endefinitiva,estractadeferjustícia
del feixisme.
a toteslespersonesquevarenpatir lesconsequències
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L'Institutés l'acadèmiade les ciències i de les humanitatsdels Paisos Catalans, l'eixde

O

SES
eres
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Antoni Riera i Melis,

Complir cent anys, per a una institució com
l'acadèmia
catalana
deleshumanitats
i lesciències,

L'Institut d'Estudis

Catalans va ser
creat

el 18 de

de 1907,

per

dela
acord
nn
Ó

Juny

un

Fou

fruitsdeltriomf
electoral
Solidaritat

dela

Catalana

ara

it

aa

les exposicions,els concertsi altresiniciatives
han
d'interèsgeneral.En aquestdesplegament

participatno sols les cinc seccions,lesvint-i-sis

societatsfilials i les cinc seusterritorialsde
l'Institut,sinótambéd'altresentitats,comlaUnió

er ent

Acadèmica Internacional, la Institució de les
Lletres Catalanes,la UniversitatPolitècnicade

vida.Arribar
unallarga
aassolir
tendeixen
culturals

voldemostrar
científic,
enelvessant
El Centenari,

unpoderós
unafortaembranzida,
Potconstituir
cent
d'aquests
La celebració
impulsderenovació.
nostàlmaiunaevocació
anysnohadeconstituir

codificació,l'estudii la promociódelanostra
i unnodedeprimerordreenlaxarxade
llengua,
roduccióidifusiódelsaber.

alscanvisdelscorrents
i d'adaptar-se
estructures

ae

7,

-

-

i d'unespersonespretèrites,
gicad'unesempreses

dejoia i
sinóunmotiudereflexió,d'esperança,
immediat.
ambl'esdevenidor
decompromís

REI Metets

L'Institutd'EstudisCatalansva sercreatel 18de

juny de 1907,perunacorddela Diputacióde
perEnricPratdela Riba.
impulsat
Barcelona,

,

fruitsdeltriomfelectoralde
Fou un dels primers

Catalunyai la UniversitatObertadeCatalunya.

i

:

:

ue l'Institut és l'acadèmiade les ciènciesi de
les humanitatsdels Paisos Catalans,l'eix de la

p

toti lapolíticade
L'Institutd'EstudisCatalans,
portesobertesquepracticadesdefa dècades,
a
conegudaper
sentunainstituciópoc
continua

i

tonaraas
Poe

amplis sectorsde la nostra societat.La causa

principald'aquestaignorànciaés la peculiar
història de l'entitat: dels seus cent anys

B

denormal'Institutnomésha gaudit
d'existència,

L'any anteriors'havia litatdurantpocmésdela meitat.La dictadurade
la SolidaritatCatalana.
Internacional PrimodeRiverael vaprivar,entreel 1923i el
elI Congrés
reunitalaciutatcomtal
de la LlenguaCatalana,unainiciativaimportant

indisdelpaísi alhora
cultural
peralredreçament
sociabledela creaciódel'Institut.Conscient
d'aquestvincle,la instituciódecidíavançara
l'octubredel 2006l'oberturadel Centenari,per

tal depoderincloure-hila commemoració
del
Congrésesmentat.

Les celebracionsesprolongaranfins a finals de
desembre.Durantaquestssetzemesoselscicles
deconferències,
elscongressos
i lespresentacions
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depliblicacions
específiquess'han-alteriat
ai

Només aquells ens capaços de reconsiderar
periòdicamentels objectius,de flexibilitzar les

ena

z
impulsatper
Enric.
L
Prat de la Riba.
un dels primers
.
:

és unafita important.En conseqiència,suscita
respecteentreelsseusmembres.La longevitatno
sol ser mai un do gratuit sinó una conquesta
onerosa,acostumaa exigir deliberaciói esforç.

a la centúriano és necessàriament,doncs, un
o d'anacronisme.
depostremitat
senyaldesenectut,

de

Diputació
Barcelona,
.

ES

1930,dela subvenciópúblicai delreconeixement
oficial. Més llargai durafou encarala dictadura
de Francisco Franco, que el 1940va foragitar
l'Institutdela sevaseu,en confiscàelsbénsi en

transferíels serveisa la DiputaciódeBarcelona.

La situacióno esnormalitzariafins al biennide
oficial,enplena
ambelreconeixement
1976-1977,

transiciópolítica,del'InstitutperpartdelGovern
de l'Estat i ambla restitucióde la sevaseu,a la
quarantaDurantaquests
CasadeConvalescència.
l'Institut,
quatreanysdeapúblicaclandestinitats,

per a desenvoluparles sevestasquesderecercai dedefensadel
catalàcoma llenguacientífica,va dependrecompletament
dela

societatcivil, de les aportacionsd'algunesfundacionsprivades
i del mecenatge
d'un conjuntdefamíliesdel sectornacionalista
de la burgesiacatalana.Com moltbé ha assenyalat
un delsseus
membres,Miquel Coll i Alentorn, l'Institut, al llarg del segon
terç del seglexx, dno s'amagavadel quefeia, però tampocen
feia ostentació. Conscient d'aquestamancançade projecció

exterior, la institució, per tal d'intensificar el seu arrelament
social i refermarla sevaimatgepública,ha deciditincloureen
els actesdel Centenari algunesiniciatives d'un fort impacte
comunicatiu,quecontribueixina difondre'nl'estructurainterna,

lescompetències
i lesactivitats.

Hom ha signatun acordambla CorporacióCatalanade Ràdio

i Televisiópera produirconjuntament,
ambTelevisiódeCatalunya,el documentalde llargaduradatitulatL'Institut d'Estudis
Catalans:centanysdeculturacatalana,i ambCatalunyaRàdio,
dotzereportatges
especialssobreles activitatsde l'Instituti deu
microprogrames
relatiusa la sevahistòria.

Les artsplàstiques
i lamúsicanopodienquedarforadelCentenari.
L'Institut va decidir, en consequència,no sols encarregarun
cartella ManuelBoix i unaesculturacommemorativa
a Andreu

Alfaro, sinócelebrar,a més,dosconcertsa l'atri de la Casade
Convalescència.
Festivarel Centenariambmúsicarespona una
tradició molt arreladaen les acadèmieseuropees,que sempre
hanmantingutunesrelacionsestretesambl'art d'Euterpe,un
llenguatgeuniversalque, per a produir,mesurari harmonitzar
elssons,utilitzaconeixements
físicsi matemàtics.
El primerdels
concerts-de cobla- es va celebrarla diadade SantJordi, per a
presentarun dels prototips d'una nova tenora,resultatd'un
projectederecercaacústicai musicològicafinançatperl'Institut.
L'altre,concebut
comun homenatge
antològica lamúsicacatalana
delseglexx,vatenirlloc l'1 dejuny, coma pòrticdela quinzena

centraldelCentenari.Aquestadarreravetlladamusical-quefou
transmesaen diferit per CatalunyaMúsica i per Televisió de
Catalunya-escloguéambl'estrenad'unapeçacommemorativa,
compostaperJoan Albert Amargós.Tot i queavui les comunicacionselectròniques
van substituintlesconvencionals
enpaper,
la ComissióExecutivadel Centenariva decidirtambésol-licitar
a l'administraciódeCorreusl'emissiód'un segellespecífic,que
fou presentat
el 5 defebreri, desdellavors,difon arreudelmón
el nomi la imatgedel'Institutd'EstudisCatalans.Paral-lelament

la SocietatCatalanad'EstudisNumismàticsva encarregar
a Josep
Maria Subirachs
unamedallacommemorativa,
queseràdistribuida

etA
dela
electort
Tiicraf

entreelsmembres
dela institució.

D'entrelesiniciativesde caràcterdivulgatiu,destaca,sensdubte,
l'exposició que, sotael títol de 4L'Institut d'Estudis Catalans,
1907-2007.Un seglede culturai ciènciaals PaisosCatalansy,
mostra,de maneraclara i entenedora,tantla tasca-àmplia i
diversa-desenvolupada
per la institucióenelsprincipalscamps
delsaber,totcomençantpel dela llengua,comels seusprojectes

peral futurimmediat.Es tractad'un importantrepteconceptual
i estètic, per al qual no s'han escatimatrecursos humansi

econòmics.La preparació,molt llargai pausada,esva iniciar,
el maig de2005,quanla ComissióExecutivadel Centenariva
encarregar
aFrancescFontbona,membredela SeccióHistòricoArqueològica,un extensinventaride lespecesnecessàriesper
a visualitzar la història de la institució, i a Dani Freixes, de

14.Salvador Giner, presidentde l'IEC, i Joan Manuel Tresseras, conseller
de Cultura de la Generalitatde Catalunya -':7- Inauguracióde l'exposició
a la Casa de Convalescència, seu de l'IEC - ::. Detall de l'exposicióal

CentreCulturaldeCaixaGironaFontanad'Or,Girona

i
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:

l'empresaVaris Arquitectes,el dissenyde
l'exposició.La tascade localitzaciói tria es
va tancarmig any després:a mitjanfebrer
de2006,el Consell Permanentde l'Institut,
enunadelessevessessionsordinàries,apro-

hantreballat,en condicionsmolt diversesi
desd'un pluralismeideològicbenpalès,en
cienla producciói difusiódel coneixement
tífic encatalà.Mitjançantdocumentsi imat-

talansha induit els organitzadorsa dotar-la
de dosformats.Un d'extens,quefins el 16
restaràa l'atri i lessalesannexes
dedesembre

Des
perFontbona.
confegit
vaval'inventari

de la Casa de Convalescència,i un altrede
queestàrecorrent
reduit,fàcil detransportar,
i lasuccessió elsterritorisdeparlacatalana,totcomençant
del'Institut
delescincseccions
políticsenquèdesenvoluparen perGirona,Andorra,Valènciai Palma.Prodelscontextos
perament,visitaràMaó, Perpinyà,l'Alguer,
les sevesrespectivestasques.

dissenyador.Com quecapde les duesparts
unadedicació
no podiaconcedir,tanmateix,
exclusivaa l'exposició, els contactess'han

El segon mòdul, Els fets, està destinata
mostrarla tascarealitzadaper l'Institut en
unavastagammade campsdel saber,de la

emprend'aquestmoment,elstrescomissaris
gueren la seva tasca amb una sèrie
d'entrevistesperiòdiquesamb l'equip del

canalitzata travésdeJosepMaria Camarasa,
assessorcientíficdelscomissaris,i deMaria
Marín, delegadadel'estudide disseny,que
junt ambDaniFreixes,laredacció
assumiren,
de l'exposició.Els comissaris,a mésde fer
un seguimentcurósdelsavençosdelsprepa-

ratius, conduienles negociacionsamb les
institucionscoproductoresi patrocinadores
de l'exposició, per tal d'assegurar-neel fi-

nançamenti la difusió social.

Des delprimermomentesva considerarque
l'exposicióhaviad'atreurecapa la Casade
Convalescència,seude l'Institut,un públic
nombrósi heterogeni,i ho hauriade fer a

Barcelona,unaciutatgrani cosmopolita,on
sovintegenles ofertesculturalsi de lleure.

Hom volia quel'exposicióinduísa entrara
la seu de l'Institut a molta gent que fins
tal
llavorsencarano ho haviafet,dissuadida,
tantdel'edifici
monumental
volta,pelcaràcter
comdel'entornimmediat.La propostahavia

rigorosa,d'un
deser,doncs,conceptualment
nivell assequible,emperò,per a un visitant

atractivai de
no especialitzat,estèticament
dissenyinnovador.Per tal d'assoliraquests
objectius,esvan analitzardiversosenfocahistòric,
mentspossibles,desdel'estrictament

peces
i diverses
lesnombroses
queordenava

perrigorósordrecronològic,fins al temàtic,
que les distribuia en funció d'una sèriede

tretsbàsicsdela històriadel'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

delespecesdegran
estratègica
distribució

valor informatiu,estètico simbòlic.

En elprimeràmbittemàtic,Els protagonistes,
s'analitzala trajectòriadel'Instituta través
delsseusmembres,desdelsvuit fundadors

fins alsmésdedos-centsactuals.L'objectiu
consisteix
unitattemàtica
primordiald'aquesta
a evidenciar les successivesgeneracions
que,durantladarreracentúria,
d'intel-lectuals
68 LesNotícies
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lagènesi
dosprocessos:
ges,esreconstrueixen

normalitzaciódela llenguaa larenovacióde
les ciènciesbiomèdiques,de la preservació
i artística lacohesió
delpatrimonidocumental
de la comunitat científica catalana, de
l'establimentde vincles amb organismes
internacionalsi amb l'exili a la creacióde
societatsfilials, de serveis,d'oficines i de

centresarreudelsPaisosCatalans.

L'exposició recull en un terceràmbit, El
llegat,l'herènciaaportadaper l'Institut a la

societatcatalana.El visitantpot comprovar
dela sevavidaquotidiana
quemoltsaspectes
estanrelacionatsamb la institució, que, a

mésdenormalitzari difondrela llengua

Castelló,Alacanti Madrid.

La Biblioteca de

Catalunya,el Museu
Nacionald'Art de
Catalunya,el Servei
Meteorològic de
Catalunyao el Servei
Cartogràfic de
Catalunya,tenen el seu
origen eniniciatives de
Pinstitut

L'exposició ha exigit més de dos anys de
dedicacióintensai qualificadadelscomissaris,
delaGeneralitat, els assessors,l'equipde disseny,el personal
dependents
siguinentitats
tècnici els membresde l'Institut.Una proelMuseuNacional
laBibliotecadeCatalunya,
posta d'aquestamagnitud, tanmateix,no
d'Art de Catalunya,el ServeiMeteorològic
haguésestatpossiblesenseel suportfinancer
de Catalunyao el ServeiCartogràficde Ca-

catalana,ha posatels fonamentsde moltes
institucionsi serveisactuals.Tot i queavui

talunya,tenenel seuorigeneniniciativesde
l'Institut. Dos dels elementsclau d'aquest
mòdulseranelsmésdetresmil llibrespublicatsper l'Institut, quel'han convertiten la

primeraeditorialcientíficaenllenguacatalana

fonsd'artcontemdelpaís,i elseuimportant

porani.

El coneixementdel passatno és un fi en si
mateix,ha de servirper a encararambmés
elfutur.
i experiència
ambició,responsabilitat

Aquestaopció,querecorretransversalment
tots els actes del Centenari, explica que
l'exposicióestanquiambun àmbittemàtic,
immediat,
El futur,consignata l'esdevenidor
on s'hancol:locattotsels programesde recercai els projectesde difusiódel coneixementencurs,iniciatsperiniciativapròpiade
l'Instituto com a consegiènciad'encàrrecs
rebutsd'institucions públiquesdel país o
d'organismesinternacionals.Per albirar el
futur,homha deciditdemanar-neel parera
dedintre
representatives
unseguitdepersones

d'un ampliconjuntd'institucionspúbliques

justíciaagrair,dones,
i privades.És d'estricta
a la SociedadEstatalde Conmemoraciones
Culturalesquehagivolgutcoproduir-la,a la

FundacióCaixadeCatalunya,el seugenerós
i a lesaltresentitatsassociades,
mecenatge,
la sevarespectivacontribució.

Tots els actesdel Centenarii especialment
nostàlgia
sense
l'exposicióhanestatconcebuts
ambla fermaconvicció
ni autocomplaença,
quel'Institut d'EstudisCatalanstéun futur
important,ja queles acadèmiescontinuen
i insubsrealitzantunestasquesespecífiques

tituibles.Obeeixena un afanyd'equilibri
entrela històriai laprospectiva.Homdesitja
queel Centenariserveixitantperaconsolidar
la imatgedel'Institutentrela
definitivament
societatcatalana,comper a obrirunperíode
dereflexiósobreelscanvisquehauràdefer
i els instrumentsquehauràd'emprarper a

continuarpromovent,defensanti difonentla
alsegleXXI, queja nopodran
culturacatalana
els de la centúriapassada.
ser,evidentment,

i de fora de l'Institut, la imatgei la veu de
les qualsseranreproduidesperals visitants
sensefi.
enunasequiència

Només així els esforços i els recursoses-

El desig que l'exposició arribésal màxim
nombredepersonesd'arreudelsPaisosCa-

peròsempreinnovadora,
tituciója centenària
capaçd'acceptarnousreptes.

merçats no hauran estat vans, i hauranservit

aunainsperadonarunanovaembranzida

LLENGUAI

L'ensenyamenti la creació d'escoles en
llengiiesdites"regionals"Lls'inicia als anys70
a l'estatfrancèsperassociacions
militantsi des
d'aleshores tenenun desenvolupament
lent
però continu.Després,al final dels anys 80,
l'ensenyamentpúblic va permetrel'obertura
declassesbilingies aparitathoràriaenlesdues
llengies,enllenguaregionali enllenguafrancesa.Finsi tot,dinsl'ensenyament
públicaquest
ensenyament
bilingienohauriaestatunarealitat
senseunamobilitzaciódelmovimentassociatiu,

amenc,
DANMEeReC

le, OCCI
AE

Mi.

ambl'estatatorgantaquíi allà engrunessense
tenirpera lestI llengiesminoritzades,
al contrari
queperal francès,unapolíticalingúística.Per
donaraquestimpulsva sercreadal'any 1987,
a Baiona(EuslcadiNord), permilitantsi asso-

ciacions,la Flarep,la qualcadaanyorganitza
el seucol-loqui,enguanyva tenirlloc els dies
27 i 28d'octubrea Ungersheim(Alsàcia),l'any
passatva tenir lloc a Perpinyà.Cadaany una
regió acull aquestamanifestacióorganitzada
perunaassociaciólocal.

tutur

Un llocde trobada
Aquestretrobament ésel momentidoniper

ferel balançdela situaciódel'ensenyament

de les llengies dites "regionals" dins
públic.La Flarepésunaxarxa
l'ensenyament
d'intercanvid'informacionsi dinamitzala va-

loritzaciódelesdiferentsllengiesdinsun estat
queno reconeixcapaltrallenguaforadelfrancès. La situació de cadallenguaés diferent,
degutal nombredelocutors,al contextpolític
regional,a la implicaciódelselegitsdela zona

l'article2 dela constituciófrancesaprecisaque

el francèsésl' únicallenguade la República.
Aquestasituaciófa que l'escola sigui l'únic
espai on les llengúes tenen una mena
d'oficialitat.Gràciesa les classesbilingúesno
solamentl'ensenyamentés organitzatsotala

responsabilitat
delesautoritats
acadèmiques,

sinó que també el Ministeri de l'Educació
Nacional valida unes assignatures nolingiístiques(geografia,història...)enllengúes
"regionals"durantels exàmenscomel brevet
o el batxillerat.
L1
Si totesles llengúespresentsals col-loquisde
la Flarep són diversespels seusorígens(flamenc, cors, alsacià, occità, català,eusXera,

geogràficament,
bretó,creol....)i allunyades
tenendecaraaunaadministració
centralitzada
uns interessoscomuns:quela presènciadela

llenguano siguiuntestimoniatge
delpassat

sinó unaeinade desenvolupament
decaraal
futur.Una vegadamésla Flarep va lamentar
el doblellenguatgedelgranspartitspolíticsde

l'hexàgon,quesovintfan elogisa la llenguaa
Quimper,Perpinyà,Baiona,Estrasburg...,
però
uncopaParísdinslesassemblees
sónincapaços
endretpositiuel dretalallengua.
detransformar
Uns quantshantreballatdevalent.Noméssota

-desde1958-,52proposicions
laV República

de llei dedicades
a les llengiúes"regionals"no
vanportara capresultat,rebutjadesmitjançant
vergonyos.Les llengiesno són
unsarguments

dels
peldretpositiusinóque,després
definides
pel
delConsellConstitucional
embargaments
dretnegatiu,sónelsjutgesquedefineixenavui

de
a França.Després
silesllengiessóntipresents dialapolíticalingúística
i també
considerada

del'altrecostatdela fronteracomésel casdel

una
20 anysde combat,la Flarep va aprendre

escritadel'alsacià).

com
pretació.Cadamottéla sevaimportància,

Encaraquel'estatfrancèssiguiUcentralitzati

elsjudicis...,sónla llei. L'últim textlegislatiu,
la llei Fillon de 2005,quereformael Codi de
enllengúes
vaignorarl'ensenyament
l'educació,

(l'expressió cosa:dinsles lleis no hi ha lloc pera la interi del'alemany
del'eusltera
català,

d'esperit jacobí, el tractamentd'aquestes
llengiiesdepènmoltdelcontextpolític,i no és
una casualitatque Còrsegao EuslcadiNord
tenenun tractamentprivilegiat.La paradoxa,
queno éspoc,ésel fetquel'estathagestionat
amb diversesadministracionsunesllengúes
que no tenencap legalitatinstitucional.Cal
recodarque França no ha ratificat la Carta

i que
europeadeles llengiesminoritzades

judici,comquenohi hadretpositiu,
dinscada

regionals"a l'escolapública.Institueixel

"sòcol comú de coneixements".L'Educació

vives
lesllengúes
només
hareconegut
Nacional
Aquestadecisiód'afegirl'adjectiu
estrangeres.

a llengúes,esborradefactotota
"estrangeres"
legitimitat(ja quede legalitatno n'hi havia)a
les llengies "regionals".

LLENGUA

Ú €ber

A Un

Uni Ne
alun
Isenyam
Nord nonné

igualtaten elstextos, però en realitatun

tractament
desigual

A Catalunya Nord com a Occitània, el desenvolupamentde les classes
bilingies quedalligat a la gestiódela demanda,ésa dir l'Administraciólocal a
nivell del'Inspectord'Acadèmiaresponambelsseusmitjansa lesesperesdeles
famílies,aquísí, aquíno.Una administracióques'had'espibilari elsprogressos
sóndegutsa la bonavoluntatdelsresponsables
locals.A Bretanyai a Alsàcia els
convenislliguenl'administració
educativa
ambl'estatambel suportdelesregions.
Si tot no funcionaperfectament,almenysquanun d'ells no compleix ambles
perspectives
dedesenvolupament,
espodendenunciarlesmancances
i identificar
elsresponsables
de l'incomplimentdelsprojectes.

Euslçadi
Nord,unsomnipera lesaltresregions
Euslcadi Nord (unapartdeldepartament
delsPirineusAtlanticssegonsla termi-

nologiaadministrativa
francesa),
J pera lesaltresllengies,sembla
serelpaísde
referència.

:
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Existeixunapolíticadedesenvolupament
del'ensenyament
en eusteraambuna
estructuracióquantitativa,ésa dir queno esperenles demandesdelsparessinó
que anticipen les demandes,tant per a l'ensenyamenta paritat com per a
l'ensenyament
immersiu.A EusttadiNord sabenquantes
classes d'ensenyament
eneusltera
obriranal 2008,al2009...A CatalunyaNordunaprogramació
d'aquesta
menano és encarad'actualitat.Resultat:si a EuslcadiNord mésd'un 2529dels
alumnesde primària pública rebenun ensenyamenta paritat(720immersiu
associatiu),a CatalunyaNord són nomésun 429els alumnesquerebenaquest
ensenyament
a paritat.A mésd'unaestructuració
quantitativa,
el sistemaeducatiu
gaudeixd'unaestructuració
qualitativa.Cadaescolatéunanominaciódemestres,
no enfunciódelesdisponibilitats
delmomentsinóenfunciódela talladel'escola
enconformitatambelsobjectiusdefinits.És un enfocament
noudeguta la creació
del'Euslcereneralcunde
publilcoa-OfficePublic dela LangueBasqueel desembre
de2004.Aquestorganismepúblicreuneixrepresentants
del'estat(prefecte,rector
delsPirineusAtlàntics,el
dela regióAquitània,del departament
d'acadèmia...),
Conselldelselegitsd'EuslcadiNord i la Mancomunitatdesosteniment
a la cultura
bascaontrobemla totalitatdelsmunicipis,a méss'hi afegeixun Consellconsultiu
representant
el mónassociatiuquetépermissióaconsellari avalularla pertinència
delesmesurespreses.AquestorganismeLltreballapera larealitzaciód'unapolítica
lingúísticapúblicaa favor de l'eustera per a la totalitatdel territori d'Eustadi
Nord, té personalassalariati un pressupostde mésde 2,511milions d'euros.El
dominidecompetència
va mésenllàqueel del móneducatiu,i ésla garantiade
la realitzaciódela Convenciósignadaa beneficidelsjoves del país.

i treball71
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Fa poquessetmanes que Bernat
Joan ha assumitla responsabilitat
de la Secretariade Política
plau oferir acíles
Linguística. Ens
línies mestres de la seva actuació.
Desdel sindicat, tots els
responsables de políticalinguística

handisposatdelnostre suport.

Desitgem que Bernat Joan
social de la
Pas
contribueixi al
lengua, ala promoció del seuús
oli ció de la política
sociali a l'artic
lingúística de normalització en
l'àmbitsocioeconòmic, arL la
participació activadelsagents

72 LesNotícies
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L'objectiu de la política lingúística delgovernde Catalunyaésaconse-

unallenguad'úsnormalenel si
esdevingui
guirquelallenguacatalana

de la societaton esparla.Actualmentenstrobamen unacruillaevident:
normapropisd'unallenguaplenament
comptamambtotselsinstruments
litzada (gramàticai diccionari normatius,un institut terminològicde
d'arreu
primeralínia,presènciaa divuituniversitatsdelpaísi cent-i-tantes

del món,una literaturamolt estimable,somla desenallenguaambmés
traduccions,enstrobamentreles vint llengies mésusadesa Internet...),

i l'ús
moltsdesajustaments,
peròl'ússocialdelallenguapateixencara
del catalàen determinatsàmbitsformals es troba en una situacióque

laplenanormalitat.
considerar
l'allunyamoltdelquepodríem

persona
quequalsevol
implica,endefinitiva,
lingúística
La normalitat
i ambqualsevolpropòsit,
puguiusarla llenguacatalanaenqualsevolàmbit
sensequel'ús del catalàli suposicapmenad'obstacleni d'impediment.
Es tracta,en definitiva,de poderviure ambnormalitat—ide manerano
marcadasocialment—en català.Quandelsusosdel catalàqueenfaciuna
personano enpuguemextreurecapinformaciósobrela seua
determinada
ideologiao sobrela seuacondiciósocial,etc,hauremassolitla normalitat
lingúística.Mentreaixòno ocorri,tendremdisfuncionspercorregir.

IlLLENGUA

Cal,doncs,implicarelsdiferents
sectors
delasocietat
enelprocésdenormalització
delallengua

catalana.Ha estatla gentla quehamantengut
la llenguaal llargdeseglesd'anormalitat
institucional

i lingiística,i éslagent,endefinitiva,
la quedecantarà
labalança
verslaplenanormalització
o
versla substitució
lingúística.
Lesinstitucions,
emperò,
tenimunaresponsabilitat
fonamental
en
el procésdenormalització.
I la Secretaria
dePolíticaLingiúística
hi téla seuatascacentral,en
aquest
procés.
Desdela Secretaria
dePolíticaLingúística
delgovern
deCatalunya
tenimenmarxa

A principide 2008

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

planificacionsqueafectenels instrumentslingúístics,la informaciósobrel'estatde la llenguai

l'activisme
a favordela llengua.

InstrumentsLingúístics
El tprojecte estrella" dins els instrumentsd'enginyerialingúísticaésel cursde catalàen xarxa

Faremunagran

campanyaa favordel

mantenimentde la
llengua,en l'ús
Existiran duesmodalitatsd'estudi:directamenti sensesuports,o ambl'acompanyamentd'una habitual,per part de
tutoriavia internet.Juntamentambel Parla. Cat, s'ha fet un esforçen els traductorsautomàtics les persones que
(jatenimenxarxaelstraductors
català-castellà,
català-anglès,
català-alemany
i tenimenpreparació
parlencatalà. Es
elscorresponents
a occitàd'Aran-català
i occità-castellà).
Així mateix,
hemunificatel serveide
consultes
lingúístiques
através
del'Optimot.
I tenimelnostre
centre
determinologia
—TERMCAT- tracta d'aconseguir
aplefuncionament.
En la mateixa
línia,elscursosdellenguacatalana
ques'organitzen
através uncanvi substancial
delConsorciperlaNormalitzacióLingúísticatambéfanel seucamí.I continuamgenerant
materials
enles pautes d'ús
pera l'ensenyament
dela llenguacatalana
o peral seuestudicientífic.O pera l'estudid'altres
entre la població
matèries
encatalà.
catalanoparlant,de
maneraque siguem
Parla.Cat.
Si lescosesvansegons
lespreveiem
actualment,
aprincipide2008posarem
enxarxa
elprimeri segon
nivell.I, posteriorment,
hi afegirem
dosnivellsmés,demanera
queunapersona
puguiseguira travésdela xarxaun aprenentatge
completdecapacitació
enllenguacatalana.

Recercasobre l'estatde laLlengua

nosaltres els que

facilitem l'accés ala
llenguaales
persones
nouvingudes

Convocatòria del V Premi Paraula de
narrativa breu 2008
Bases: Oberta tothom.Obresdenarrativacurta,originalsi inèdites,queno
haginestatpremiadesni estrobinpendentsde la resoluciód'altrespremis,

i presentades
caràcters
escritesencatalà,d'unmàximde 1.900paraules-10.000
pertriplicat.En el sobres'ha d'indicar"Per al V PremiParauladenarrativa
breu"i ha d'incloureunaplica tancada,ambel nom,l'adreçai el telèfonde
l'autor.Lliurament: dedilluns a divendres,de 9 a 19h (Barcelona),o de9

finsal30
percorreucertificat,
o bétrametre
a 12i de14a 18h (Perpinyà),

demarç.Jurat: formatpelsescriptorsJoaquimCarbó,Manel Zabalai Jaume
del sindicatRosaM. Puig-Serra,Anna Lliuró i
Ribera,i pels representants
Noèlia Martín. El secretariésJoan Guàrdia.Premis: 1r,2n i 3r, dotatsamb
i seranpublicatsa la revistaLes Notícies
600,400i 200eurosrespectivament

tindràlloca la seudelaUGT de
dellenguai treball.L'actedelliurament

Catalunya,a la RambladeSantaMònica,10,deBarcelona,durantla Vetllada

delstreballs:
delmesdemaig).Lliurament
quinzena
2007(primera
cultural
Avalot-UGT de Catalunya
Ramblade SantaMònica,10
08002Barcelona
tel.983
30468 00-9334255 85
cultura
8 catalunya.ugt.org

CFDT de la CatalunyaNord
Carrerde Garrigole,8
B.P. 146—66000Perpinyà
tel.04 68 50 77 50
sgencídtcnid8 aol.com

raperparticipant

Fotogràfic
XXIIConcursNacional
feltreballi els oficis"
Bases. Oberta tothom.Un màximde tresfotografies

sobreel treballi els oficis no publicadesni premiades

La midamàximade30cmper
enedicionsanteriors.

banda,sensecap muntatgeni reforç. Recepcióen dia
feiner,de dilluns a divendres,d'11 a 13h i de 17a 20

h,finsa lesvuitdelvespredel18d'abrilde2008o bé
RambladeSantJosep,
percorreuaUGT deCatalunya,
5, apartatde Correus301,08800Vilanova 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
la sevaagrupaciói elnúmerodesoci.El juratestàformat

pertresmembresreconegutdela FCF. El lliuramentde
premistindràlloc el divendres6 dejuny de2008,a les
19.30h, al TOC, carrerdeSantSebastià,11,deVilanova
i la Geltrú.Es faràunaexposicióitinerantdurantl'any
2008.Es procediràa la devolucióde lesobresdurantel

primer trimestrede 2009. Tots els premis nacionals
quedaranen poderdel sindicat.No es concediràmés
d'un premi per autor. L'entitat es reservael dret de
a concursi defer una
reproduirles obrespresentades
selecció de les obres a exposar.Aquest concurs és

AFCF i
pera l'obtenciódelesdistincions
puntuable
de
dela FederacióCatalana
MFCF, peralsmembres
Fotografia2008.

Premis. Nacional: 1r600e.i trofeu,2n 250e.i trofeu,
3r 100e.i trofeu:4t a 6ètrofeu.

AltPendèsiGarraf).
(Anoia,
Accèssitsintercomarcals

Premi Eix Diagonal: 1r150e.i trofeu,2n 100e.i trofeu,
3r 50e.i trofeu,4t a 6è trofeu.

AccèssitsafiliatsUGT.Premi Daniel Alcaraz: 1r150e.
i trofeu:2n 100e.i trofeu:3r 50e.i trofeu:4ta 6ètrofeu.

a lamillorfotodenuncia
unpremiespecial
S'atorgarà
quereflecteixiqualsevolsituacióirregulardelmón

laboral.Basescompletesa: cultura(Òcatalunya.ugt.org

Breus
Presentació del llibre Fronesi,
de FinaR.Palau

RHEIN—MAIN

FinaRodríguezPalau(SantSadurní
d'Anoia,1949).
Com
a cantautora
i pacifistaparticipaenel movimentobrer
antifranquista,
enparticularen el període1972-1978.
Guanyadora
delI PremiCaterina
Albertpermusicarun
textpoètic,ésautora
demésdesetanta
cançons,
lamajoria
detextos
propis,peròtambé
hamusicat
poemes
deDavid
Jou i Assumpció
Forcadaambquicol-labora
enrecitalsi
enla coordinació
delIV Cicle dePoesiaa la Casade

MenorcadeBarcelona.DesprésdeManty,enaquestsegon

llibredepoesia
Fronesilavinyaéslavida,formapartdel
paisatge
estimat
i, malgrat
lestempestes
i el diluvidela
vida,ésuncant,unabranca
d'olivera
queensparlad'unes
terresméshumanes.
El proppassat
24d'octubre
vatenir
llocalaseunacional
delaUGT deCatalunya
aBarcelona
unactedepresentació
deFronesi.La benvinguda
vaanar
a càrrecdeJoaniGuàrdia,de l'Àrea deCulturade la UGT

deCatalunya.
La directora
deLaBuscaedicions,
M. Lluisa
Pazos,vaferlapresentació
del'autora.
Assumpció
Forcada
vallegiralgunsdelspoemes
delllibrei FinaR. Palauva
oferirunpetitrecitaldelasevapoesia.

LaUGT
deCatalunya
alaFiradelLlibre

de Franicfurt

UnadelegaciódelaUGTdeCatalunyaideCC.OO.vaserconvidada
pelsindicat
alemany
DGB FreisFranicfurt
aparticipar
enunesjornades

d'intercanvicultural organitzadesen el marcde la Fira del Llibre de
Frantefurt.

A la primerasessió,celebradael 10 d'octubre,entrealtresactivitats,
Manel Gonzàlez,directordel CentredeRecercaEconòmicai Social de

Catalunyadela UGT de Catalunya,i elsprofessorsHansSchyvert
i Arno
Lustiger van debatresobreel paperdels sindicatsen la GuerraCivil
espanyolai en la lluita antifranquista.
UEl nombróspúblic va participar

activamentexposantel seu punt de vista sobre les condicions que
possibilitenel feixismei quès'hauriadefer per combatre'l.L'endemà,

laresponsable
deCulturadelaUGT deCatalunya,
RosaM. Puig-Serra

va exposarcom contemplavenalguns escriptorscatalanssituacions

socialsi laboralscomplexes.
Després
dediverses
actuacions
musicals
alemanyes
i catalanes
i lectures
poètiques,
elsactesesvantancaramb

l'actuaciódela coral de la DGB. Finalment,la delegaciódela UGT de

Catalunya
vaserconvidada
aassistir
al'obertura
delcursperaquadres

sindicals, Allademie der Arbeit, que la DGB organitzaanualment
juntamentamb la UniversitatFraniefurtam Main. Coincidint amb la
presènciacatalana,esva exposaral vestíbulde la DGB unamostrade

cartellsdela GuerraCivil editatsperla UGT deCatalunyai que
actualment
estrobena l'ArxiuNacionaldeSantCugatdelVallès.

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

té Nacional£

Barcetona,
5 deoct
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Conmnectata
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OÒMNIUM
LLENGUA

CULTURA

PAÍS

Conferència de Bernat Joan sobre

política lingúística

El proppassat 12de desembre ha tingutlloc la celebracióde la

sobrepolíticalingiísticaquecadaanyvaacàrrec
XI Conferència
L'acte
delgoverndeCatalunya.
dePolíticaLingúística
delsecretari
de la
ambla col-laboració
l'organitzala FundacióComaposada,
haestatel de
i el CADCI. El temad'enguany
UGT deCatalunya

BernatJoanhaconsiderat
Llengua i comerç".En la sevaintervenció,
quevivim un moment,una èpocamolt i molt importantper a la

També
lingúística.
peralprocésdenormalització
catalana,
llengua
queésunadelespolítiques
éstranversal,
quelapolíticalingúística
unapolíticasociald'ampliabastque
socialsméssignificatives,
delasocietat
totselssegments
quehad'implicar
unprocés
comporta

per a què cadascúactui des del seu àmbit, per a la sevapròpia

dela UGT deCatalunya
ésel casconcret
lingúística,
planificació
qued'aquestamaneraassumeixla sevaresponsabilitatnacional.
Encara,el sectordel comerçté un granrelleuperquètotshi tenim

ésunindicador
enelcomerç
i pertantlasalutdelallengua
contacte
formaciódelsdependents,
i aratéalgunsreptes:
del'estatgeneral,
inclòs el suficientconeixementde la llenguaper poderatendrela

d'ús(usar
i milloradelesnormes
encatalà,
quans'expressa
clientela

elcatalàcoma llenguaderelacióambel client,enl'atenciótelefònica
i deformamésàmpliaenla retolacióexternai interna).Peracabar,

alapromoció
atorga
català
queelgovern
vainsistirenlaimportància
delcatalàen el sectordel comerç.

Inftocultura:recullde publicacions
culturals

dl
PEREANTONIPONS

DESERRIU a

Aretreu
Trades
lúdic
itevvtes

NIpt

XAVIER
FERRÉ
DOSSIER:
GREGORIMiR

Pons
dir.Damià
L'espurna
edicions

AN
lb 1

Revista de cultura 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
podem trobar,entred'altres,MiquelA. Ramon: Rosovo: el mite
ila història,entrevistaa AndreuTerrades,lúdici revoltat,dossier
Gregori Mir,historiadori polític,secció història,culturai societat:
Sobre els valencianistes dels anys seixanta (Xavier Ferrer),
Perdem diversitata Europa2 (TomeuQuetgles),i Josep Massot
i Muntaner,un savi infatigable(Damià Pons). l les seccions: El
lector virtual,El poema, L'art vist pels artistes,A la ciutatdels
llibres,Mostradori Mostradorde músiques(El compositorAntoni
Parera Fons, per Damià Pons). Una publicacióde qualitatque

mereixsermésconeguda.
nexus,

dir.Jorge Morales
Ed. Quadrivium
catalài castellà

Artipoesia. Neixel maigde 2006,impulsadaper AlbertCompte
—recentment
desaparegut-i Jorge Morales,i un col-lectiuvinculat
a l'art. L'eix de la revista és la poesia, però no l'acadèmicao
d'elits,sinó la vinculadaa la vida i.la gent,a travésd'autorsi de
lectorsque veuen i mostrenles coses que passen o que senten
(mortde Pinochet: poesia del presidentdels escriptorsxilens,
guerra d'Irag, etc.). Incentivarla creació literària generada al
voltantde la vida, despertaren la gent la curiositatde cadascú
i aproximar-nosels uns als altres. També fotografia,narració,
recitals, presentacions,pintors, muntatgesartístics, tallers de
poesia.En definitiva,unaculturaviva i participativa.Tiratge:500
exemplars.Llibreriesde Girona i Olot, i a La Central del Raval
a Barcelona.

BacidAlber
É

MarcoBiraghi,
fustaBarraneo,
XavierAntich,

Casablarças
Beret
Cacelari,
Massimo
Boules,

i

Hèctor
Irquierda,
Martinez
de
Jorge
i Trerilio
Pérez
11,Oriol
Bernat
Trias
Eugenio
lulsTéllez
Ramon Folch, Pérejaurees

oi

Faa

£ Pr

Lletres.

Nexus. se

S

dir.ManuelForaster
dovvvvvv.fundaciocaixacatalunya.org
.

.

:

Neix l'any 1988i s'hacaracteritzat
perlaqualitatformali l'obertura
de mires,reflectintels temeso figuresd'actualitat,i les activitats
de la pròpiafundació.L'any2005es decideixfer-lamés incisiva,
potenciarels monogràficsi contribuiral debat cultural.El núm.
37 ens ofereixel monogràfic"La música contemporània:nous
reptes a Catalunya i a Europa". Un repàs exhaustiu de 250
pàginesquepermetabordarlaquestiódes de moltesperspectives,
amb articlesde qualitatque combinenel rigor i la comprensió.
Realment una aportació de pes al debat cultural,a través del
coneixementaprofunditdels temes que plantejacadanúmero.
Inclou el cd Estrenes a La Pedrera: compositorscatalans contemporanis.

El

dir. OctaviSarsanedes i
MontserratAlabau

—vv.grupdellibre.cat

Grup del Llibre. El clubde lectorsdels Paisos Catalans.Aquesta
revistaneix l'any2003 i és un compendide ressenyesde llibres
escritsen català,llibresde totamenai un apartatde música/DVD.
Progressivamentha incorporatmés i més articlesd'opiniósobre
els llibresi la cultura,peròtambésobre la identitatcatalanai el
compromís amb el país. Cada número dedica un dossier a un
tema. Lletres forma part del Grup del Llibre: hom pot fer-se'n
soci,amb una quotaa comptedels llibresque s'anirancomprant.
És una fórmula que funciona des de l'any 1973. En definitiva,
dues iniciativesal servei dels apassionatsdel llibre.

LesNotíciesdellengua
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Arno Lustiger

ISHALOM

LIBERTAD)

G
dietari-reflexió
venen—Breviari d'un bizantí

història
iShalom libertadi

Josep Iborra

Arno Lustiger
Ed. Flor del Viento

Judíos en la GuerraCivilEspafiola.L'autor
va sobreviure als camps d'extermini
i mostrala magd'Auschvitzi Buchenvvald
nitudi importànciade la participaciódels
jueus en la guerra,a les BrigadesInternacionals i en els destacamentsregulars.
També de la relaciójueus-comunismea
Europa i els Estats Units. Un tema poc

conegut.

Ed. Arola

Anotacionsdiversessobre questionsesi filosòfiques.
tètiques,morals,polítiques
Un amplirepertoride reflexionspersonals
sobre miltemesde la vida,la cultura,les
idees i la societat. Josep Iborra és un
assagistade reconegutprestigi,un home
queaportagruixa la nostracultura.Documentat,amè, incisiui lúcid,tot un plaer.

història
Historiageneraldel
sigloXX

història
Perpignanà la belle
époque 1880-1914

Ed. Crítica

Ed. Trabucaire

Jean-Louis Roure

Giuliano Procacci

La novetatconsisteix en tenir una visió
generaldels fetsa travésde gransunitats
territorialsi culturalsi interpretar-losa la
llum de la interdependènciaque els enllaça. Així la globalitzaciód'avui apareix
com el resultat d'una llarga trajectòria.
L'autor i aquesta obra han obtingut un
ampli reconeixementinternacional.

La rue,les cafés,les métiers.Enamorat

del Perpinyàde finalsdel XIX, 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.

novel-la
Els privilegiats
Núria Perpinyà
Ed. Empúries

Premide la críticacatalana2005.L'autora
és professorade TeoriaLiterària,estudiosa
de Gabriel Ferrater i novel-listareconeguda. Ací narra la vida dins d'un museu
(reflexions sobre art, turisme cultural i
conflictes entre persones). Els protagonistes esdevenen propers i la novel-la
s'ompled'humornegre i d'un ritmeàgil.

crònica política

I Diarirus

Anna Politóvsxaia
Ed. Ara Llibres

Periodistai escriptora,i destacadacrítica
del govern de Putin, assassinada el 7
d'octubrede 2006quanacabavad'escriure
aquest llibreen forma de diari:una crua
crònicades de les eleccions 2003fins al
segrest de l'escola de Beslan. Llibreimprescindible per entendre el jou cínic i
corruptedel governde VladimirPutin

Ioan-Daniel
Bezsoncff

Catalunya
Servir

Lesdones
depaper

als70anysdeMaxCahner
Homenatge

memòriahistòrica
novella
Les dones de paper

assaig

Servir Catalunya

Publicacionsde l'Abadia
de Montserrat

Homenatgeals 70 anys de Max Cahner.
Un home importantper a la culturacatalana,fundadord'Edicions62 i Gran Enciclopèdia Catalana, i consellerde Cultura
l'any 1980. Escrits de diferents autors i
algunes fotografies per tenir una visió
àmpliasobrela sevatasca.Un homenatge
merescutper a un home d'acció, de reflexió i de projectes.
78 LesNotíciesdellengua
i treball

2.

Joan-Daniel Bezsonoff
Ed. Trabucaire

Nord
Catalunya
Cultural
PremiÒmnium

2000.Bezsonoffés unautornord-català

d'unaqualitati d'un prestigiprou reconeguts, sempre amb un universparticular.
Personatgesdensosi complets,els homes
i les dones i laseva vidai allòque senten,
unaatmosferasenzillai complexacom el
viurequotidià.Una bona novel.la.

Peatones
A HISTORIAI

dela

historiadelBaix

Llobregat

Associació memòria

històricaBaixLlobregat

a la
Enparal-lei
y biografías.
Testimonios
dels60,es forjaunsentiment
immigració

unitarii pluralistade lluitaantifranquista.
Un llibre col-lectiu que recull testimonis
d'aquellalluitaper les llibertats.Unaapor-

de
tacióvaluosaalprocésderecuperació

la nostramemòriahistòrica,de la nostra

democràtica.
memòria

ELSETÈCAMIÓ

ELTRESOR
PEROUT
DE
LALEFOBUCA
ASSUMPTA
MONTELLÀ

narrativa

Jesús Moncada

Assumpta Montella

Ed. 62

Catorze relats ubicats a l'antigavila de
Mequinensa,l'universpropid'aquestdestacadíssimescriptor.Aquestaedicióincorpora orientacionsdidàctiquesper al seu
estudi: vida i obra de Moncada, anàlisi
d'aquestaobra i propostes de treballi de
comentarisde text,a cura d'HèctorMoret,
investigadorde la llengua i la literatura
catalanesa l'Aragó.

guia

memòriahistòrica

Ed. Ajuntamentde

Ed. Ara Llibres

El tresorperdutde la República.Apassionantllibred'investigaciósobre la història
dels tresors que l'agònica República de
Negrín va intentarsalvar de la desfetaa
travésdel mitedel setè camió,barrejade
llegendai realitatqueencaraavuicontinua
viu a la memòriadels empordanesos.A
travésdels detallsde la històriaconeixem
millorel passat.

Barcelona

Guia detallersde creadorsde CiutatVella.
Relació de creador amb taller a Ciutat
Vella.Artistesi artesansdisposatsa rebre
visites de persones interessades en
conèixerel seu espai i la seva feina. Fotografiade cada creadoral seu taller,de
Xavier Padrós, i un textsobre cadascun,
del crític d'art José Carlos Suàrez. Una
guia útili completa.
Casilda
Giell

Joan Marias
Arqueologiade l'amor

PREMUJUST
M.CASERO
2006

Elsímbol
més
enllà
del'home

contes i didàctica
Ed. Secretariade

parlar
Contes
perPolítica Lingúística
Material adreçat a 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 proposta útil i
divertidaa travésde contes i de temesde
la nostracultura.

qiJollas

novel-la

història

JoanMafias

Casilda Gúell

Ed. Empúries

Premi Just M. Casero 2006. Primera
novel-lade l'autor,i reeixida:exploraamb
sensibilitat i habilitat les sequeles
devastadores d'una relació sentimental
malacabada.Una bonaaproximacióa les
emocions que susciten les nostres
relacionssentimentalsi com les articulem
en la nostravida quotidiana.

Ed. L'esferadels llibres

El símbol més enllà de l'home.Una nova
oportunitatper aproximar-nosa la figura
de Lluís Companys, una síntesi amena i
útil,que aporta una visió psicològica del
personatge i també alguns documents
inèditsprocedentsd'arxiusfranquistes.Al
capdavall,un repàsa lafiguradelpresident
Companys i la seva tasca.

OC
OC
a el
66000Perpinyà
tel.(0) 468 34 33 74
a/e:llibcatalana(òtrec.fr
UCIRAA ASAISLoecaterIE it elees
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Igualtat i ciutadania
perafavorirla cohesiósocial,la convivència
La Diputacióde Barcelonatreballaenxarxaambelsajuntaments
en un contextdeprogressivadiversificació.
ciutadanai la qualitatdevidadetoteslespersones,

per la igualtat, fem un bon equip

i

i

Diputació

Barcelona

vivv.diba.cat

