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Editorial

Caminem a les palpentes
Fa una estona que els nostres avantpassats vivien
en coves i eren tribus; anaven a caçar i quan
convenia es desplaçaven amunt i avall. Nestudiem
les seves restes, i ens fascinen les pintures que
trobem en els avencs, tot intentant esbrinar-ne la
intenció. De mica en mica sallunyaven dels seus
companys animals, del conjunt de la naturalesa,
del funcionament instintiu, sense preguntes ni
dubtes, que avui podem contemplar en els nostres
gats i gossos: tenen una vida regalada i no shan
de preocupar de res, ni tampoc decidir en base a
paraules o raons o idees. Lespècie humana esdevé
autònoma, amb voluntat pròpia: és linici del que
anomenem llibertat, però també és linici del dubte
que corseca la nostra ànima, perquè escindits del
món natural hem de trobar per nosaltres mateixos
un sentit a tot plegat, individualment i
col·lectivament. Dalguna manera, la història de
la humanitat és la història dels nostres intents per
superar aquesta escissió. De fet, la noció de la
religiositat neix de la necessitat de respondre a
aquesta nova realitat, de relligar-nos al món
natural, al món que té un sentit, al món dels
animals-plantes-minerals, als quals no els cal
interrogar-se sobre el sentit. Daleshores ençà hem
fet tots plegats vint-i-cinc voltes, però som on érem:
qui sóc jo, quin sentit té la meva vida, què vull fer
o cap a on vull anar. El mateix, però traslladat a la
societat, això és la dimensió pública, de la nostra
tribu davui (a casa, al poble, a la comarca, al paísnació-estat i a la divertida expressió del concert de
les nacions). Cadascú fa el que vol-el que pot, i
posa lèmfasi en el que vol-el que pot, i diu el que
vol-el que pot-el que sap-el que ignora. Però la
felicitat potser rau dentrada en un mateix.
Humilitat i serenitat, i meditació, i gaudi del raig
de sol que ens escalfa, talment com ens gronxa
lescalf duna mà amiga i amorosa.

Al nou govern de Catalunya
Quina gran responsabilitat dirigir la cosa pública! El món
canvia, com també ho fa la posició de la nostra estimada
Europa. Gaudim duna civilitat i dun grau de benestar
poc habituals en el món. El fruit de segles de paraules
des de lantiga Grècia, i centenars de generacions, i
guerres i dominacions. Treball, i lluita, i reflexió, i
dictadures, i vagues, i afanys de construir (gent millor,
una entitat, una empresa, un sindicat, un país, un club...),
i repressió i presó... Però també egoisme, explotació,
ignorància, ambició. Fa anys que es força generalitzada
la constatació que ens hem despavilar col·lectivament,
perquè estem en una cruïlla, i augmenta la incertesa, i
la complexitat de la nostra societat, i del món davui.
Feu bé de ser prudents, i dapel·lar a lesforç de tothom.
Amb tota la modèstia del món, us diem que compteu
amb tothom, que mantingueu el molt de positiu dels
darrers governs, que valoreu la cultura per la seva
extraordinària aportació humanística a cada persona, a
banda de ser un dels pocs recursos naturals del nostre
país i un factor econòmic significatiu en el nou model
productiu que necessitem, que mantingueu una política
de memòria històrica, inclosa lanul·lació del judici al
President Lluís Companys, que afavoriu lensenyament
públic com a eina digualtat doportunitats i de plena
integració social i nacional (qualitat, exigència, immersió,
aules dacollida, formació dadults), que afavoriu el
pluralisme dels mitjans de comunicació públics i que
promogueu la normalització lingüística del català, això
és el seu funcionament com a llengua general, única
garantia de futur i de la mateixa cohesió comunitària.
Lestat del benestar com a nord i el dret a decidir com a
nació que som, tot dient a la gent quina és la realitat.
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La música tradicional i popular

a labast

El Centre Artesà Tradicionàrius (CAT): el principal centre de divulgació
de la música tradicional i popular dels Països Catalans
Maria Salicrú-Maltas, etnomusicòloga i historiadora

Per què infravalorem la cultura popular
i tradicional?
La cultura popular i tradicional és un dels pilars didentitat de
qualsevol societat. Forma part de les nostres vides de manera
quotidiana, sobretot en les dates més assenyalades, però en
el fons és una veritable desconeguda per a la majoria dels seus
hereus.
Diverses són les causes que han provocat aquest desarrela
ment cultural en la societat catalana. La principal, i utilitzant
paraules de Josep Benet, ha estat el període de quasi 40 anys
de «genocidi cultural català» viscut durant el franquisme.
També lopressió cultural viscuda a partir de 1714 i ineficaces
estratègies culturals durant la transició democràtica, època
Lexterior del CAT. Plaça Anna Frank, Gràcia, Barcelona.
clau per a la seva recuperació. Amb tot, no podem oblidar
(Arxiu del CAT - Andrea Moliner)
lesforç de molta gent durant la Renaixença i la dictadura
franquista per preservar la cultura popular i tradicional. Molts
catalans i catalanes ens servirien dexemple com també alguns moviments, projectes culturals o publicacions
concretes. És importantíssima la tasca de recopilació de lletres i melodies que van portar a terme els
membres de lObra del Cançoner Popular de Catalunya a partir de 1921.
Una altra gran causa que ha propiciat la pèrdua de cultura popular i tradicional ha estat el canvi
tecnològic que ha experimentat la societat catalana des de finals del XIX. La industrialització va provocar
el desús de moltes feines i festivitats, així com les noves tecnologies han propiciat el naixement de nous
usos en polítiques culturals provocant la seva progressiva desaparició.
Un tercer aspecte que ha propiciat el desconeixement de la pròpia cultura popular i tradicional és el
poc ressò que sen fan els mitjans de comunicació. Sovint es deixa de banda perquè es considera que no
és motiu de cap notícia sinó sinònim de quelcom obsolet, de poc interès per a la societat. Els mitjans
divulguen la cultura només com quelcom curiós, com a peça de museu, pura melangia. Si bé saben que
la cultura és el nostre fonament, no li donen la importància que es mereix, ni el temps ni lenfocament.
Els mitjans de comunicació només sinteressen per la cultura quan un fet popular o tradicional destaca
fora de les nostres fronteres o bé quan cau en la polèmica. Recordem el cas recent dels bous embolats.
Una quarta causa de desarrelament cultural és la nostra poca voluntat de fer-la perdurar. En general
exceptuant el marc de lescola la riquesa de la cultura popular i tradicional catalana passa desapercebuda
perquè nosaltres així ho decidim. No ens lestimem prou. Activar el mea culpa és necessari. Tradicions més
atractives procedents daltres cultures com la de Halloween simposen davant la Castanyada i poc fem
per evitar-ho. Cantem per fer «cagar el tió» perquè és una tradició nadalenca, però no ens molestem en
saber-ne els seus orígens. Llegir Joan Amades o altres folkloristes és sinònim de dedicar temps a uns llibres
de segona que narren històries i contes passats de moda. Ens avergonyim del context dels nostres
avantpassats, quan no té sentit jutjar-lo des del context actual. En conseqüència cada dia perdem part de
la nostra cultura oblidant o canviant les nostres tradicions, titllant-les de primitives o analfabetes.
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La música tradicional i popular als Països Catalans
Una de les arts que formen part de la cultura i que més desconnexió ha sofert amb la societat ha estat
la música. Ho ha propiciat el fet de no poder cantar públicament en català durant tants anys o el fet de
cantar només aquelles melodies arranjades per orfeons o sardanes, la desaparició de moltes feines treballs
on es cantava o es tocava, canvis de context en el moment de cantar i el poc temps que dediquen els
mitjans als enregistraments daquesta música. Contradictòriament, les noves tecnologies han estat claus
per a levolució daquest art gràcies als amplificadors, al fet denregistrar o reproduir sons, crear a través
dels ordinadors composicions i partitures, etc.
A remolc de lesperit de la Renaixença amb el naixement de projectes com lOrfeó Català o els Cors
de Clavé i durant el franquisme amb moviments com la Nova Cançó la nostra música popular i tradicional
va sobreviure. Després amb altres iniciatives com el Congrés de Cultura Catalana, la creació del Centre
Artesà Tradicionàrius (CAT), lAula de Música Tradicional i Popular i lEscola Catalana de Cultura Popular
de la Generalitat (Fescat) la nostra música tradicional i popular viu, però amb dificultats.
En els darrers 35 anys sha viscut el que els italians van etiquetar com a riproposta musical (recuperació).
Sens dubte el CAT, i el festival internacional Tradicionàrius que organitza, han estat claus per a la recuperació
de la cultura popular i tradicional catalana. També hi ha ajudat lorganització daltres festivals (com el de
Cantonigròs, el FIMPT de Vilanova o la Fira Mediterrània de Manresa), programes de televisió i ràdio,
discogràfiques, mànagers, revistes, lutiers, associacions locals, concursos..., si bé en comparació amb la
música culta o la popular, segueix essent un sector molt marginat. El tant per cent que shi dedica és
lamentable. Exceptuant alguns programes comarcals, actualment només TV3, el Canal 33, Catalunya
Ràdio, COMRàdio, iCat fm, Rac1 i Ràdio 4 programen algun espai de música tradicional, que en la majoria
dels casos acaba desapareixent de la graella ben aviat. De revistes en català sobre música tradicional
només nhi ha dues: Sons de la Mediterrània, que compta amb la col·laboració del CAT, i Caramella, editada
al País Valencià.
El vestíbul del CAT (Arxiu del CATAndrea Moliner)
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La sala de concerts del CAT (Arxiu del CAT)

La cultura popular
i tradicional és un dels
pilars didentitat de
qualsevol societat
La tasca del CAT
Sense desmerèixer la resta dentitats i festivals de música tradicional que es programen a Catalunya, el
CAT és el paraigua, la casa mare de la nostra música tradicional i popular. Les subvencions públiques que
rep ho fan possible. Lentitat va néixer el 1993 a Gràcia per la inquietud de lAssociació Cultural per la
Tradició Musical (TRAM), on hi havia músics com Jaume Arnella i Jordi Fàbregas, entre altres. Situat a la
plaça Anna Frank, el CAT és un equipament públic de lAjuntament de Barcelona amb una sala de concerts,
una sala dexposicions, un bar, uns bucs dassaig i un estudi de gravació que gestiona TRAM. Jordi Fàbregas
membre dEl Pont dArcalís i presentador del programa Línia Folk diCat fm nés el seu director i president.
Com a objectiu principal intenta donar cobertura als professionals del món de la música tradicional i
popular dels PP.CC., així com divulgar-ne les seves creacions. Des dels seus inicis, lentitat organitza tallers
dinstrument i dansa a la seva seu i, des de 1996, també a Arsèguel (Alt Urgell). Promociona trobades i
intercanvis amb músics de diferents països, programa concerts i balls de manera regular, i exposicions,
edita enregistraments (discogràfica TRAM) i llibres, i també organitza altres activitats (les matinals
infantils...), sempre amb el mateix objectiu: promocionar la música tradicional i popular dels PP.CC. i
també la de fora de les nostres fronteres.
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Hi ha una recuperació
de la cultura popular
i tradicional catalana

El cicle La Taverna del CAT. Hi apareix Núria Lozano i Carol Duran (Arxiu
del CAT - Xavier Rota)

Cultura
El festival Tradicionàrius
El gran mèrit de TRAM ha estat lorganització dun
festival internacional de música tradicional des de
1988, el Tradicionàrius. Es programa de gener a
març al CAT i en altres sales i espais de Barcelona.
Hi ha concerts i ball a posteriori (on molts dels
grups presenten nous enregistraments), cercaviles
per carrers i mercats, exposicions, tallers dinstru
ments i dansa, jam sessions dinstruments tradi
cionals, trobades dimprovisadors, etc.. En reco
neixement a la seva tasca, el CAT ha rebut diferents
premis, com ara la Medalla dOr de la Ciutat de
Barcelona.
La seva pàgina web www.tradicionarius.com
és la porta perfecta per descobrir la resta de festivals
de música tradicional que es programen als PP.CC.,
els grups existents, les associacions de músics,
animadors infantils, lutiers, discogràfiques, promo
tors i mànagers; tot plegat una informació que
podeu consultar per escrit al calendari Tradifolk,
que edita amb Catalunya Rock i el suport del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana. En definitiva, el CAT és una interessant
guia per endinsar-nos en la nostra cultura. Atreveixte a conèixer les nostres arrels!

La Matinal folk infantil (Arxiu del CAT - Jordi Fàbregas)

A baix i a la dreta: El grup Amansalva guanyadors del 2n Concurs de
maquetes Sons de la Mediterrània 2009 gravant als estudis del CAT
(Felip Miguel)
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Lart dacció o la performance són disciplines artístiques i vitals poc
conegudes però valuoses, perquè trenquen esquemes i aposten per
les sensacions i la creativitat, i a labast de tothom. Per això en
presentem una aproximació.

Lart dacció o la performance

Joan Guàrdia

Cafè infinit: solidaritat amb Cuba (1997)
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Conversa amb

Joan Casellas

Joan Casellas (Teià 1960). Artista dacció i
documentalista, lany 2005 crea la trobada
internacional de poesia dacció i performance La
Muga Caula. Ha mostrat el seu treball arreu
dEuropa i a Amèrica, Corea i Israel. Individualment
ha exposat a lEspai 10 de la Fundació Miró de
Barcelona (1979), la Bridgewater-Lutsberg Gallery
de Nova York (1989), lICA de Londres (1994) o
lArts Santa Mònica de Barcelona (2002 i 2006),
entre daltres. Ha publicat nombrosos articles
sobre art dacció a Papers dArt, Bonart, lAvui i
La Vanguardia.

Què és lart dacció, una performance? En principi
art dacció i performance són equivalents, encara
que hi ha teòrics que hi veuen diferències. Ara
mateix la paraula performance està molt gastada,
ja que saplica a coses molt diverses; les accions
reivindicatives de lorganització ecologista
Greenpeace i de daltres grups activistes són
qualificades de performance. També la dansa
contemporània i el teatre sense text han adoptat
aquest nom, i fins hi tot la publicitat televisiva
actua en clau de performance; bé, és legítim, però
si parlem dart jo prefereixo parlar dart dacció.
Quan parlem dart dacció parlem dun
procediment intermedi, és a dir que incorpora la
barreja i la confluència daltres disciplines com la
poesia fonètica, lescultura expandida on el visitant
és part activa de la mateixa o lart sonor (no és la
música experimental) que usa els sons de la
quotidianeïtat com ara dobjectes, etc. Tot això
conflueix en un espai concret, el de les arts
plàstiques o visuals contemporànies. Lart dacció
usa el temps, lespai i la presència de lartista, però
en general no funciona amb la lògica de les arts
escèniques, no planteja representacions sinó
presentacions directes, fugint de lassaig, la
perfecció i la idea derror. Robert Felliu deia: ben
fet = a mal fet = a no fet. Una altra màxima de
lart dacció és: art = vida.

Lart dacció busca de
trencar el distanciament
de lart amb la vida

Ha tingut lloc la 6a edició de la Muga Caula,
trobada internacional de poesia dacció i
performance. Com ha anat? Estem molt contents
perquè hem assolit àmpliament tots els objectius,
lassistència de públic ha estat molt àmplia, en
alguns moments més de 300 persones en un
poblet de 90 habitants, amb un percentatge
important de joves (més que lany passat). Hem
consolidat el taller que aquest any per primer cop
oferia 3 crèdit de lliure elecció per als estudiants
de la Universitat de Barcelona que també han
pogut presentar els seus treballs al públic. Hem
gaudit de les accions magistrals de Bartolomé
Ferrando, Nicola Frangione, i Monika Günther i
Ruedi Shill (també responsables del taller dacció).
Una altra novetat han estat les accions pels carrers
i els camps del poble de Les Escaules que han
funcionat molt bé. Destacaria la intervenció dOrion
Maxted que, arran del sobtat esllavissament de
lestructura calcària del salt daigua de la Caula
(lloc emblemàtic del poble i origen de la trobada),
va improvisar una acció sobre aquest fet. Després
de setmanes dintenses pluges, les glaçades de
lhivern i un petit terratrèmol sí, un terratrèmol
de baixa intensitat!, es van esllavissar unes 30
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tones de roca calcària, fang i vegetació. Orion va
recollir algunes daquest roques i les va fer caure
de finestres i balcons del poble tot estirant una
sèrie de cordes on les havia lligat prèviament.
Simultàniament, Carme Viñes dormia en un antic
llit de fusta al bell mig del camp. Per altra banda
la jove Siân Robinson Davies, camuflada entre la
processó de gent que anava amunt i avall, va fer
una acció invisible, tot comunicant-se
individualment amb diferents persones del públic.
Quan neix i on situem lart dacció en el panorama
artístic i social del s. XX? Lart dacció té el seu
origen en el manifest futurista de Tomasso Marinetti
de lany 1909. Marinetti proclama la necessitat
dintroduir la vida quotidiana moderna dins lart,
adoptar materials nous, barrejar tècniques...: el
sotragueig dun automòbil a tota velocitat és més
bell que la Venus de Samotràcia. Lart dacció busca
de trencar el distanciament de lart amb la vida.
Algunes accions han estat extremes, com quan
Pierre Pinoncelli lany 2002 es va amputar el dit
petit de la mà esquerra en una acció a Bogotà en
protesta pel segrest dIngrid Betancourt; però
també hi ha altres formes de radicalitat com el
concert 433 de John Cage lany 1952 que consistia
en no produir cap so durant aquest temps, tot
gaudint dels sons ambientals de la sala, o el grup
espanyol ZAJ (1964-1996) que promovia
lavorriment contra la inflació emocional del
consumisme.
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Clemente Padín, un dels representants més destacats de la poesia
experimental i dacció llatinoamericana, al costat del seu poema
PAN=PAZ que va realitzar mentre era pres polític a lUruguai lany 1979.
Durant la seva participació en la 5a edició de la Muga Caula, lany
2009, lArxiu Aire va realitzar aquesta edició commemorativa del 30
aniversari del poema.

Quin és el valor social i humà daquesta disciplina?
Implícitament lart dacció és una disciplina poc
consumista, i per tant ecològica dins el sistema
productiu; genera poca «pol·lució artística». També
és una pràctica propensa a la participació i que
assumeix lacte creatiu com un fenomen de context,
i per tant tendeix a allunyar-se de la idea
decimonònica del geni. També és una pràctica que
fomenta la creativitat en la quotidianeïtat, ja que
no es basa en la dificultat tècnica sinó en atrevirse a fer ho; és una porta oberta.

Cultura

La Muga Caula,

la frontera
calenta

Esther Ferrer, membre històrica
del grup ZAJ, va ser lautora del
cartell de la 5a edició de la
Muga Caula. En aquesta foto se
la pot veure en una acció a Seta
(França), lany 2006.

Monika Günther i Ruedi Schills
durant la seva performance a la
Muga Caula 2010. El silenci i
latracció espacial de les seves
performances conjuntes és allò
adequat per al mínim moviment i
lèmfasi lleuger. Només obert als
observadors i oients sensibles i
atents (Lee Wen).
Nicola Frangione a la
Muga Caula 2010. Els
gestos com a clau
dexpressió és una
característica del seu
treball. Duna banda, la
seva vocalització té un
paper important en la
performance del cos,
jugant el mateix paper
que la resta delements
lingüístics; de laltra, destaca la dimensió concentrada en el so connectat
amb els textos i la música segons lenfocament interdisciplinari.

Un grup de voluntaris col·labora en
una acció poètica de Bartolomé
Ferrando a la Muga Caula 2010.
Autor del cartell denguany, ens diu:
Faig una acció determinada, la
majoria dels casos en companyia
dun objecte comú o dalguns estris,
utilitzats de manera inusual, aliè a lexercici dallò narratiu i al marge
del discurs dallò conegut o que es pot endevinar. Sento el meu cos
com un objecte més, desprès mentalment de la capacitat darticular,
de connectar els estris que utilitzo. Molt sovint lhumor hi apareix.

Aquesta trobada internacional anual de poesia
dacció i performance que té lloc a Les Escaules,
Alt Empordà, el mes de setembre, ha arribat a la
sisena edició. El motiu fundacional és un fet històric:
el 40 aniversari de la visita de Marcel Duchamp al
salt de la Caula (Les Escaules); figura cabdal del
cubisme, el dadà i el surrealisme, i predecessor de
lart conceptual i efímer, va visitar la contrada lany
1965, segons consta documentalment, i
segurament abans, cercant inspiració per a la seva
gran obra pòstuma Étant donnés, com vam explicar
en primícia en diversos articles de recerca mentre
maduràvem aquest projecte. Així, amb la seva
inspiració, la trobada es dedica a les arts efímeres
i darrel conceptual, concretament a la poesia
dacció i la performance. La Muga Caula (la Muga,
el riu que voreja el poble, que significa «frontera»
en basc, i Caula, del salt daigua situat ben a prop,
que significa «càlida» en llatí) vol ser una frontera
calenta de les arts interdisciplinàries des duna
perspectiva internacional. Una experiència viva i
directa, però també de debat i destudi. A partir
del paisatge paradisíac del salt daigua, de
ressonàncies adamítiques, lencaix i la sinèrgia
amb lobra de Duchamp, i amb el mite de les fades
daigua que Jordi Jané va glosar magníficament
en el seu conte Heura i amb la memòria dels ibers
que habitaven les coves de la Caula fins al peu del
castell. Aquest paisatge i la seva arquitectura, de
la torre del castell i lesglésia al mas i el cavalló de
lhort polit i arrenglerat com un quadre de Miró.
Els tallers dacció, amb crèdits de lliure elecció de
la Universitat de Barcelona, el diàleg amb els
artistes, la projecció en sessió contínua a lauditori
del Museu de lEmpordà a Figueres del documental
anual de la Muga Caula, lexposició dobres
plàstiques dels artistes a la Galeria Dolors Ventós,
tot consolidant la col·laboració amb la regidoria
de Cultura de Figueres iniciada lany passat amb
la Capitalitat Cultural. Enguany també el Primer
Congrés Ibèric dorganitzadors de trobades,
programes i festivals dart dacció, USUAL. Cal
esmentar la dedicació i el suport permanent del
Museu de lEmpordà i de la Fundació Elsa Peretti.
Per a més informació: www.lamugacaula.cat
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El 10 de juliol amb
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b els ulls de Colita

La multitudinària manifestació del 10 de
juliol a Barcelona, després de la sentència
del Tribunal Constitucional contra lEstatut
dautonomia de Catalunya, expressa un
canvi de fons de la societat catalana.
Mentre col·lectivament decidim el nostre
futur com a nació, presentem una tria del
reportatge que en va fer la fotògrafa Colita
i que ha donat a la Fundació
ComaposadaSindicalistes Solidaris
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El 10 de juliol la prestigiosa fotògrafa Colita, una de les artistes que, des de ja fa temps,
conformen la nòmina de la gran fotografia catalana, a lavantguarda peninsular, va
sortir al carrer amb la seva inseparable càmera, va passejar per la manifestació i va triar
lliurement una sèrie dimatges; les que li van agradar. Ella sempre treballa així: capta
el que li ve de gust, espontàniament, amb el virtuosisme que dóna lofici i la creativitat
que neix de la genialitat.
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I és que, si dalguna cosa presumeix Colita, és dhaver fet el que ha volgut. A ella li
agrada definir-se com a fotògrafa de carrer i de la vida quotidiana, i també com a
vampiressa que sapodera duna fracció de temps dun personatge. Ha capturat el pols
de la vida de la «gauche divine», de la Nova Cançó i dels artistes de flamenc, però
també de persones anònimes que ha intuït que havien de ser retratades. Algunes de
les fotografies emblemàtiques les que ens vénen al cap quan sentim el nom
darquitectes, músics, polítics, actors o editors com ara Oriol Bohigas, Antonio Gades,
Carmen Amaya, Òscar Tusquets, Raimon, Jorge Herralde, Beatriz de Moura, Eugenio
Trías, Joan Manuel Serrat, Pasqual Maragall, Guillermina Motta, Terenci Moix, Dalí o
Joan Brossa, entre daltres, són obra seva. La publicació de més de 50 llibres i una
vintena de catàlegs, sense oblidar una quarantena dexposicions, avalen el seu treball
professional. És autora també de nombrosos reportatges.
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Nascuda a lEixample de Barcelona el 1940,
estudia un any a la Sorbona de París. Torna a la
seva ciutat i, molt jove encara, comença a aprendre
lofici treballant amb Xavier Miserachs, Oriol
Maspons i Julio Ubiña. Aviat es professionalitza i
col·labora amb la premsa progressista dels últims
anys de franquisme i de la transició, al mateix
temps que fa fotografia de cinema. Sespecialitza
en el retrat. Quan arriben els ajuntaments
democràtics, sespecialitza també en fotografiar la
seva ciutat i làrea metropolitana, evidenciant la
seva evolució i les profundes transformacions
produïdes. Sempre ha reflectit la vida cultural i
social del país.
Entre daltres reconeixements públics que ha
rebut al llarg de la seva vida professional,
destaquem la Creu de Sant Jordi del 2004 i la
Medalla al Mèrit Artístic de lAjuntament de
Barcelona. El 2009 va ser elegida Premi Memòria
Popular Joan Reventós Primer de maig de les
fundacions Comaposada i Campalans. La seva obra
figura a la col·lecció del Museu Nacional de
Catalunya.
Colita ha decidit donar a tots els efectes la
magnífica col·lecció de fotografies de la
manifestació del 10 de juliol a la Fundació Josep
Comaposada-Sindialistes Solidaris.
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El món i lobra de

Xavier Mariscal
a la Pedrera
Lexposició Mariscal a La Pedrera reuneix centenars
dobjectes i imatges que: «sense jerarquies ni cronologies
sintetitzen una trajectòria de quatre dècades de frenètica
producció: pictogrames, mobles, personatges, artefactes,
tipografies, escultures, logotips, pel·lícules, collages,
pessebres audiovisuals, teixits... I dibuixos, molts dibuixos
ja que, com diu ell mateix: Dibuixar és entendre el món,
tot comença amb un dibuix» (Narcís Serra al pròleg del
catàleg). Lexposició és la primera retrospectiva de lartista,
tot coincidint amb el seu seixantè aniversari, i sha
organitzat en sis espais temàtics que agrupen una sèrie
dobres que aporten claus sobre les seves constants
creatives: esbossos inicials; lletres i tipus; gràfica al carrer;
actituds i intencions; poesies visuals; i cinema i escena
Sala dExposicions de La Pedrera de
final. Les agrupacions mostren el llenguatge, la
CatalunyaCaixa
metodologia, el caràcter del seu treball, les seves
Barcelona. Fins al 30 de gener de 2011
intencions i actituds, així com les múltiples disciplines
Francesc Xavier Errando Mariscal neix
en què ha treballat. El recorregut lineal i en cercle de la
a València, el 9 de febrer de 1950. Una
sala permet ordenar el discurs vital i visitar-lo com si fos
gran vitalitat i capacitat de provocació
una atracció de fira.
unida a una enorme creativitat,
Neix a València el 1950, i des del 1971 viu i treballa
clarament influenciada per la cultura
a Barcelona, i passa les vacances a les Illes Balears.
pop i el còmic, han fet que Xavier
Aquesta geografia mediterrània ha inspirat el color, la
Mariscal sigui considerat uns dels millors
llum i el caràcter de tot el seu treball. Com a bon
dissenyadors, i artista plàstic, dací i
dissenyador interdisciplinari que és, té diversos vestits,
internacionalment dels últims anys.
un per a cada activitat, i tots els porta amb comoditat.
A g r a ï m a l O b r a S o c i a l d e
Quan es posa el dartista, expressa el que vol i dibuixa,
CatalunyaCaixa les facilitats per a la
pinta i gargoteja sense lobligació de resoldre una
realització daquest reportatge.
necessitat o un problema, cosa que sempre sexigeix a
si mateix quan es posa el vestit de dissenyador. La seva
curiositat per tot i el seu atreviment a lhora de passar
dun registre a un altre formen part de la seva imatge de marca. La seva promiscuïtat creativa a vegades
ha pogut projectar una imatge una mica desenfocada. Amb els anys, però, sha anat fent més nítida a
base de convertir la intuïció en mètode i les idees en realitats.
Avui, amb seixanta anys complerts, ja pot afirmar sense vacil·lar que el seu ofici és el de dibuixant i que
això li permet resoldre els seus treballs i la seva obra artística: bé sigui el Cobi, la mascota olímpica de
Barcelona 92; mobiliari per a productores com Moroso, Magis, Santa&Cole, Nani Marquina o Vondom;
el disseny integral del Gran Hotel Domine Bilbao o de la botiga dH&M al Portal de lÀngel de Barcelona;
la identitat visual de Gavà, del Zoo de Barcelona o de lempresa Framestore de Londres; la imatge i la
comunicació de Camper for Kids o de la 32 Copa Amèrica; la pèrgola escultòrica de lhospital Río Hortega
de Valladolid, o el llargmetratge danimació Chico & Rita, que sestrenarà ben aviat.
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Ingenu i pervers. És un animal en la seva manera
natural de fer i de no pensar. Un animal que genera
el seu treball de manera visceral, espontània però
premeditada, automàtica però singularitzada.
 Juli Capella, Barcelona, 1960,
arquitecte i teòric del disseny
Desmarcat. Mentre el disseny elabora una retòrica
que imita lintel·lectualisme tabarra-leninista,
Mariscal es desmarca de nou. En comptes de
mastegar els adverbis amb mandíbula derudit, es
limita al seu repertori dadjectius. Preneu-ne nota:
bonic, divertit, chulo i guai. A aquestes altures, el
públic ja sap que Mariscal fa el que li rota.
 Sergi Pàmies, París, 1960, escriptor
Humà. El diàleg entre la palmera i el lleó celebra
que per fi els humans també hagin après a extreure
lenergia del sol i viuren.
 Eduard Punset, Barcelona, 1936,
escriptor i divulgador científic
Memoriós. Fins i tot els seus més acèrrims
detractors han de reconèixer que lobra den
Mariscal és molt extemporània; extemporània en
el sentit que no casa amb les preocupacions i els
objectius de lart que talla el bacallà als nostres

Les Notícies de llengua i treball, núm. 31, desembre 2010 | 18

dies. Lart que es considera modern és
pretensiosament transcendental, tràgic, pessimista
i «lletgista»... Per representar escenes
contemporànies amb tant de verisme és
imprescindible tenir una memòria visual
extraordinària; i en Chavi posseeix aquest do en
un grau superlatiu.
 Òscar Tusquets, Barcelona, 1941, artista dispers
El paper del dissenyador. La victòria del disseny
sobre la convenció és equiparable, en temps i valor,
al triomf de la imaginació lliure sobre la presó de
la rutina... Els dissenyadors no tan sols van patir
incomprensió, sinó befa, i en lequació popular
daleshores es deia: Dissenyes o treballes?
 Vicente Verdú, Elx, 1942, escriptor i periodista

Cultura

Explorador. El món del disseny ha passat del
sistema analògic al digital, de la contracultura al
triomf dels yuppies i, més tard, a lexuberància
irracional del boom del mil·lenni. El que no ha
canviat és la inquieta investigació den Mariscal de
cada mitjà i cada tipus de disseny, ni tampoc el
seu rebuig a deixar-se limitar i definir per qualsevol
daquests.
 Deyan Sudjic, Londres, 1952,
director del Design Museum

Amoral? El diari francès Libération va publicar el
1983 un article sobre Mariscal i el disseny amoral.
Sense moral, tal vegada, però sobretot sense
imposicions. La moralitat ambient, força malmesa
per la necessitat dexcessos, sanava diluint
alegrement en benefici duna creativitat tot terreny,
en totes les disciplines.
 Chantal Hamaide, Dax, 1944,
directora de la revista Intramuros
Lliure. La contribució den Mariscal és més que un
alliberament: és una forma demancipació de les
convencions acadèmiques que, sovint, lleven la
vida a totes les arts.
 Steven Heller, Nova York, 1950, crític de disseny
(e)s(t)imular. Davant la impossibilitat de trencar
les barreres creades per la nostra pròpia producció
cultural, condemnats a simular -o dissimular, en
el pitjor dels casos-, la funció del dissenyador només
pot ser la d»(e)s(t)imular», una simulació com
potenciada per esteroides i anabolitzants mentals,
que ha guanyat en la traducció, que ens ofereix
una visió diferent del món i que, en la seva
dissonància, ens fa conscients de la dissimulació
institucionalitzada. Com més «utopies pirata»,
millor.
 R. Feo y R. Hurtado aka El Último Grito, Londres,
1997 | Roberto Feo. Londres, 1964.
 Rosario Hurtado. Madrid, 1966. Postdisciplinaris
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Atrevit, farsant, inclassificable. Què és en Mariscal?
On és aquesta línia que tants sentesten a marcar?
Potser és que, en deambular duna parcel·la a
laltra trepitjant i esborrant totes aquestes línies,
és únic, i prou. Que ningú satreveixi a posar-li data
de caducitat, i encara menys a classificar-lo.
 Fernando Salas, Sevilla, 1950, interiorista
Dibuixant. Potser són les noves tecnologies del
dibuix, que ens han fet perdre lemoció. Ja gairebé
ningú no sap dibuixar a mà alçada un croquis o un
especejament per a un operari. LAutoCad és
meravellós i, al mateix temps, és una eina letal.
 Fernando Amat, Barcelona, 1941,
botiguer y amic den Chavi
Estudi Mariscal. Tothom hauria de poder visitar
lestudi alguna vegada. És una experiència, tan
gratificant com anar al Bulli. En Trueba sol dir a en
Mariscal que és la seva millor obra. Per descomptat,
és lantítesi dun edifici doficines. Tobre la ment.
Dóna «bon rotllo». És un espai ampli i amable.
Amb bona llum, sense parets i amb poques regles.
Si de cas una: treballar de gust.
 Ramón Úbeda, Jaén, 1962, periodista y dissenyador

Versionista. Fa de mal dir si les imatges que tinc
al cap del lloc estan formades pel paisatge real,
per aquella figuera real podada per les cabres, fins
i tot per les cares estiuenques reals, o bé les formen
més que res les eternes versions que nofereix en
Chavi: dibuixos interminables, paisatges, natures
mortes, natures no tan mortes i una galeria de
retrats.
 Ron Arad, Tel Aviv, 1951, friend and fan
Mediterrani. En Mariscal ens proposa un vincle
amb la nostra cultura mediterrània i exposa una
manera dentendre el món i la vida amb la qual
connectem sense esforç.
 Àngels Manzano, Terrassa, 1958, periodista
Una mica de tot. Vaig sentir una mandra infinita
dhaver devitar de dir que ets inclassificable, genial,
memoriós, talentós, inesgotable, veloç, optimista,
generós , i encara em va fer més mandra evitar
de dir que ets envejós, infidel, copiador, decorador,
fumettista, marginal o «gilipolles»
 Josep Bohigas, Barcelona, 1967, arquitecte
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25 anys de fotografíes del

treball
i
els
oficis
El Certamen Fotogràfic Internacional el treball i els oficis mira endavant
La continuïtat és un valor, i encara ho és més si va
acompanyada de la qualitat. Va bé tenir una
organització al darrere, i trobar els recursos
necessaris, però primer hi ha algú que creu en
alguna cosa, que pren la iniciativa i tira endavant.
Els companys de les comarques de lAnoia, lAlt
Penedès i el Garraf porten molta feina feta, de
manera discreta i seriosa, amb entusiasme, i amb
la convicció que té sentit organitzar un premi de
fotografia. Els humans tenim moltes dimensions,
deixant enrere el maniqueisme secular de cos i
ànima. Els ulls, la mirada, lenfocament i el contrast;
la cultura com a vida i llibertat.
La convocatòria de lany vinent es presenta tot
disposant del reconeixement de la Federació
Catalana de Fotografia, la Confederació Espanyola
de Fotografia i la Federació Internacional de lArt
Fotogràfic. El jurat estarà format per personalitats
del món de la fotografia: Juan Palmer (MFIAP,
EdFIAP, Ed.ISF i ACEF president CEF), Frederic Garrido
(EFIAP, AHISF-MFCF-ACEF) i Domènec Roca Tugas
(AFCF-AFIAP i Enllaç FIAP per a lEstat espanyol).
Linterlocutor o salon chairman és el molt
treballador i company Raimon Moreno (AFIAP,
ACEF, AFCF i president FCF).
Rajoler, de Gabriel Brau, primer premi nacional 2006

La xarxa, de Jesús Jaime Mota, primer premi nacional 2007

Bases 2011

El circuit està obert a tots els afeccionats i
professionals de tot el món. Aquest circuit
internacional té el patrocini de la FIAP, la CEF i la
FCF, i per tant es regirà per les seves respectives
normes i serà puntuable per a lobtenció dels seus
títols honorífics.
1. El tema serà "el treball i els oficis", a qualsevol
de les dues seccions: (A) Monocrom, (B) Color.
2. Les imatges han de ser presentades
exclusivament en format digital i trameses a la
pàgina: www.ugtconcursofoto.com Les imatges
es podran pujar al web des del 01.01.2011 fins
al 22.04.2011.
3. El nombre màxim dobres a presentar no
excedirà de quatre a cada secció.
4. Les imatges han destar en format JPEG, sent el
costat màxim de 1.024 píxels si la imatge és
horitzontal i de 768 píxels si la imatge és vertical;
una resolució de 72 dpi i un pes màxim de 500
kb. En el cas que el format sigui superior es
reduirà de forma automàtica per ajustar-se a
les mesures requerides, i lorganització no es fa
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11. La notificació dels resultats sefectuarà per correu
electrònic.
12. Cada participant rebrà un catàleg en format
cd.
13. La decisió del jurat serà inapel·lable.
14. La simple participació en el circuit implica la
total acceptació daquestes bases.

Premis

La residència, hora de dinar, de Raimon Argemí, primer premi nacional
2009

responsable del resultat obtingut/final. Es fa el
recordatori al participant que haurà denviar
les obres presentades amb una major resolució,
si convé, si són seleccionades per a la seva
impressió per haver obtingut algun premi. Les
fotografies sol·licitades hauran de tenir una
resolució de 254 dpi, un costat mínim de 2.400
píxels i senviaran en el format JPEG; per
gestionar aquest aspecte, lorganització es
posarà en contacte per correu electrònic amb
els premiats.
5. Els autors es responsabilitzaran que no existeixin
drets de tercers i de tota reclamació per drets
dimatge.
6. Les obres rebudes sense el pagament dels drets
i el formulari dinscripció no seran jutjades.
7. Lorganització no es fa responsable dels
deterioraments o esgarriaments que poguessin
sofrir els arxius, els quals seran tractats amb la
major cura.
8. Els participants autoritzen al XXV Certamen
Fotogràfic Internacional "el treball i els oficis"
la reproducció de les seves obres per a finalitats
de promoció del concurs en particular i de les
seves activitats en general, així com per a ledició
dun catàleg sigui quin sigui el suport (imprès,
cd, web, etc.), tot fent constar sempre el nom
de lautor.
9. El pagament es podrà realitzar en: Euros (),
USD ($). No sadmetran xecs.
10. El pagament només es podrà realitzar
mitjançant PayPal al compte:
ugtfoto@ugtconcursofoto.com
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Per a cada una de les seccions (A i B):
 Medalla dHonor de la FIAP al més ben
classificat
 Medalla dargent de la FIAP al 2n més ben
classificat
 Medalla de Bronze de la FIAP al 3r més ben
classificat
 6 distincions FIAP a elecció del jurat
 Medalla Daurada de la CEF al millor autor
espanyol classificat
 Medalla Platejada de la CEF al segon millor
autor espanyol classificat
 Premis especials, una medalla de la FCF a la
millor obra dun autor que pertanyi a la FCF
 Premi especial al millor autor afiliat a la UGT
 Premi especial al millor autor de la
Intercomarcal Anoia, Alt Penedès i Garraf
 Premi especial FIAP millor autor del saló, al
qui obtingui major nombre dacceptacions
de la suma de les dues seccions

Drets dinscripció: Preu

Una secció 15 (euros) o 20$ (dòlar USA)
Dues seccions 20 (euros) o 25$ (dòlar USA)
Les obres rebudes sense el pagament dels drets
dinscripció no seran jutjades.

Els últims pastors, Fernando Vecino (El Prat de Llobregat),
Primer premi nacional 2010
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El festival de cinema sociolaboral
Estimular la creativitat dels joves realitzadors per
generar noves obres audiovisuals relacionades
amb la temàtica social, i ajudar-los a fer-ne difusió.
Amb aquest propòsit va néixer, ara fa dos anys, el
festival de cinema sociolaboral Work on Fest,
organitzat per la UGT de Catalunya amb la
col·laboració de lAjuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
El festival semmarca dins de les línies dactuació
que el sindicat ha estat duent a terme durant els
últims anys de cara a la generació de nous suports
i continguts audiovisuals en làmbit sociolaboral.
Ens trobem davant del primer festival de
curtmetratges especialitzat en aquest tipus de
produccions, i en el qual sutilitza la xarxa com a
plataforma de participació, comunicació i
divulgació. La seva participació és oberta, sense
restriccions de països, amb la condició que les obres
siguin subtitulades al català o al castellà.
És des del seu web, www.workonfest.com, on
el públic es pot informar, veure, comentar, donar
suport i votar les seves obres preferides, i on els
participants poden trobar les bases per concursar
i informar-se del jurat que els valorarà. A més a

Work on Fest

més, el web incorpora un bloc amb tota lactualitat
del festival. En aquest bloc es poden trobar
entrevistes a exparticipants i membres del jurat,
o daltres notícies sobre curtmetratges de temàtica
sociolaboral. Aquest espai virtual es converteix
durant els quatre mesos del festival en el lloc de
referència i interrelació entre el públic participant
i lorganització. Una experiència virtual que finalitza
amb un acte presencial de lliurament de premis
als cinemes CineBaix de Sant Feliu de Llobregat.
Des de la seva primera edició, el festival està
dividit en dues categories: una específica per a
curtmetratges (obres compreses entre 5 i 20
minuts) i una altra per a microcurts (obres de fins
a 3 minuts). En el cas daquesta última, cada any
es proposa una temàtica central, i la denguany ha
estat la crisi econòmica. És precisament aquesta
categoria de microcurts un dels elements més
innovadors daquest festival. Aquestes obres
segueixen la filosofia de transgressió i abaratiment
de costos delaboració i distribució que caracteritza
el format curtmetratge, però en aquest cas, i a
diferència del primer, el seu marc natural és
internet. Són peces audiovisuals molt més curtes,
més econòmiques i on les idees i la forma de durles a terme són les seves principals virtuts, amb
lafegit de ser fàcilment compartides i visualitzades.
Ens trobem davant dun format ideal per al seu
consum a la xarxa i amb una representativitat cada
cop més gran, fet que està provocant la consolidació
del microcurt com a nou format de producció
audiovisual.
El període de participació al festival ha estat el
comprès entre els mesos de febrer i juny denguany.
Durant els tres primers mesos els concursants van
tenir de temps per presentar els seus treballs a
concurs, a lesguard de ser valorats pels membres
del jurat. Finalment, fou el passat 16 de juny quan
tingué lloc el lliurament de premis daquesta 2a
edició, als cinemes CineBaix. Lacte fou presentat
per Francisco Martín, professor de ciències de la
comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i va comptar amb la presència de
lalcalde de la ciutat, Juan Antonio Vàzquez, i del
secretari general de la UGT de Catalunya, Josep
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Maria Àlvarez. Els premis van ser lliurats pels
representants del jurat denguany: lactor Carlos
Fuentes, el realitzador Joan Planas, el representant
de la Xarxa de Televisions Locals, Pere Gibert, i la
representant de lUAB, Montse Santamarina.
Les obres guanyadores foren:
Premi del públic al millor microcurt: Crisi de Pau
Pérez. Guanyador destatueta i 1.000 euros.
Premi del jurat al millor curtmetratge destudiants:
(En)terrats dÀlex Lora. Guanyador destatueta i
1.000 euros.

Fotografia de família

Premi del jurat al millor microcurt: Clarividència
de Luís Fernández. Guanyador destatueta i 3.000
euros.
Premi del jurat al millor curtmetratge: Dimarts
pel matí de Cheli Sánchez. Guanyadora destatueta
i 3.000 euros.
Per a aquesta 2a edició es va poder comptar amb
un jurat de luxe. Mar Coll, directora de cinema,
premiada en la present edició dels Goya a la millor
direcció novell. Els directors Àlex Pastor i Isaki
Lacuesta, lactor Carlos Fuentes, el director de
fotografia David Omedes i el director i creatiu de
nous mitjans audiovisuals, Joan Planas; a més de
comptar amb representants institucionals de la
XTVL, UAB, lAjuntament de Sant Feliu de Llobregat
i la UGT de Catalunya. Per a la seva realització sha
comptat amb el suport de: TVE, Xarxa de Televisions
Locals de Catalunya, CineBaix, Avalot, La Rambla
produccions, Canal UGT, Artyplan global printers,
Eventstudio, Gravis muntatges escenogràfics i
Jolines Produccions.
Ara, lorganització ja està treballant en ledició
següent, la del 2011. Serà durant aquest mes de
desembre que es faran públiques, tant al web com
al bloc del festival, les novetats, les dates i les bases
del concurs. Una tercera edició que naixerà amb
lànim renovat i lambició intacta de seguir situant
les temàtiques sociolaborals, les noves tecnologies
i els joves realitzadors a lespai que els pertoca dins
de la producció cultural audiovisual del nostre país.

Clarividència de Luís Fernández

Crisi de Pau Pérez

Per a més informació: www.workonfest.com
i www.workonfest.com/blog

(En)terrats dÀlex Lora
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Homenatge a lescultor alacantí Arcadi Blasco
Pepa Llorca, secretària de Política Social i Lingüística de la UGT del País Valencià

El Consell de Cultura de la UGT-PV va proposar, el
mes de setembre de lany 2009, la realització dun
homenatge a lArcadi Blasco. La proposta es va
aprovar per unanimitat, perquè entenem que la
cultura, la llengua i el treball són la vida mateixa
de tot un poble, i per això tenim la voluntat de
desenvolupar el màxim dactuacions culturals arreu
del País Valencià.
Arcadi Blasco Pastor va nàixer a Mutxamel
(Alacant) en 1928 i és, sens dubte, un dels artistes
més importants que ha donat aquesta terra i ara
mateix està considerat com lartista plàstic amb
major projecció internacional.. Ell és pintor, músic,
escultor i, sobretot, ceramista, i davant tot, cal
destacar la seua vocació per i per a lart. Arcadi
forma part duna generació inconformista,
compromesa, lluitadora i reivindicativa que, com
a tal, ens dóna un exemple de compromís i de
vocació social digna dimitar per les generacions
futures. Emili Soler, en el Diari Informació dAlacant
(13-06-2004), en deia el següent: «(Arcadio)... és
un ingenu romàntic tal com a ell mateix li agrada
definir-se. Etern disconforme amb el món que el
rodeja sempre troba, no obstant, un xicotet motiu
a què agarrar-se i continuar confiant que les coses
puguen millorar, tan sols siga lleugerament.».
Fill dartesans (sastre i brodadora) i nét de
llauradors. Amb 19 anys va intentar fer les
Amèriques, però davant loposició familiar sen va
a Madrid, on, després de moltes visites al Museu
del Prado, es decideix finalment per la pintura. Va
realitzar la seua primera exposició en solitari quan
només comptava 21 anys. Més tard, sobre els anys
50, el contacte amb Itàlia (Roma, Florència) fa que
la seua vocació sòbriga i comence a «enamorarse» de la ceràmica, de lestampació sobre tela,

Quadre ceràmic (1961) 495 x 100 cm. Col·lecció particular

El llibre ens presenta una
mostra de les obres dAr
cadi Blasco, cadascuna de
les quals va acompanyada
duna poesia al·lusiva de
Josep Lluís Doménech ,
amb el disseny de Josep
Díaz Azorín i un text dEn
rique Cerdán Tato, tots
membres del Consell de
Cultura de la UGT-PV.
Ledició i els actes dhom
enatge han comptat amb
la col·laboració de la Fundació Pascual Tomás, la Univer
sitat dAlacant i la Caixa dEstalvis del Mediterrani (CAM)
dAlacant.

dels mosaics, vitralls, esmalts i un llarg etcètera
que fan que la dimensió de lartista seixample
amb la influència de la gran quantitat dartistes
italians presents i passats.
Incansable viatger per Europa i Amèrica, la seua
obra és coneguda per tot el món. A més cal destacar
també el seu compromís social i polític, sempre en
defensa de la democràcia i les llibertats. El seu
imponent treball travessa la història de lart
contemporani daquest país des dels anys
cinquanta fins als nostres dies. Tot això, amb un
claríssim exemple de coherència cultural, política
i plàstica que han sigut els fonaments determinants
del seu quefer artístic. Artista reconegut i molt
actiu en làmbit cívic, esmentem només: Premi
Roda de molí (1986) 140 x 20 cm. Col·lecció de lartista
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Assistents, amb Conrado Hernández, secretari general de la UGT-PV,
a primera fila. Seu Universitària, Alacant
Josep Lluís Doménech, Arcadi Blasco i Pepa Llorca. Seu Universitària,
Alacant (14 de juny)

dArts Plàstiques de la Generalitat Valenciana 2005,
IV Premi Maisonnave de la Universitat dAlacant,
assessor per a les Arts Plàstiques del Ministeri de
Cultura, membre de lAcadèmia Internacional de
la Ceràmica (organisme consultiu de la UNESCO),
del Patronat de lInstitut de Cultura «Juan Gil
Albert», del Patronat del Museu de lAssegurada
(conserva el llegat que Eusebi Sempere va fer a la
ciutat dAlacant), de la Comissió Cívica per a la
Recuperació de la Memòria Històrica dAlacant i
del Consell de Cultura de la UGT-PV.
Amb lhomenatge hem volgut realçar la figura
dArcadi, la seua permanent reivindicació de la
cultura i la llibertat de creació, de la valoració i la
conservació del patrimoni artístic i cultural de la
ciutat i del País Valencià. Amb les seues escultures
urbanes aconsegueix transformar el fang en
suggerents formes i relleus, i arriba a crear un
Esborranys per a vidriera, Estudi previ per a vidriera (final dels anys 50)
Gouache apegat en cartolina, 5 x 16 cm. Col·lecció de lartista

llenguatge inherent i únic, donant un nou significat
a lespai urbà. Ell ha aconseguit que amb les seues
obres mirem cap al futur i tots i totes ens trobem
partícips daquest nou món. També hem volgut
destacar la vessant humana dArcadi, perquè
sempre ha demostrat una humilitat i un gran amor
pel seu treball, i sempre disponible i col·laborador;
eixa part pedagògica, per exemple, quan el trobem
fent tallers per als alumnes dun institut de
Mutxamel. És per tant, una persona que projecta
lamor i el compromís en la seua obra a tots els
que el rodegen, i això comporta que no sols es
valore la mateixa obra, sinó que per descomptat
es valore fins i tot més com a persona, com a
individu, perquè Arcadi ens demostra que té uns
valors humans dignes dimitar. En eixe merescut
homenatge, i concretament amb el llibre que vam
editar per a locasió, també volem que es junte el
fang però ara amb les paraules.
És tant bona persona que no es dóna cap
importància ni tampoc no li agrada cridar
latenció, però és una figura importantíssima
en lart nacional i sobretot és el responsable
dhaver portat la ceràmica del botijo a lart
contemporani.
 Pepe Azorín, en lacte dAlacant

Detall de les vidrieres de ledifici de Campsa. Madrid (1971)
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Lacte a la Casa del Poble, València (14 doctubre)

Arcadi Blasco durant lacte dAlacant

Té les mans vigoroses i àmplies, curades amb
òxid de ferro, i les seues palmes són còncaves
i oferents, com dos copes sobreïxents
damistat.
 Enrique Cerdán Tato
Eixe dia a la Seu Universitària dAlacant, amb
els representants de les institucions, de les entitats
col·laboradores, del món de la cultura i del món
sindical: un ambient especial, el públic a laguait,
Arcadi tranquil, feliç, fins i tot sorprès i humilment
agraït, i improvisadament ens va voler regalar,
amb un punt de timidesa, la seua música, al piano.
Sols ens restava felicitar-lo, per eixa vida que ha
tingut i té plena de vitalitat i damor pels seus, pel
seu poble, per la seua cultura i la seua llengua. I
com ell mateix va dir en lhomenatge: LArcadi al

que li feu lhomenatge ja no existeix, va morir el
23 de setembre de 2009, i va tornar a nàixer per
a tots nosaltres, un nou Arcadi, marmessor daquell,
hereu de laltre Arcadi.
I ara, ací, al mes doctubre, a la Casa del Poble
de València, a la seu central de la UGT-PV, sols hem
restava donar-li la benvinguda per ser-hi, per haver
vingut, simplement Arcadi perquè eixe dia i ara et
trobes amb nosaltres, a ta Casa, a la nostra Casa,
on els treballadors i les treballadores tagraïm el
teu suport i sobretot el teu llegat, que passarà a
la història artística per sempre, i perquè estaràs
en la nostra memòria, en la història de la UGT. Per
tant volíem i volem que aquest sentit homenatge
haja estat un bon record per a tu i per a tots
nosaltres. Avui estem reconeixent la llarga
trajectòria dun artista que a la fi el que ha estat
és un treballador, un treballador de lart.
Enhorabona Arcadi.
Monument al mariner. Altea (1993)

Mur per a defendres de la por (1980)
Figures (1954) Ceres i tinta sobre paper,
9 x 11 cm. Col·lecció de lartista
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Jaume Fàbrega (Vilavenut, Pla de lEstany, 1948). Historiador, crític dart i professor de gastronomia a lEscola de Turisme i
Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Reconegut internacionalment com el primer escriptor
gastronòmic de Catalunya, ha estat guardonat en cinc ocasions amb els «Gourmand World Cookbook Awards», el premi al millor
llibre de cuina del món i amb diversos premis dassaig a Catalunya, Andorra i el País Valencià. Ha publicat més de 50 llibres,
entre ells La cuina mediterràniaLa cuina catalana, en 11 volums. Col·labora en revistes i diaris com El Temps, Serra dOr i Diari
de Girona, entre daltres. Imparteix cursos i conferències a la Universitat de València, Universitat dAlacant, Universitat Autònoma
de Barcelona, Universitat Catalana dEstiu, Universitat Rovira i Virgili i en altres centres culturals i acadèmics, així com cursos
de doctorat a lHospital Trias i Pujol, màsters a la Universitat de Vic, etc. És membre de lAICA (Associació Internacional de Crítics
dArt), de la FIJET (Federació Internacional de Periodistes de Turisme) i de lAELC (Associació dEscriptors en Llengua Catalana).
(Text de Carme Ros per a lAELC).

El foc i els orígens
de la cuina:

de barbacoes i costellades
Jaume Fàbrega

http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumefabrega
http://jaumefabrega.blogspot.com

Fotografia dIsidre Tiana

Encara que actualment està de moda la cuina
japonesa basada en bona part en el consum de
peix cru (principalment en forma de sashimi i
sushi), és prou clar que la civilització comença amb
el domini del foc. Sense foc , és evident, no hi ha
cuina. Encara que la moda actual determina que,
sobretot per influència italiana i japonesa, hom
devori plats japonesos de peix cru, o peix marinat
a l´estil peruà (ceviche), steaks tàrtars a la moda
francesa, i tota mena de carpaccios fins als més
inversemblants, convindran amb mi que allà on
hi ha foc hi ha civilització. I allà on hi ha civilització,
i foc, hi ha cuina.

Fascinació de la flama

Però, paradoxalment, allò que més ens fascina de
la cuina a laire lliure és el foc. La cocció dels ali
ments sota lacció directa de les brases i d una
xera més o menys abraonada, passant per les
brases i el caliu, ens continua fascinant. Ens mirem
un foc com qui mira un televisor, o quasi. Justament
ara, que hem dominat el foc fins a tal punt que
hom ha aplicat a la cuina les tècniques espacials
i d altres més sofisticades i que ens han donat
les cuines dinducció: de forma màgica per a
qualsevol profà, cuina per imantació fèrrica i sense
cap mena de foc aparent. Però el foc, la flama, el
caliu, ens continua fascinant igual que als nostres
avantpassats dAtapuerca.
La fascinació del foc a què al·ludim fa que en
totes les cultures hi hagi menges basades en la
cocció a laire lliure. Des de la, teòricament, més
avançada del món, com és la nord-americana fins
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a aquest racó de món desconegut (pels altres) que
són els països de llengua catalana. Aquí, les ara
il·legals costellades, cargolades (Catalunya del
Nord), sardinades, i torrades i escalivades (de
«calius») diverses formen part, indubtablement,
de limaginari gormand col·lectiu. Com en formen
part els «moregadas» per als andalusos, les
«sardinhas as brasas» (i fins i tot el bacallà) per a
gallecs i portuguesos, les sardines i besucs al foc
directe per als bascos, la «cagarolada» (no és cap
error) i la «musclada» per als llenguadocians,
l«arní» a la brasa per als grecs, el «lechón» per
als caribenys, el sagrat «mexui» per als magribins
i, no cal dir-ho, el no menys sagrat «asado» per
als argentins o uruguaians. Per als nord-americans,
baldament no siguin un prodigi reconegut de cuina,
en canvi, ningú els traurà la consuetudinària bar
bacoa. Ladscripció a la identitat de la cultura ianqui
es fa a través daquest ritus iniciàtic: hem passat
de lhomo faber dAtapuerca a lhomo barbacoensis
de la nostra era... O dAtapuerca, de Talteüll o de
Serinyà (famoses estacions prehistòriques) a
leructe de la cocacola. La barbacoa és, potser,
lultima relació que ens queda amb els nostres
ancestres, amb la quasi visceralitat dun foc
prehistòric.
De fet, i a fe que hom ho pot comprovar in situ,
laccés a lamistat o lacceptació duna comunitat
americana consisteix a ser convidat a una barbacoa.
O «barbecue», la pronunciació anglesa del mot
haitià barbacoa. També, aquí, ésser invitat a una
costellada o una calçotada és un senyal inequívoc
de sociabilitat i amistat.

Societat

Climent endins

El país va canviant perquè el fem canviar

Pepa Llorca i Rosa M. Puig-Serra. Fotografia dIsidre Tiana
Eliseu Climent Corberà
Llombai (Ribera Alta), 1940. Llicenciat en Dret per la Universitat de València. Editor del setmanari El Temps,
la revista cultural LEspill i la versió catalana de lanuari de The Economist, i responsable de la instal·lació al
País Valencià de la xarxa de repetidors de TV3, Canal 33 i Catalunya Ràdio. Fundador de la Llibreria Tres i
Quatre i de lEditorial Tres i Quatre. Responsable dels Premis Octubre: el «Joan Fuster» dassaig, el «Vicent
Andrés Estellés» de poesia i l»Andròmina» de narrativa. Conjuntament es lliuren també els Premis El Temps.
Alhora, durant la Setmana dels Premis, se celebren anualment diverses activitats culturals i congressos, com
ara lEncontre dEscriptors, el Congrés de Mitjans de Comunicació, el Congrés del Pensament i daltres sobre
temes puntuals, com els simposis celebrats sobre Tirant lo Blanc, Ramon Llull, els Borja, Jaume I, Ausiàs March,
Roís de Corella, Jacint Verdaguer, etc. Fundador del Secretariat de lEnsenyament de lIdioma (1971), dAcció
Cultural del País Valencià, del Centre Carles Salvador, dedicat a lensenyament de la llengua (formació de
més de 10.000 mestres i duns 60.000 alumnes). Impulsor del moviment cívico-cultural Bloc de Progrés
Jaume I (1994), de la xarxa de Casals Jaume I al País Valencià, la Franja de Ponent i Catalunya Nord, de
lInstitut Ignasi Villalonga dEconomia i Empresa, de lInstitut Internacional dEstudis Borgians, de la
Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, del Centre Ovidi Montllor dAlcoi i de la Fundació Josep Renau.
Membre de la Fundació Ausiàs March, de la Fundació Huguet i de la Federació Llull (Òmnium Cultural de
Catalunya, Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià). Impulsor de lOctubre Centre de Cultura
Contemporània. Membre representatiu del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i membre redactor
del primer avantprojecte de lEstatut dautonomia del País Valencià (1975). Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya, Premi dHonor Jaume I de la Fundació Jaume I, Primer Premi Canigó de la UCE,
Premi de la Fundació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i de la Insígnia dOr de la UGT de Catalunya.

He dedicat la vida a la causa del país i del progrés,
que són la mateixa, una causa gens abstracta, plena
de persones, que són les que li donen sentit.
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Hi ha moltes més possibilitats de
progrés del que ens volen fer creure
Ens trobem a València, i a Barcelona. Càlid i curiós,
treballador i valent; tescolta, i actua.
Com valoreu la vostra vida, la vostra trajectòria
vital? Què dóna sentit a la vostra vida, des de la
perspectiva personal i social?
La meua gent. Si faig balanç hi veig, dentrada, la
gent de casa, és clar, la Rosa Raga, els fills, els
néts, els amics. Hi veig Joan Fuster, també, com
un pilar fonamental. De fet, com més hi pense,
més gent hi trobe, en aquest balanç que dius: he
dedicat la vida, conscientment, a la causa del país
i del progrés, que són la mateixa, i no és una causa
gens abstracta, sinó plena de persones, que són
les que li donen sentit. També la vida, òbviament
individualitzada, és, alhora, un afer col·lectiu. I des
daquesta perspectiva trobe igualment que el
balanç del trajecte caminat fins ara és positiu:
només cal mirar on érem fa vint, trenta, cinquanta
anys, i on som ara. És innegable que, malgrat totes
les dificultats, hem avançat.
Com vau viure la postguerra?
Jo vaig nàixer lany quaranta, com a la cançó. La
postguerra, per tant, la vaig viure des de la
innocència (i la inconsciència) dels infants. Recorde
per exemple un dia que mestava a lesglésia del
meu poble, Llombai, a la Ribera Alta, i va venir un
home i em preguntà: «com et diuen, xiquet?» I jo
«Eliseu Climent». I ell, «Au, ja ets de Falange».
Així anaven les coses.
Hi ha algun fet decisiu que us inclinés cap al
compromís social?
Dentrada, va ser de manera vital, sentimental,
com nascuda de les entranyes. Em portaren als
jesuïtes i va ser un trauma. Jo no parlava castellà
i, com que era obligatori, quan pujava a la pissarra
i deia coses com ara llapissero, per exemple, els
altres xiquets sen reien. Cada vegada que havia

de pujar a lestrada era un suplici. I, amb nou anys
que tenia, vaig obligar els meus pares que em
parlaren en castellà. És fort, eh? Per aprendren,
per no passar vergonya. Però és terrible. Ells encara
en sabien menys que jo, però jo els ho demanava
sempre. Va durar un any. De cop, un dia, em vaig
rebotar: què vol dir, això, Eliseu? Què fas? I ja va
estar.
Què va passar?
Vaig dir que no faria els exàmens en castellà. No
hi havia cap elaboració, en aquesta postura, cap
teorització, era més aviat la intuïció dalguna cosa
que no era correcta, una subalternitat, un
menyspreu que, per dignitat, no es podia acceptar.
Poc després, allà mateix als jesuïtes, creàrem un
petit nucli contestatari, amb Alfons Cucó (que anys
a venir havia de ser el senador més votat del PSOE)
i Lluís Aracil. No estàvem dacord amb el
funcionament del col·legi, la jerarquia tan rígida
i aquestes coses. Ens expulsaren als tres. Teníem
14 anys. Sen van emportar Cucó a Saragossa,
Aracil, als maristes, i a mi em posaren a la Salle,
que en aquell moment era un col·legi terrible,
pràcticament un correccional. Els hermanos eren
aragonesos, i pegaven sense contemplacions.
Recorde un dia que jo estava en terra, lhermano
Clemente em posà el peu damunt i cridava: «Tienes
el alma negra! Tienes el alma negra!».
Apa!
Era molt bèstia, sí. Lany següent, un dels professors
va cometre una injustícia molt forta contra un
alumne. Vaig aconseguir que, com a protesta,
ningú no entrara a classe. Eixe mateix dia
mexpulsaren, però el cas és que tothom havia fet
aquella mena de vaga.
I després, ja va venir la universitat.
Sí. I va ser clau, als anys 60, la Universitat de
València. Per una banda, hi havia uns professors
excepcionals, com foren Reglà o Tarradell. Hi havia
també Sanchis Guarner, que havia pogut tornar
del seu desterrament a Malloca. I Joan Fuster, és
clar. Estava en un despatx de carlins i com que no
li agradava gens, a les 12 del migdia ja el teníem
allà, al claustre de la universitat: davant dels vuit
o deu que érem, ens parlava de Sartre i Simone
de Beauvoir, de Brassens, dart o filosofia. Va ser
molt important, allò. Molt. Aquell nucli de
professors va ser el catalitzador que calia per posar
en marxa aquest país. Era un moment, un món
Les Notícies de llengua i treball, núm. 31, desembre 2010 | 31

Societat
important, amb aquells professors, lAula Ausiàs
March, els concerts de Raimon, que ajudàrem a
impulsar, leditorial Estel, la llibreria Can Bohils i,
després, 3i4... Són uns anys clau, aquells. Un
exemple: la creació de lAgrupació Democràtica
dEstudiants Valencians, que es va carregar el SEU
i que va nàixer amb una trampa divertida.
Mexplique: van venir els de la Federación
Universitaria Democrática Española per fer a
València una delegació i ens vam horroritzar que
ens poguérem convertir en una mera delegació
de Madrid. La reunió va ser a la tarda, en un cafè
del carrer de les Barques de València. Els vaig dir,
amb tot laplom que vaig poder improvisar, que
nosaltres, de fet, ja teníem, de feia anys, una
organització pròpia. Era mentida, és clar. Quedàrem
per a lendemà. Ens passàrem tota la nit, Lluís
Aracil i jo, redactant els estatuts i posant-los prop
de lestufa perquè quedaren grocs i semblara que
ja eren antics. Al dia següent naixia lAgrupació
Democràtica dEstudiants Valencians.
Bona part de la vostra vida lheu dedicat a impulsar,
a promoure iniciatives cíviques i culturals. Per què
heu triat aquest camí, i no el de leconomia o el de
la política de partit?
Bé, és que política i cultura anaven juntes. I, en la
clandestinitat sí que vaig col·laborar a muntar
partits: primer, el Moviment Social-Cristià de
Catalunya, després, el Partit Socialista Valencià...
Tocàvem tots els camps. Per dir-ho dalguna
manera, els concerts de Raimon entraven a lordre
del dia de les reunions del PSV. I creàrem, per
exemple, lAssociació Sindical Obrera, també,
lligada al món de Pallach, col·laboràrem en el
naixement de les CC.OO.... Per tant, hi havia cultura,
el sindicalisme universitari, el sindicalisme obrer
i, en síntesi, lextensió pel país duna idea
desquerra i nacional. I hi havia també o sobretot
un lligam molt fort amb el Principat de Catalunya.
Amb el Front Nacional de Catalunya i, encara més,
amb el Moviment Socialista de Catalunya de
Raimon Obiols. És que a Catalunya hi havia, ja
aleshores, una certa conscienciació sobre la qüestió
del País Valencià. Recorde, per exemple, tota una
vesprada vinga a fer projectes, Jordi Pujol i Joan
Reventós, per veure com es podia actuar sobre el
País Valencià. Pujol i Reventós: aquell consens va
ser molt important.

És innegable que, malgrat totes les
dificultats, hem avançat
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Als anys 60, Joan Fuster ens parlava
de Sartre i Simone de Beauvoir, de
Brassens, dart o filosofia
Plantegem la qüestió duna altra manera, doncs:
per què vàreu deixar estar el camí de la política?
Als anys 70, teníem el carrer, la intel·lectualitat,
les bases per a poder arribar a recuperar el temps
perdut. I sí, es pot dir que deixe la política. Vaig
trobar que calia, primer, abans que la
superestructura política, una base social forta
perquè, sense aquesta, laltra no tindria cap sentit
ni possibilitats. Calia crear una estructura cultural,
social i de tot. I impulsàrem els aplecs, els Premis
Octubre, les edicions 3i4, Acció Cultural del País
Valencià i el moviment de professors de català.
Perquè tu pots fer una llei per portar el català a
escola, però si no hi ha mestres que el puguen
ensenyar, no servirà de res. Per això organitzàrem
els cursos Carles Salvador, per capacitar milers de
mestres i permetre que lengranatge començara
a funcionar. I ho férem, a més, immersos en el
moviment de renovació pedagògica. Pensava que
havia danar tot junt. I encara ho pense, és clar.
Però... ara que hi caic, tampoc aleshores no vaig
deixar estar la política. El partidisme, sí, però la
política és una altra cosa.
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Per exemple?
Per exemple lEstatut dElx, que muntàrem amb
Joan Fuster, Joan Ribó, Josep Benet, Enric Solà i
Max Cahner. Va ser el primer projecte dEstatut
dautonomia del País Valencià. Fuster havia fet la
reflexió: arribarà un moment en què potser caldrà
fer un estatut, i ací mai no nhem tingut, ningú no
sap què és això. Per tant, el férem.
Com és la societat valenciana?
Com és? Complicada. Però estupenda, també. Vull
dir que a voltes tiraries el barret al foc, de veurela abduïda pels qui la volen muda i trista i
castellana, però a voltes esclata de llum i de ganes
de tirar avant i fa sentir la seua veu amb una
desinhibició que permet molt bons auguris. I el
futur... El futur és obert: no hi ha res escrit, la
història no sha acabat i en molt gran mesura
depèn de nosaltres determinar cap a on va aquest
país: és cer t que hi ha un programa
despanyolització, de subordinació (cultural,
econòmica i de tot), de precarització, que ens pinta
un avenir dallò més trist, però és cert també que,
alhora, hi ha la gent que tiba la corda en positiu,
que treballa per retornar-li al país la veu pròpia,
la dignitat en tots els àmbits. Per mirar de veure
cap a on va la societat valenciana, cal mirar abans,
probablement, don ve. I sempre hem anat
avançant.
Però aquella anomenada «batalla de València»...
Bé..., en van dir «batalla» però era una situació
en què uns colpejaven i posaven bombes als
intel·lectuals, als aplecs i les llibreries (3i4 té el trist
rècord de ser la llibreria que més atemptats ha
patit de tot Europa), i els altres rebien els colps.
Als anys 80 havíem guanyat la Universitat de
València, institucionalment (shi va introduir el
català de manera oficial, es va democratitzar). I és
un exemple, però un exemple molt important.

Però va venir la desfeta de lEstatut, el 1982, i el
pacte de fet Alfonso Guerra - Abril Martorell (que
va ser qui va establir la trista i antidemocràtica
barrera electoral del 5%, amb tota la idea dintentar
impedir que isquera i cresquera una força política
nacionalista i desquerres al País Valencià), i la
subvenció de lescridassada i lagressió contra
qualsevol cosa que significara valencianisme (ço
és, catalanisme) i progrés. Van ser anys durs, però,
malgrat tot, quan analitzes el temps passat,
tadones que hi ha hagut un avenç espectacular.
Sovint apareixen dificultats en la relació entre el
País Valencià i Catalunya
Quines dificultats? Mai no ho he viscut així, ni trobe
que aquesta imatge responga a la realitat. És
important acabar amb aquest mite, pintat amb la
intenció de crear un marc de referència que acabe
distorsionant la realitat. Hi va haver una època en
què es van agitar passions cavernàries, és cert, en
una operació dissenyada i finançada a consciència,
però això ja ha passat. I, en tot cas, la relació amb
Catalunya sempre ens comporta, als valencians,
més conseqüències positives que dificultats: tenim
més potència lingüística, cultural, econòmica, de
tot. De relacions, a més, i perquè no parlem de
coses inventades sinó duna realitat material, nhi
ha hagut sempre. De vegades són més soterrades,
de vegades es visibilitzen més, com passa
darrerament en làmbit econòmic (les
infraestructures són un element clau per a la
superació de la crisi, i la deixadesa en què lestat
manté lArc Mediterrani és escandalosa: leix
València-Barcelona-Europa funciona malgrat els
entrebancs i reclama les inversions que li
corresponen). El cas és que, des de la dècada dels
90, cada vegada sarticulen més les relacions
Catalunya-País Valencià. Hi ha hagut les veus
sorgides des de làmbit econòmic, però també
luniversitari (amb la constitució de lInstitut Joan
Lluís Vives), el municipal (impulsàrem la creació
de lAssemblea de Regidors), de joves (el triangle
jove que formen els consells de la joventut, per
exemple)... Des de lInstitut dEconomia i Empresa
Ignasi Villalonga, per exemple, i més enllà de leix
mediterrani que impulsem des de fa més de 10
anys, intentem també crear una euroregió, com
tantes nhi ha a Europa, que tinga veu pròpia a
Madrid i a Brussel·les. Deixeu-me afegir una altra
dada encara.
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Endavant
La tenacitat daquest país per poder veure TV3 és
exemplar. I no es tracta duna televisió més,
òbviament. Es tracta dun imaginari. Ja quan
alçàrem els primers repetidors, ho férem gràcies
al suport de milers de persones (literalment: els
bons dajut van fer possibles els repetidors). Ara,
que rebem latac més dur de tots els que hem
tingut fins ara, amb persecució i multes
astronòmiques, la campanya per impulsar la ILP
«Televisió sense fronteres» (iniciativa legislativa
popular) amb la idea daconseguir formalitzar
legalment el dret a lespai de comunicació del
català ha tingut un èxit desbordant. Desbordant.
Ens calia mig milió de signatures i en presentàrem
651.650. Això és moltíssim. I més de 250.000
daquestes signatures eren del País Valencià. De
gent que donava totes les dades personals i que,
fent-ho, prenia un compromís explícit amb la
llibertat dexpressió, amb la llengua que compartim
al nord i al sud del riu Sénia. Ara aquestes
signatures són a Madrid, esperant el tràmit
parlamentari. Hi va haver aquell intent de no deixar
que arribara al debat parlamentari, amb una
excusa peregrina, però la mateixa Mesa del Congrés
va fer rectificar el Govern de lestat. A hores dara,
continuem pendents del procés. Esperem que
prevaldrà la raó, el dret i el pes democràtic duna
mobilització ciutadana sense precedents.
A la societat, ací però també a Europa, la
complexitat, la incertesa i la desorientació
augmenten. Ens en sortitem?
És clar que ens en sortirem! Sempre ho hem fet.
Les crisis són cícliques, però, vista amb perspectiva,
aquesta és una història de progrés. Que hi ha
moments de dificultat, de desorientació? Sí, és
clar. Que actualment, a Europa, vivim una tanda
de cert predomini de les idees de dreta? També.
Però, al mateix temps, des del punt de vista de
drets socials, Europa és un espai necessari. Una
altra volta, no és per definició, això, sinó la
consecució de molts anys de segles desforç, de
treball, didees, de lluita col·lectiva per la dignitat
de les persones, pel reconeixement dels drets dels
pobles. Europa continua essent referència. No és
la nostra Europa ideal, és clar, encara, però és que,
per dir-ho clar, des dací on som, lalternativa són
els tancs de Milans del Bosch (a València van córrer
pel carrer fa no tants anys i no és una cosa gens
agradable de viure).

Les Notícies de llengua i treball, núm. 31, desembre 2010 | 34

La societat valenciana a voltes esclata
de llum i de ganes de tirar avant i fa
sentir la seua veu amb una
desinhibició que permet molt bons
auguris. I el futur... El futur és obert:
no hi ha res escrit, la història no sha
acabat i en molt gran mesura depèn
de nosaltres

Com valoreu lactuació del sindicalisme?
La seua existència és imprescindible. Imprescindible.
En el cas valencià, a més, ja fa temps que és un
aliat, i cada volta de manera més decidida, de la
qüestió nacional. Perquè són dos elements que,
ací, van de la mà de manera natural: la gent de
país i de progrés, en diem, i, en aquesta definició
àmplia, cada volta en som més, els qui ens hi
sentim còmodes. Deixa que et conte una anècdota
il·lustrativa: un dia de lany 2003 jo seia al Saló de
Cent de Barcelona, amb molts altres convidats. Li
atorgaven el Premi dHonor Jaume I (avui Lluís
Carulla) a Josep Maria Àlvarez. I, quan puja a
recollir-lo, de sobte, diu: donaré part daquest
premi a un projecte que està naixent a València,
obert a la cultura i al progrés i que obrirà les seves
portes al mig de la ciutat... Parlava de ledifici
Octubre que estàvem impulsant aleshores! Jo no
en sabia res i vaig quedar de pedra. I emocionat.
Va ser un daquells moments que et refermen la
confiança en el futur daquest país. I veure lèxit
daquest espai obert al bell mig de la ciutat de
València, desacomplexat i modern, on es parla de
ciència, de memòria històrica, dòpera o de cultura
popular, de sindicalisme també, òbviament, de tot
allò que interesse, reforça el convenciment que ja
teníem: hi ha moltes més possibilitats de progrés
del que ens volen fer creure. El país va canviant
perquè el fem canviar.
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Economia i

cultura
Canvi de model productiu a la

recerca de sector. Una oportunitat
per a la cultura

Pau Rausell Köster, economista, doctor i professor
titular del Departament dEconomia Aplicada de la
Universitat de València
Il·lustració dEGG

Tot parlant deconomia, ara que el vertigen del
penya-segat sallunya de les nostres retines, és el
moment dinsistir en el concepte de canvi de model
productiu: significa buscar noves activitats capaces
de sustentar un model de creixement econòmic
capaç de generar riquesa i de proveir llocs de treball
perquè els ciutadans puguin participar del
repartiment daquesta riquesa. Aquests nous
sectors han de ser més productius que aquells en
què sha sostingut el creixement espanyol de la
dècada que va de mitjan anys noranta del segle
passat fins a lany 2007 (construcció i turisme), i
a més aquestes activitats han de mostrar nivells
elevats de competitivitat internacional. Entre
aquestes noves activitats productives als
economistes no els costa esmentar la
biotecnologia, les TIC, les energies renovables, les
activitats vinculades al medi ambient, laeronàutica,
els serveis avançats, la salut , totes relacionades
amb la investigació, la formació i la innovació.
Menys experts esmenten la cultura, les indústries
culturals o els sectors creatius. El problema dels
primers sectors esmentats és que requereixen uns
ciments estructurants al voltant de sòlids i
experimentats equips dinvestigació, universitats
dexcel·lència i amb tradició innovadora i un sistema
financer habituat a decisions sobre el capital de
risc, un teixit empresarial obert a la innovació i
una percepció social procliu a lemprenedoria,
dimensions que són difícils dimprovisar. Finalment,
es tracta de sectors que en la majoria dels casos
requereixen llargs processos de maduració.

El PIB i locupació del sector cultural,
al voltant del 4 %, té prou dimensió
com per articular processos que
tinguin impacte sobre el conjunt de
leconomia

Però, què passa amb la cultura? Pot ser un
personatge protagonista en aquest canvi de model
productiu? En primer lloc hem de parlar de les
dimensions. Si volem que una activitat sectorial
tingui efectes perceptibles en levolució del conjunt
de leconomia, aquesta ha de tenir una dimensió
perceptible. Segons el Compte Satèl·lit de la Cultura,
el PIB dels sectors culturals arribava al 3 % del
total, i al 3,8 % si comptem les activitats vinculades
amb la propietat intel·lectual. Alhora, ocupava al
3,5 % i el 4,1 % de locupació total. Per tant, es
tracta dun sector dactivitat dunes dimensions
bastant més grans que les dels sectors esmentats
a la llista màgica. Com a exemple, laportació del
sector de les TIC, estimat per lagrupació dempreses
del sector AETIC per al 2009 era de l1,53 %. Les
energies renovables, segons les estimacions de
lOficina Econòmica del Govern del juny del 2008,
representaven el 0,5 % del PIB, i sestima que
aquesta xifra només es duplicarà cap al 2020.
Laeronàutica, el medi ambient o la biotecnologia
estan a distàncies notables. Solament el sector de
la salut, entès duna manera àmplia, es podria
acostar a les xifres de la cultura. Un 4% és prou
dimensió com per articular processos que tinguin
impacte sobre el conjunt de leconomia. A més,
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Correlació entre prosperitat regional i
concentració dindústries culturals

tot i que es pot aprofundir en
lanàlisi de la relació causal,
sembla que hi ha una correlació
a Europa entre la prosperitat
regional i la concentració
dindústries culturals i creatives
(European Cluster Observatory
(2010): Creative and Cultural
Industries. p. 4). També per a les
diferents comunitats
autònomes de lEstat espanyol
es pot trobar aquesta correlació,
com es veu al gràfic següent.
En aquest gràfic representem
el PIB per càpita regional en leix
Y, i en leix X el grau
despecialització de locupació
cultural (Es calcula com la
proporció de població ocupada
en el sector de la cultura respecte del total de cada
comunitat autònoma, en relació amb la mateixa
magnitud per al conjunt de lestat. Així, valors per
sobre d1 signifiquen que la comunitat té més
proporció de població ocupada en els sectors
culturals que la mitjana espanyola). La grandària
de les esferes representa les diferents mides del
PIB de cada autonomia. El més sorprenent és que
líndex de correlació (R2) entre ambdues variables
està per sobre del 0,72 %, cosa que significa que
la variació duna de les variables sexplica en més
del 60 % per la variació de laltra. Encara que no
sapiguem molt bé el perquè ni la causa de la
relació, sembla evident que els territoris més
pròspers són els que tenen més proporció de
població ocupada en el sector de la cultura.
En segon lloc, ens podríem plantejar la pregunta
de si el sector de la cultura és útil per crear llocs
de treball, i si aquests llocs de treball poden ser de
qualitat. La primera part de la pregunta és força
òbvia; el sector de la cultura, enfront daltres
alternatives, és un sector intensiu de feina. Només
comparant laportació al PIB total respecte de
laportació a locupació total ja és evident que el
sector de la cultura ocupa, comparativament, més
persones que el conjunt de leconomia. A més,
com els estudis demostren, els sectors culturals
ocupen persones amb nivells de formació elevats,

Sembla que hi ha una correlació a
Europa entre la prosperitat regional
i la concentració dindústries culturals
i creatives
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i aquesta circumstància es converteix en un element
clau. Lany 2005 a la UE-27 si el tant per cent
docupats amb estudis superiors arribava al 25,9
%, en el sector de la cultura aquesta xifra selevava
fins al 47,7 %. El cas espanyol encara és més
flagrant, i el 60 % dels ocupats en el sector de la
cultura té estudis superiors (Cultural Statistics.
Pocketbooks. EUROSTAT). Els ocupats en el sector
de la cultura no tenen només capacitats i habilitats
que de manera intrínseca incorporen valor afegit
des de lús de la creativitat, la innovació i el
coneixement, sinó que, a més, són una part
determinant del procés de construcció social sobre
les preferències, els conceptes i les actituds socials
que fan possible lexistència duna demanda solvent
de productes i serveis creatius, originals i
innovadors. Daquesta manera generen un entorn
que amplia les possibilitats de tots i que reforça
latracció dels espais on es manifesta. Com a
exemple, Greg Richards ja assenyalava que una
quarta part dels turistes culturals té un treball
relacionat amb la cultura, comparat amb el 2,5 %,
aproximadament, de la població europea que
treballa en el sector de la cultura. A més, alguns
indicis indirectes assenyalen que les feines de la
cultura es perceben subjectivament com de més
qualitat que la mitjana de les feines que sofereixen
en el conjunt de leconomia. Ens acostem, doncs,
a lobjectiu de lAgenda de Lisboa daconseguir
«més feines i millors, i més cohesió social».

Amb el sector de la cultura, ens
acostem a lobjectiu de lAgenda de
Lisboa daconseguir «més feines i
millors, i més cohesió social»

LEstat espanyol se situa entre els
principals exportadors i importadors
de béns culturals del món
Però no és només això. Les empreses culturals
espanyoles troben oportunitats de negoci de fonts
diferents de les daltres noves empreses (no
culturals), utilitzen més intensament les noves
tecnologies i són més innovadores que el conjunt
de les empreses (J. RUÍZ NAVARRO i S. MARTÍNFIERRO 2010). Segons altres estudis fets a França
per Xavier Greffe, el capital necessari per engegar
una empresa en el camp de la cultura és només
duns 7.000 euros; mentre que a la resta de sectors
és de 60.000 euros (a lEstat espanyol, lany 2009
el capital mitjà que ha invertit un emprenedor per
posar en marxa una iniciativa empresarial és de
30.000 euros, que és el cas més usual: INFORME
GEM, 2010).I fins i tot, de manera sorprenent, la
taxa de mortalitat de les empreses culturals és
menor durant els tres primers anys (amb algunes
diferències per subsectors). El grau de dependència
dels fons públics també és menor que el que es
pressuposa popularment, ja que en el cas francès
el 32 % de les empreses culturals rep fons públics,
enfront del 27 % del conjunt de les empreses. Les
diferències no són pas tan grans.
Una altra qüestió important per analitzar
loportunitat del cas espanyol és si les oportunitats
culturals a lEstat espanyol mostren més dinamisme
que en altres espais regionals europeus, i la
resposta promet força. LEstat espanyol té tres
regions (Madrid, Catalunya i Andalusia), de 20,
amb més ocupats en termes absoluts a les
indústries creatives i culturals i, tot i que en termes
relatius respecte del total docupats les posicions
són més modestes, cal assenyalar que de les 25
regions europees de les 181 de les quals es tenen
dades on van créixer més les indústries culturals
i creatives entre els anys 2001 i 2006, 10 eren
espanyoles i totes tenien (Astúries, La Rioja,
Andalusia, Castella-La Manxa, el País Basc, Múrcia,
València, Galícia, Extremadura i Canàries) taxes
de creixement superiors a la mitjana de leconomia.
Quant a la competitivitat internacional, la
producció cultural espanyola no queda malparada.
LEstat espanyol se situa entre els principals

Societat
No seria intel·ligent que la cultura no
participés en aquest conjunt de
sectors estratègics que protagonitzin
el canvi de model productiu
exportadors i importadors de béns culturals del
món. És rellevant limportant paper del potent
sector editorial lany 2006, dels 10 llibres més
venuts del món, 3 eren dautors espanyols, però
tampoc no queden enrere altres sectors com les
arts plàstiques. En el sector de la cultura es poden
identificar ja algunes bones condicions de partida,
que tenen a veure amb: una mida significativa; la
posició de percepció internacional de lEstat
espanyol com una cultura a lalça per exemple,
es comenta en el treball de Javier Noya, La nueva
imagen de España en América Latina, que el 71 %
dels llatinoamericans té una bona opinió del nostre
país, mentre que el 12 % la té dolenta i, finalment,
lexistència duna massa crítica de professionals
de la gestió cultural que dominen algunes
capacitats i habilitats necessàries per als processos
dinternacionalització. En aquest sentit, destaca
que lICEX desenvolupi un pla per a la
internacionalització de les indústries culturals. I no
hi manca tampoc la reposició necessària dicones
culturals persones, esdeveniments i discursos
amb projecció internacional que donen suport a
la visualització de les cultures espanyoles.
Amb aquestes eines, no seria intel·ligent que
la cultura no participés en aquest conjunt de sectors
estratègics que protagonitzin el canvi de model
productiu. Però per a això cal una visió més
sofisticada de la realitat, allunyada dels tòpics, dels
llocs comuns, dels prejudicis, de la lleugeresa i dels
equívocs amb què acostumem a interpretar la
realitat de les activitats culturals. Es tracta de donar
coneixement i intel·ligència al sector. En aquest
sentit, tan la disciplina de leconomia de la cultura
com la gestió cultural esdevenen elements cada
cop més rellevants en els processos de
racionalització instrumental de les polítiques
culturals i de les activitats econòmiques (públiques
o privades) vinculades a la cultura.
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Sorprèn que massa sovint tots plegats no qüestionem gaire les decisions
estratègiques que perjudiquen la competitivitat econòmica i el benestar
dels ciutadans dels territoris del corredor mediterrani. Tal com ha dit
Ferran Villalonga: Si Madrid margina leix mediterrani, mata la gallina
dels ous dor.

LArc Mediterrani
com a eix prioritari de transport
El corredor mediterrani: per fi una prioritat?

Germà Bel

Durant molt temps, 290 anys per ser més precisos,
la política de transport a Espanya ha seguit un
patró radial. Els successius desenvolupaments de
les infraestructures han tingut com a objectiu
centralitzar les comunicacions a la capital política,
Madrid. Així va passar amb les carreteres del segle
XVIII, els ferrocarrils del XIX..., i ja en el darrer
quart del segle XX, les autopistes lliures de peatge
i la xarxa dalta velocitat ferroviària. Només
esporàdicament, quan les inversions shan fet amb
model de finançament pels usuaris (peatges), les
comunicacions transversals han rebut més atenció.
Aquest va ser el cas de les autopistes de peatge,
al tercer quart del segle XX.
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Així doncs, la política dinfraestructures a Espanya
ha menystingut secularment les necessitats de
lactivitat econòmica, laportació a la productivitat
de leconomia. Una conseqüència nés lestat de
les comunicacions al corredor mediterrani. La
situació és paradoxal: aquest corredor és el que
congrega més trànsit terrestre de mercaderies dins
la península. Encara més si considerem les
mercaderies que es dirigeixen a i procedeixen de
la resta dEuropa: Entorn al 40% de les exportacions
espanyoles soriginen en les regions de la
Mediterrània, i això sense tenir en compte
Andalusia. Tanmateix la xarxa ferroviària del
corredor mediterrani presenta unes deficiències
inexplicables: absència de connexió entre Almeria
i Múrcia, connexió extremadament deficient des
de Múrcia al nord..., o la situació absurda que
representa que hi hagi una única via de ferrocarril
entre Vandellòs i Tarragona. Això, a la vegada que
els territoris travessats pel corredor central leix
Sevilla-Madrid-Barcelona gaudeixen de quatre
vies de ferrocarril.
La precarietat de la xarxa de ferrocarril pel
corredor mediterrani sagreuja encara més per les
molt deficients connexions entre el ferrocarril i els
principals ports. Aquests factors expliquen
paradoxes com el fet que, sent Espanya el país
europeu que més inversió ferroviària ha fet en la
dècada dels 2000, tanmateix ha experimentat
una reducció del 40% en la quota del ferrocarril
en el transport terrestre de mercaderies, del 7% al
4%. És el resultat dhaver abocat la gran majoria
dels recursos per inversió en lalta velocitat
ferroviària, en una xarxa centralitzada a Madrid i
que fins al moment sha caracteritzat per una
modernització exclusiva per a passatgers.

Societat
La política dinfraestructures a
Espanya ha menystingut
secularment les necessitats de
lactivitat econòmica
La crisi econòmica ha provocat
que la preocupació per la
productivitat de leconomia i per
la rendibilitat socioeconòmica de
les inversions hagin guanyat
terreny

En aquest context semmarquen decisions
absurdes com la de situar leix central AlgeciresMadrid-Saragossa-frontera com a prioritari en la
modernització de les xarxes transeuropees de
ferrocarril de mercaderies, decisió reiterada des
de 2003 pels successius governs espanyols. És a
dir, el més lluny possible dels grans ports espanyols,
tot i que com sha dit la connexió ferrocarrilports és fonamental per millorar el transport de
mercaderies.
Tan temps de prioritats equivocades, que han
servit a lordenació territorial del poder polític molt
més que a la productivitat de leconomia i al
benestar de les persones, han anat deteriorant de
forma sostinguda la competitivitat de les regions
mediterrànies. També la de Catalunya, que ha anat
perdent pes relatiu dins Espanya en les quatre
darreres dècades. És aquesta una reflexió que ja
sha anat expressant des de fa temps.
Tanmateix, la situació actual de crisi econòmica
ha provocat que la preocupació per la productivitat
de leconomia i per la rendibilitat socioeconòmica
de les inversions hagin guanyat terreny. I això obre
noves perspectives per a lopció del corredor
mediterrani com a prioritat per la política
dinfraestructures. Fruit daquestes noves
preocupacions, fa uns mesos es va produir un fet
important, en la cimera europea de ministres de
transports a Saragossa, el proppassat mes de juny.
Dacord amb les posicions expressades per la

Comissió Europea i pel govern francès, el govern
espanyol va sol·licitar la inclusió del corredor
mediterrani com a també prioritari en la xarxa
transeuropea. Ha estat un moviment rellevant, tot
i que no és definitiu. ¿Acceptarà la Comissió
Europea lexistència de dues prioritats en el cas
dEspanya (la central i la mediterrània)? ¿Quina
serà lopció afortunada en el cas que hagi descollir?
No sabrem la resposta a aquestes preguntes fins
a la fi de 2011.
La resolució daquesta qüestió és molt important
per a Catalunya; per la seva dimensió i localització
pot ser la columna vertebral de les relacions entre
Espanya i Europa, tot articulant la regió
macromediterrània delimitada entre el sud-est
dEspanya y el sud de França. És molt important
també per a la millora de la productivitat general
de leconomia espanyola, qüestió que hauria de
ser central si considerem les lliçons que la present
crisi econòmica ens ha donat.
La història de les infraestructures a Espanya
aconsella no ser massa ingenu, tot evitant així un
optimisme cec sobre la qüestió. Clar que estaria
molt bé que, ni que sigui per una vegada, allò que
és raonable i sensat sigui el que guiï les decisions
de la política espanyola sobre les prioritats en
infraestructures. Lactivitat econòmica i el benestar
dels ciutadans són els que en sortirien més
beneficiats.
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Acte pel reconeixement europeu de lArc Mediterrani

Pau Caparrós, coordinador de Projectes de lInstitut Ignasi Villalonga dEconomia i Empresa (IIVEE)

Lacte tingué lloc el 7 de maig al Palau de
Congressos de València, organitzat per lInstitut
Ignasi Villalonga dEconomia i Empresa. Hi van
assistir més de 500 persones entre representants
institucionals, empresarials, sindicals i del món
econòmic, provinents de Catalunya, el País
Valencià, les Illes Balears, Andorra i la Catalunya
Nord. El marc de la convocatòria fou la revisió de
les xarxes transeuropees de transport que la Unió
Europea realitza durant el 2010, a partir de la qual
sha de decidir sobre la possibilitat dincloure larc
mediterrani com a eix prioritari de transport.
Lacte, presentat per Ferran Villalonga, president
de lIIVEE i Cònsol General dEspanya a Nova York,
comptà amb la participació de totes les cambres
de comerç de lArc Mediterrani, en nom de les quals
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intervingué el president de la Cambra de Comerç
dAlacant, José Enrique Garrigós. Daltra banda, i
en nom dels col·legis deconomistes parlà el degà
del Col·legi dEconomistes de Catalunya, Joan B.
Casas, i en nom de la petita i mitjana empresa de
lArc Mediterrani, Marc Espí, president de la Union
Pour les Enterprises de Perpinyà. Per part del món
agrícola intervingué el secretari de la Unió de
Llauradors i Ramaders del País Valencià, tot i que
també estaven presents els secretaris de la Unió
de Pagesos de Catalunya, la Unió de Pagesos de
Mallorca i de Menorca, i la Cambra dAgricultura
dels Pirineus Orientals. Per part dels sindicats
majoritaris intervingué Josep M. Àlvarez, secretari
general de la UGT de Catalunya, Conrado
Hernández, secretari general de la UGT del País

Ford, Seat i Nissan exigeixen leix
mediterrani per seguir a Espanya
Valencià, i Paco Molina, secretari general de CC.OO.
del País Valencià. Del món sindical, també
intervingué Vicent Mauri, coordinador de
lIntersindical Valenciana.
També estigueren representades les grans
patronals, amb la participació dels presidents de
Fo m e n t d e l Tre b a l l , l a Co n fe d e r a c i ó
dOrganitzacions Empresarials de la Comunitat
Valenciana, la Confederació dAssociacions
Empresarials de Balears, i la Confederació
Empresarial dAndorra. El món acadèmic de lArc
Mediterrani estigué representat pel president de
la Xarxa Vives dUniversitats i rector de la Universitat
de Lleida, Joan Viñas i Salas. I també el món
portuari, amb la participació de Santiago GarcíaMilà, president de lAssociació Internacional de
Ports per a Europa. Participaren activament també
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ajuntaments de les Terres de lEbre i el nord de
Castelló, i els caps de logística de les empreses
Ford i Seat, les quals demanaren lexecució de lArc
Mediterrani, com a eix estratègic fonamental per
al futur del sector. A la cloenda de lacte assistiren
els representants institucionals dels governs
autònoms de lArc Mediterrani, entre ells Joaquim
Nadal, conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
La presència duns cinc-cents representants del
món econòmic i empresarial de tots els territoris
del país a la ciutat de València és un fet històric.
Per primera vegada, i precisament a la ciutat de
València, el món econòmic i empresarial de larc
mediterrani sha reunit, sense la mediació ni del
govern de lestat ni del de Brussel·les, en un acte
reivindicatiu per les infraestructures comunes.
Entitats econòmiques i socials daquests territoris
shan trobat més enllà dels temes culturals i polítics,

Ferran Villalonga, president de lIIVEE, presenta el Llibre blanc de les infraestructures de lEuram- euroregió de larc mediterrani
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que són també molt importants, per marcar una
agenda comuna dinteressos econòmics i
empresarials. Caldria remuntar-se moltes dècades
abans (sinó segles) per trobar un acte conjunt en
pro dels interessos dels territoris que un dia
formaren la corona dAragó. Amb lacte del passat
7 de maig, shan trencat molts mites i sha
demostrat que valencians i catalans poden anar
de la mà en molts temes.
Per altra banda, i en tot allò que està relacionat
amb els plans europeus de transport que shan de
revisar durant els pròxims mesos, el suport
majoritari que lacte de València ha representat
per a larc mediterrani per part de tota la societat
civil, és una passa molt important per a la inclusió
daquest eix en els plans prioritaris de transport
que dibuixa Brussel·les.
Ha arribat lhora de fer visible que som una
euroregió econòmica. Estem parlant duna nova

geografia que a Europa està fent coincidir els
interessos regionals per damunt de les fronteres
estatals. Convertir larc mediterrani en una
euroregió ha désser el principal repte. Lacte de
València ha demostrat que aquesta via econòmica
de col·laboració entre els territoris del nord i el sud
del riu Sénia compta amb un suport que ara ja es
pot qualificar de majoritari. I que junts tindrem
més força davant de les institucions europees i
com a contrapès a leix econòmic del nord dEuropa.
Una euroregió amb un nucli central entre Catalunya
i València, però en el que també han dentrar el
fer insular balear, Andorra i Perpinyà. Trobar
aquests espai territorial per a les interrelacions
econòmiques i empresarials dels nostres territoris
seria lobjectiu més important; sen poden treure
molts fruits, econòmics i socials.

Josep M. Àlvarez i Conrado Hernández, secretaris general de la UGT de Catalunya i la UGT-País Valencià, respectivament
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En Llorenç Bravo (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 24.03.1952)
es defineix a si mateix com un home treballador que diu el que pensa
i que lluita perquè es facin prevaler els drets dels treballadors i les
treballadores. Porta al capdavant del sindicat des de 1993, i la vaga
del passat 29 de setembre va ser la seva tercera vaga general com a
màxim responsable de la UGT a les Balears. Abans docupar càrrecs
de responsabilitat en el sindicat va treballar en lagricultura, la construcció
i lhostaleria. Arribà a Mallorca el 1970 fugint de la falta de perspectives
de futur laboral a la seva terra. Anteriorment va militar en el Partit
Comunista, després, entre els anys 1971 i 1972 va ser vocal dAlternativa
Sindical Unitària Democràtica de Treballadors dHostaleria (ASUDTH)
de les Balears i el 1977 es va afiliar a la UGT formant part del comitè
dempresa de lHotel Beverly. A partir de llavors, els seus esforços en el
sindicat es concentraren en la Federació dHostaleria fins que és elegit
secretari general. Malgrat tenir el carnet socialista des de fa gairebé
30 anys diu sentir-se decebut pel gir cap al neoliberalisme de Zapatero,
a qui acusa daprovar unes mesures anticrisi que constitueixen la major
agressió als assalariats, les classes mitjanes i els jubilats de la democràcia.

«Apel·lo a la reflexió
de sindicats i ciutadans»
Entrevista a Llorenç Bravo, secretari general de la UGT-Balears

Ana Köhler | Fotografia de Tania Echeverría

Tacull al seu despatx com si fos casa teva, et parla
com si fossis la seva filla. En la seva petita habitació
de la nova seu de la UGT a Balears, es llança amb
verb àgil a contestar totes les preguntes. La seva
reivindicació i energia il·luminen un espai, sense llum
natural, presidit pel retrat de Pablo Iglesias. Ferm en
les seves conviccions, no vol doblegar-se ni trair els
ideals del fundador de la UGT i del PSOE com han
fet altres. No està ancorat tampoc en el passat, sap
que mirar al futur comporta renovar el sindicat per
poder continuar lluitant pels drets dels treballadors
i treballadores en un món governat pels dictàmens
del mercat. Al sindicalista autodidacta, amant de les
llargues caminades, de la lectura i el cinema està
clar que li agrada no sols parlar sense embuts, sinó
també convèncer, per la qual cosa porta 17 anys com
a secretari general de la UGT de les Illes Balears.
La UGT i CCOO preparen noves protestes al mes
de desembre. Creu que sha aconseguit qualque
cosa amb la vaga general del 29 de setembre?
Sí, va canviar el Govern, però crec que el nou
ministre de Treball, Valeriano Gómez, no podrà fer
un gir a la política de Zapatero. Fa falta un canvi

de polítiques i no de persones. Per això, UGT i CCOO
tornem a convocar protestes al desembre. És
necessari que la gent surti al carrer el proper 18
de desembre per escenificar la seva repulsa a les
retallades socials i laborals que està patint la classe
treballadora i els aturats.
Una vegada passada la vaga general, sembla que
sha desinflat el corrent dopinió en contra dels
sindicats. Què els diria als que els acusen de
ganduls i als que pensen que heu deixat de tenir
vigència?
Considero que tots aquells que ens han criticat
amb arguments antidemocràtics parlen amb la
veu i la ideologia del seu amo: la dreta reaccionària,
els grups financers, els tentacles del mercat. Ells
són els que controlen la majoria dels mitjans de
comunicació, i aquests han estat els seus altaveus
per orquestrar una campanya en contra dels
sindicats. El PSOE sha doblegat als dictàmens
neoliberals i sembla que es vol emmudir als
sindicats, però no ho aconseguiran.
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El PSOE sha doblegat als dictàmens
neoliberals. En comptes de regular els
mercats financers estan desregulant
el mercat laboral
La vaga del 29 de setembre va ser majoritàriament
seguida pel sector del transport i la indústria, però
les manifestacions van ser multitudinàries en la
majoria de les ciutats importants dEspanya. Creu
que les reivindicacions haurien danar més
encaminades a les protestes i a la mobilització i
no tant a convocar vagues?
La vaga com a estratègia de pressió no cal
descartar-la. Jo penso que encara que la jornada
del 29 de setembre ens ha deixat un sabor
agredolç, la vaga ha donat bons resultats tenint
en compte que cada vegada és més difícil mobilitzar
la gent. Els «piquets empresarials» van funcionar
a la perfecció i si a això hi afegim la por que tenen
els treballadors a quedar-se sense feina, podem
estar contents. Tots els que van ser a les
manifestacions, en el fons estaven donant suport
a la vaga, tot i que alguns no en van fer perquè no
tenien feina, no podien o no volien perdre un dia
de sou. El dia que deixem de convocar vaga haurem
perdut les nostres senyes didentitat.
Alguns ciutadans pensen que els sindicats han de
renovar-se; sestà fent autocrítica en els sindicats?
Sí, sestà fent autocrítica, però hem de recordar
que portem molts anys negociant convenis
col·lectius, lluitant perquè els expedients de
regulació docupació (ERO) no acabin amb els drets
dels treballadors, donant assessorament jurídic
És veritat que durant els anys de bonança els
sindicats hem abaixat la guàrdia i no estàvem amb
el múscul tens quan les mesures de Zapatero han
anat en contra de tots els ciutadans. No ens
esperàvem aquest atac tan directe contra la classe
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treballadora per part dun govern socialista.
Estàvem més preparats per al sí a una reforma
laboral negociada que per al no. El que hauríem
de començar a replantejar-nos és el model de
representació dels treballadors que tenim,
shaurien de potenciar les seccions sindicals i la
negociació directa del sindicat amb les empreses
i no tant amb els comitès dempresa. També, caldria
buscar fórmules per créixer i arribar als petits
negocis que són la majoria de les empreses
daquest país. No hauríem de quedar-nos en
lautocrítica o lautocomplaença, hauríem de
debatre més sobre el nostre futur.
Existeix, per tant, el debat reformista dins la UGT...
I tant que existeix, hem dacostar-nos més al
treballador és una de les coses en les quals hem
fallat durant letapa de bonança, hem de tenir
major contacte amb els afiliats mitjançant les noves
tecnologies perquè siguin més actius. No som una
gestoria, cal ser conscients que tenim lobligació,
ara afegida, de convèncer als ciutadans perquè
lluitin pels seus drets.
Per què els sindicats han deixat de tenir el poder
de convocatòria i de pressió dels anys vuitanta i
noranta? Com ha canviat el sindicalisme a les Illes
des que va entrar a la UGT?
Quan vaig arribar a Mallorca no hi havia drets, es
treballava sota les ordenances del franquisme; ens
podríem comparar, dalguna manera, amb la
situació actual de la Xina i lÍndia. Ens ha costat
molta lluita aconseguir les condicions laborals de
què gaudeixen la majoria dels treballadors. La gent
no sadona que amb la reforma laboral aprovada
sen poden anar en orris alguns dels drets que
teníem consolidats gràcies a reivindicacions
històriques. Si acusen els dirigents sindicals de
còmodes, també caldria usar aquest qualificatiu
per als treballadors.
La impressió general és que el futur daquest país,
la gent jove, està bastant allunyada dels sindicats.
Shan plantejat que o sarriba a aquest col·lectiu
o serà difícil recobrar poder entre la ciutadania?
Jo no crec que la gent jove estigui tan allunyada
dels sindicats. Encara que la majoria només vénen

Els drets no els tenim per gràcia divina,
sinó per les lluites danys i anys. La
majoria dels treballadors ha caigut en
el consumisme i sha perdut la
ideologia de classe treballadora
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quan tenen problemes, saben on som i què fem.
El problema és que les generacions joves ho han
tingut tot i es creuen que els drets els tenen per
gràcia divina, cal recordar-los que els seus pares
van haver de suar per aconseguir-los.
Molts ciutadans diuen que no volen que dels seus
impostos es destini ni tan sols un euro als sindicats,
els acusen de viure de lestat i que només shan
mogut quan han vist perillar els seus diners. Com
es finança la UGT?
La gent que opina això sequivoca, i espero que no
estigui manipulada per la dreta. La UGT a les Illes
Balears té més de 3.000 delegats i delegades
sindicals i membres de comitè dempresa. A un
sindicat, per cada delegat que té li correspon una
quantitat econòmica. Després, rebem diners amb
caràcter finalista per executar projectes de formació
i dorientació i prevenció de riscos laborals, però
aquests són uns diners que hem de justificar i que
estan fiscalitzats per ladministració. I una part
importantíssima del nostre finançament es treu
de les quotes mensuals dels afiliats, uns 20.000
a larxipèlag. Jo em pregunto si sels demanen les
mateixes explicacions a lEsglésia, els partits
polítics, les ong, els mitjans de comunicació, la
indústria cultural...
Durant el primer mandat de Zapatero, el tàndem
govern-sindicats semblava que funcionava, i
durant els primers anys de la crisi els sindicats no
han cridat a la mobilització malgrat que hi havia
4 milions daturats. Per què han alçat la veu tan
tard?
No és cert que hàgim estat de mans creuades
veient com la cua de latur augmentava. Cada
Primer de Maig ens hem manifestat i cridat a la
mobilització. A Balears, sortim al carrer al febrer
de 2009 i al febrer de 2010, el sector aeri ha estat
amb reivindicacions permanents Estic dacord en
què hauríem dhaver muntat més manifestacions
a lestil francès. Crec que les federacions del sindicat
podrien haver tingut «més múscul» i pols.
Repeteixo que fins al maig passat Zapatero no
havia tocat cap dret als treballadors, els
pensionistes, les classes mitjanes, els joves Caldrà
continuar amb les mobilitzacions.

Com a sindicat no hauríem de quedarnos en lautocrítica o
lautocomplaença, hauríem de debatre
més sobre el nostre futur

Cal una vaga general europea en
defensa duna Europa social i no dels
mercats
Zapatero els ha traït?
Sha traït a ell mateix, ha traït la seva ideologia.
Sha tirat a les mans del Fons Monetari
Internacional, el Banc Central Europeu, les receptes
dels mercats Està clar que els estats han fet
desistiment de les seves funcions. En comptes de
regular els mercats financers estan desregulant el
mercat laboral. Les retallades socials que Zapatero
està duent a terme no concorden amb la ideologia
socialista, i no podem permetre que sataqui lestat
del benestar. El que no entenc és per què no es fa
debat intern al si del PSOE; no sha sentit cap veu
crítica.
Creu que existeixen realment partits polítics
socialdemòcrates?
Continuen conservant el nom, però la meva opinió
és que en la pràctica han desaparegut. Els partits
desquerres pròxims als treballadors estan
dispersos, la dreta sha aglutinat i el PSOE no ha
fet aquest exercici dunir esforços amb els grups
de lòrbita dEsquerra Unida. Si hi hagués hagut
major presència de lesquerra al Parlament,
Zapatero no hagués atacat daquesta manera
lestat del benestar.
Què falla perquè la gent no sadoni que els
treballadors no són els culpables de la crisi i en
conseqüència no haurien de ser els únics que la
pateixin?
La majoria dels treballadors han caigut en el
consumisme, fa uns anys ens pensàvem que tots
érem rics, sha perdut la ideologia de classe
treballadora i tampoc sha transmès de pares a
fills. Trobo a faltar més ideologia en tota la societat.
A on arribarem en un país en què una tal Belén
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Societat
Esteban podria ser diputada? Els ciutadans també
han de reflexionar sobre la manipulació que
exerceixen sobre nosaltres per deixar-nos deprimits,
desmobilitzats i individualitzats.

les noves tecnologies, recuperar la indústria
perduda, aplicar mesures mediambientals que
ajudin a preservar el territori i competir basant-se
en la qualitat dels serveis.

Què es pot fer perquè els governs deixin daplicar
les mesures anticrisi que els dicten els mateixos
organismes culpables de què leconomia mundial
entrés en recessió?
Fa vint anys els governs tenien un paper molt
important que han anat perdent a favor del mercat,
i haurien de recuperar aquest poder regulant-lo i
marcant les estratègies i no deixant el futur de la
societat en mans despeculadors.

Les Illes Balears són una comunitat amb dues
llengües oficials però amb un nivell de població
estrangera i de la península molt alt; continuen
existint conflictes lingüístics? El sindicat ha fet
quelcom per aconseguir la normalització
lingüística?
El conflicte no està al carrer sinó entre els polítics.
El PP és expert en crear polèmiques amb la llengua
i, per exemple, recentment sels ha ocorregut dir
que si guanyen les eleccions canviaran normatives
que apostaren per la igualtat entre el castellà i el
català. El català de les Illes Balears, amb les seves
modalitats insulars, és quelcom propi daquesta
comunitat, i als ciutadans no sels pot arrabassar
la seva llengua, forma part de la seva identitat. La
nostra organització a les Illes ha dut a terme
diverses actuacions encaminades a normalitzar
lús del català entre els treballadors nouvinguts.
També col·laborem amb la UGT de Catalunya en
aquest aspecte.

Després de la reforma laboral ara arriba la reforma
de les pensions. Els ciutadans seran capaços de
dir no a la jubilació als 67 anys?
Contra la reforma laboral cal continuar lluitant, no
llençar la tovallola. La reforma de les pensions serà
un altre atac dur del qual haurem de defensar-nos.
Com és possible que tot sent el ministre de Treball,
Celestino Corbacho digués a la gent que anessin
preparant un pla de pensions privat? Jo prefereixo
que la meva jubilació sigui regulada per un sistema
estatal just i no per un banc. Confio que els
ciutadans de tot lestat sortirem al carrer
massívament per protestar contra la jubilació als
67 anys, tal i com estan lluitant a França tot i que
allà volen ampliar-la fins als 62. Hauríem de
plantejar-nos una vaga general europea convocada
per la Confederació Europea de Sindicats per alçar
la veu en defensa duna Europa social i no dels
mercats.
El govern central i els governs autonòmics tenen
marge de maniobra?
Sí, tenen marge de maniobra. Per què permeten
que es dupliquin competències i gestions, per què
no hi ha una millor coordinació entre lexecutiu
central i els autonòmics? El model destat que
tenim és caríssim i no hi ha hagut una bona gestió,
i el clientelisme polític que hi ha en aquest país
costa molts diners i, és clar, dalgun lloc cal retallar:
don sempre, dels drets dels treballadors!
Centrant-nos en Balears, quins reptes té aquesta
comunitat?
Entre els nostres reptes de futur hi ha el de
consolidar el sector turístic, tot renovant una oferta
madura i obsoleta, i obrir-nos a nous mercats com
lEuropa de lEst, Rússia i Xina. També, potenciar
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Manifestació del 29 de setembre a Palma. Fotografia de Manu
Mielniezuk. Publicada al Diari de Mallorca (30.IX.2010)

No som una gestoria, i shaurien de
potenciar les seccions sindicals i la
negociació directa del sindicat amb les
empreses, i no tant amb els comitès
dempresa

Societat
El procés de consultes significa una novetat
en el panorama social i polític, i cal valorarne la dimensió autoorganitzativa, i la
participació i la implicació de milers de
persones. També hi ha una dimensió política
i ideològica a valorar per cadascú

Les consultes locals sobre

la independència de la nació catalana

Jaume Soler i Pastells, membre de la Permanent i portaveu de la CNCI

«Ara mateix aquest país carda por! Realment la situació
política i institucional catalana fa autèntica basarda. En el
marc duna crisi estructural, arreu del planeta, que ha
convertit les xifres macroeconòmiques del fracàs dun sistema
en milions de tragèdies personals i familiars, a Catalunya hi
afegim les nostres misèries particulars. Avui, el pretès oasi
nostrat sassembla ben poc al recer de civilitat del qual hem
presumit moltes vegades... Més enllà del renec, aixeco el
cap i intento recupera el nord. I veig un far, el far dArenys
de Munt. No és pas una llum que només orienti els que
creiem fermament en la indivisibilitat de les llibertats, als
que no acceptem les falses dicotomies entre llibertats socials,
econòmiques i nacionals, i que no ens hem deixat enganyar
mai per la pretesa incompatibilitat entre llibertats individuals
i llibertats col·lectives. Arenys de Munt és lesperit superador
duna manera de fer política, és democràcia participativa,
amb protagonisme de la societat sencera, sense mitjancers
És il·lusió en lloc de conformisme, i llibertat interioritzada,
amb orgull i dignitat».
Aquesta reflexió, feta aviat farà un any -amb el cap calent
i el cor content- desprès del plenari fundacional de la
Coordinadora Nacional sobre les Consultes per la
Independència, celebrat a Arenys de Munt, mereix, ara,
alguna matisació i més duna ampliació. No és pas en va
que passen els dies i els esdeveniments se succeeixen. Però,
sortosament, no cal pas ni la més petita rectificació de fons.
De la fita dArenys de Munt ençà, totes les expectatives
han estat superades. El moviment va arrencar amb dos
objectius estratègics molt clars -demostrar que la nació
catalana està preparada per exercir el dret a
lautodeterminació i promoure la convocatòria dun
referèndum nacional vinculant sobre la independència- i en
ben poc temps, per extensió i per contingut, ha esdevingut
una proposta popular rupturista, la primera en 35 anys de
postfranquisme. En només un any, 520 municipis dels 940
que té el Principat han organitzat i celebrat -Acomplir segons
un ritual, solemnement, i Fer una festa, un àpat, etc. (a propòsit
dun succés faust, un sant, etc.) accepcions 1 i 3 del Gran
Diccionari de la llengua Catalana- la seva consulta, al·legal,
no oficial, sense subvencions públiques, a cops de
voluntarietat, de manera transversal per sobre i molt sovint
en contra dalguns interessos i consignes partidistes i amb
autèntica joia cívica i orgull democràtic.

Hem passat dècades envoltats per la boira, en bona
mesura induïda per una concepció i uns interessos que
redueixen la democràcia a un vot cada quatre anys i tothom
cap a casa, que promouen la por, als tancs, als feixistes, a
lenfrontament social.
No siguem il·lusos. Res de tot això sha esborrat encara
de lescenari polític de casa nostra. Però una part significativa
del país ha dit PROU. Molta gent ha sentit la immensa i
impagable satisfacció de tornar-se a sentir ciutadà i, després
de gaudir duna suma de festasses locals per la democràcia,
vol anar més enllà, i vol escriure entre tothom el guió del
futur daquest país. Ningú menysprea els mitjancers, ans al
contrari, tothom els hi reconeix el seu paper, però ja no
accepta ser substituït antidemocràticament per ningú a lhora
de les decisions estratègiques.
És per a tot plegat que 11 mesos desprès del plenari
fundacional, la Coordinadora Nacional de les Consultes sobre
la Independència (CNCI) de la Nació Catalana ha fet un gest
de reafirmació tot dotant-se duna estructura estable de
funcionament amb lelecció duna permanent i de portaveus.
Des de lestricte reafirmació de la fonamentació i lorientació
assembleària, la permanent és la base de representació
territorial entre plenaris i els 3 portaveus són la veu pública
de totes i cadascuna de les comissions locals, per damunt
dels personalismes i dels oportunismes. I ha fet passos
significatius per superar làmbit principatí amb la incorporació
oficial del col·lectiu de la Catalunya del Nord i dels Casals
Catalans dAmèrica. Oxígen i projecció!
Sacosten tempestats electorals, fuetades fratricides i
desqualificacions contra les consultes. Tant shi val! Avui i
ara, en som molts molts més dels que volen i diuen que
sabem que lestratègia llibertària ha canviat de rumb.
Lautonomisme és mort! Aquella via que durant tres dècades
ha menat el nostre país cap enlloc, ha arribat inevitablement
al seu topall. Ara iniciem el nou camí que faci de la nació
catalana un país normalitzat i per tant, independent,
democràtic, social i integrat a la Unió Europea.
El moviment està en fase de construcció i obert a tothom
però fins i tot aquells a qui el Plenari ha donat veu, no gosem,
per pudor democràtic, fer cap crida per emplaçar a la nova
saba i a més territori a incorporar-se al procés. Només els hi
podem dir: quan vulgueu, som-hi plegats!
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Lauge de lextrema dreta.

Ideologia i crisi a Europa

El debat entre socialdemòcrates i conservadors
és substituït per un altre entre aquests i els ultres

Antonio Papell, periodista
Publicat a El Periódico de Catalunya el 16 doctubre de 2010

La crisi econòmica ha reforçat a Europa el gran consens
politicoideològic de signe conservador tots els països
grans estan actualment governats per la dreta, basat
en els criteris del Pacte dEstabilitat i Creixement que
prové de Maastricht i que, paradoxalment, va ser gestat
quan el consens majoritari era socialdemòcrata. No
som, no obstant, en presència dun final de les
ideologies, com algun assegura, sinó davant duna
resposta concreta a la recessió basada en els grans
criteris econòmics universals que impregnen la Unió,
que en essència són compartits per progressistes i
conservadors i que, com lexperiència ha constatat,
són compatibles amb la caracterització singular de les
dues grans opcions, la socialdemòcrata i la liberal, que,
afortunadament, continuen en tensió i perfectament
capaces de sustentar el creatiu binomi en què es recolza
la facultat descollir dels ciutadans.
Aquest joiós pluralisme no es veurà tampoc afectat,
sinó al contrari, per la gestació en marxa duna
governança econòmica europea, que donarà coherència
interna a la Unió Monetària i accentuarà el vector
federalista, enfortint en definitiva el projecte europeu.
Però fins i tot constatant la bona salut de la dialèctica
democràtica clàssica, sadverteix un preocupant
escorament a estribord de la Unió Europea que no
prové de locasional eclipsi de la socialdemocràcia a
Europa ja se sap que dreta i esquerra salternen en
cicles inexorables, sinó de la perillosa emergència del
populisme dextrema dreta, alimentat per la gran crisi,
que ha adquirit una eminència insòlita i amenaça de
contaminar el gran discurs comunitari.
Una de les últimes notícies en aquesta direcció
agreuja la inquietud: als Països Baixos, després duna
àrdua negociació postelectoral, i de durs debats al si
dels partits afectats, està en marxa una coalició de
govern entre liberals i conservadors que compta amb
el suport de lanomenat Partit per a la Llibertat (PVV,
de Geert Wilders, amb més del 15 % dels vots),
obertament islamòfob i que nega el principi de llibertat
religiosa. El pacte, que permet al liberal Mark Rutte
convertir-se en primer ministre, conté diversos gestos
antisocials, inclou la prohibició del burca, la conversió
dels coffee shops en clubs només per a holandesos i
un enduriment de la política dimmigració. El cas
holandès no és lúnic. En una quinzena de països
dEuropa entre els quals per sort no hi ha Espanya
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hi ha partits dextrema dreta amb més del 5 % del vot
popular. En les eleccions sueques recents, els ultres
han aconseguit un 5,7 % i la seva representació ha
resultat ser decisiva per a la formació de la majoria de
govern. En suma, el vell i creatiu debat entre
socialdemòcrates i conservadors està sent substituït
per un altre de molt perillós entre conservadors i ultres
dextrema dreta. Aquesta situació explosiva està tenint
de moment un efecte pervers: el dempènyer la dreta
democràtica cap a posicions de duresa que sacosten
també al populisme. És el que passa a França, on
Sarkozy ha optat per apoderar-se de lespai que ocupa
el partit ultra de Le Pen (el detestable episodi dels
gitanos ho testifica) per intentar pal·liar així la seva
pèrdua de popularitat. Però aquest camí no porta
enlloc.
La solució a aquesta deriva passa, tal com han
assenyalat alguns analistes de prestigi, per encarar
amb decisió, realisme i un bagatge adequat de valors
democràtics els problemes reals que provenen de la
globalització i dels creixents fluxos migratoris que
afecten Europa. Davant la inhibició de lesquerra
temperada, que no aporta solucions i cedeix terreny
a la dreta, la societat abandona la socialdemocràcia i
gira la vista cap a partits populistes que ofereixen
pragmatisme sense ideologia i, per descomptat, sense
principis. En definitiva, sembla clar que lauge de
lextrema dreta és imputable en part a la negligència
dels grans partits, que, o bé han claudicat davant la
pressió primària i atemorida de les multituds o bé han
evitat aportar solucions valentes, basades en criteris
ètics de caràcter humanista, als tres grans reptes de
les nostres societats: la globalització, la forta immigració
i la construcció europea. A la Unió Europea actual,
només hi ha sis països on els socialdemòcrates
participen en el govern (Espanya, Portugal, Grècia,
Xipre, Àustria i Eslovènia), però hi continua havent
poderosos partits daquest signe que estan obligats a
fer proselitisme i pedagogia en aquesta direcció.
És obvi que Europa no florirà si, en lloc de ser un
àmbit acollidor, permeable i obert, aixeca els murs per
convertir-se en una inexpugnable, envellida i aïllada
fortalesa, constreta per la por a laltre i tancada a la
seva pròpia evolució. Tots els demòcrates, doncs, ens
hem dunir en el combat contra la perillosa temptació
populista.

Societat

LEstat francès ja no protegeix

a laltura de ladoració dels seus fidels

Les manifestacions a lEstat francès durant el mes doctubre, en contra de la voluntat del govern dallargar
ledat de jubilació, han estat seguides amb atenció arreu dEuropa, i també açí. Lescriptor nord-català
Joan-Lluís Lluís, amb la seva agudesa i la perspectiva que li dóna ser súbdit francès, ens aporta algunes
claus de fons dun malestar que des de fa dècades corseca les entranyes de lhexàgon, a través dun
article publicat al diari El Punt el proppassat 26 doctubre.

Quan lEstat traeix

els seus fidels
Joan-Lluís Lluís

Una vegada més, França es troba immergida en
una crisi social, i una vegada més, la prova de força
entre manifestants i govern és incerta, tot i que el
govern sembla decidit a no cedir i a posar fi a la
jubilació a seixanta anys. Es tractava dun avenç
promogut el 1981 per François Mitterrand, que, com
a tal, és paradigmàtic de lideal de progrés de la
justícia social a la francesa.
Lesquerra més liberal (tendència Dominique
Strauss-Kahn) és encantada per aquesta reforma
que aprova silenciosament i que té lavantatge de
semblar que posa fi als somnis de reelecció de
Nicolas Sarkozy... Mentrestant, els francesos criden
la seva impotència, la seva incomprensió i la seva
ràbia de veure que lEstat els abandona una mica
més. Cada vegada una mica més.
A França, la fusió de lestat providència i de lestat
jacobí ha donat un fruit estrany, que els francesos
veneren com si es tractés duna divinitat. I, de fet,

La relació entre fidels i divinitat:
jo tadoro i tu em protegeixes.
Però lEstat francès, avui, ja no
protegeix a laltura de ladoració
dels seus fidels

A França, la fusió de lestat
providència i de lestat jacobí ha
donat un fruit estrany, que els
francesos veneren com si es
tractés duna divinitat

El liberalisme, sigui contundent,
discret, somrient o salvatge, ha
desviat les prioritats de lEstat
es tracta duna divinitat, si sentén la divinitat no
com un element objectiu i palpable sinó com la
cristal·lització irracional duna fe. LEstat, a França,
vigila i ordena, lEstat castiga i recompensa. I els
manifestants i els descontents no manifesten ni
rondinen perquè lEstat és massa present, sinó tot
al contrari, perquè sembla voler escampar la boira...
La relació entre fidels i divinitat és diferent duna
religió a laltra, però implica uns drets i uns deures
recíprocs, sovint resumibles així: jo tadoro i tu em
protegeixes. Però lEstat, avui, ja no protegeix a
laltura de ladoració dels seus fidels, perquè sembla
que lEstat o, més aviat, els seus ideòlegs hagin
renegat la religió que havien de servir. El liberalisme,
sigui contundent, discret, somrient o salvatge, ha
desviat les prioritats de lEstat, i els ciutadans-fidels
no entenen les raons daquest capgirament, daquest
abandó, daquesta ruptura del pacte sagrat.
Imagineu els catòlics adonant-se que la jerarquia
vaticana, tot i mantenint els ritus catòlics, sha
convertit a la fe islàmica... El desconcert i la frustració
no són menors en els francesos que veuen que el
dogma obtús del liberalisme empeny lEstat a
renegar els seus fidels. Els ciutadans-fidels havien
acceptat allò que hauria de ser moralment
inacceptable: que lEstat és més important que els
individus que el componen, ho havien acceptat a
canvi de rebre atencions, mèrits, condecoracions,
subsidis, subvencions, primes i, sobretot, a canvi
de lorgull de fer part del més sublim conjunt humà
possible, envejat pel món sencer. Però per a qui
coneix França, aquest estat ja no és gaire motiu
denveja, i de mica en mica aquesta insuportable
veritat penetra les ments dels francesos i es fa un
niu al seu cor. Llavors els francesos miren amunt,
sadonen que lEstat els utilitza però no els estima,
i es desconsolen.
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No podem escanyar

el futur dels joves

Juanma Martín, Secretaria de Política Institucional de la UGT de Catalunya

Es presenta l'informe Generació JESP
(Joves Emigrants Sobradament Preparats)
La crisi econòmica que estem patint no està
afectant amb la mateixa intensitat a tots els grups
de població. Les persones joves és un dels col·lectius
que estan patint amb un major grau dincidència
els efectes devastadors daquesta crisi. Dins
daquest col·lectiu shan definit o diferenciat
diversos grups tenint en compte la formació i la
situació al mercat de treball.
Recentment, des de la UGT de Catalunya vam
publicar linforme «Jove=Precari», en el qual
analitzàvem levolució dels altres joves durant els
últims anys. En 5 anys, han passat de 65.900 a
154.000 els joves que no seguien cap tipus
ditinerari formatiu i no realitzaven cap tipus de
treball reconegut. Això representa que durant lany
2009, 1 de cada 4 joves de 16 a 24 anys a Catalunya
ni ha estudiat ni ha treballat.
A laltra cara de la moneda, un gran grup de
joves molt preparats amb un elevat nivell de
formació, que treballen molt per sota de la seva
qualificació professional amb unes condiciones
molt precàries. Apareix la subocupació amb salaris
baixos, una elevada temporalitat, uns horaris
maratonians, etc. Al nostre mercat de treball, esforç
més formació ja no és igual a èxit.
Aquest fet ha donat lloc a què aquesta tipologia
de joves hagin de buscar una sortida demergència
que acaba sent emigrar a lestranger per buscar
una vida i una feina dignes. Aquesta generació de
persones joves, que des de la UGT hem batejat
com la generació JESP (joves emigrants
sobradament preparats), treballa 8 hores al dia
durant 5 dies a la setmana i no poden ni tenir una
vida digna, ni tenir una certa autonomia, i en
conseqüència no poden emancipar-se.

Joves que ni estudien ni treballen,
i joves molt preparats que
treballen per sota de la seva
preparació i a precari
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Cal tenir present que la població jove qualificada
cada vegada surt més preparada, molts dells han
fet Erasmus i per tant ja tenen la vivència dhaver
viscut fora, coneixen el país i han fet ja xarxa social.
Si hi afegim que la barrera idiomàtica en aquestes
generacions cada vegada és més petita, tenim com
a resultat que aquests joves no tindran cap
problema en marxar fora per buscar millors
oportunitats.
El govern central no només no fa res sinó que
amb la reforma laboral dóna una empenta
definitiva per enfonsar aquesta generació; els
responsables politics estan sacrificant una generació
per poder fer front al deute públic, i recordem que
aquestes persones són el futur daquest país.
Si no fem res, en uns anys Catalunya serà un
dels principals països exportadors de professionals
qualificats i ens quedarem a la cua dEuropa en
capital humà. Segons lestudi «Oportunidades
laborales para los titulados universitarios en el
contexto de la UE», lany 2006, abans de la crisi,
un 41% dels estudiants i professionals qualificats
confessava que esta disposada a emigrar a
lestranger per trobar una feina millor.
Des del sindicat hem analitzat el principals
motius que porten aquests joves a decidir marxar
a lestranger per poder tenir una vida digna:
 Impossibilitat de trobar una feina digna al
nostre mercat de treball.
 Líders en atur. La població jove esta
constantment amenaçada per latur. Dupliquem
la taxa datur juvenil de la UE27.
 Salaris baixos. El salari mitjà a Espanya és de
21.500 , molt lluny del salari mitjà de la UE27
situat en 27.036  i molt lluny dels principals
països europeus com ara el Regne Unit, Holanda
o Alemanya que tenen un salari mitjà superior
als 40.000 .
 Temporalitat molt elevada. A Catalunya 5 de
cada 10 persones joves de 16 a 24 anys que
treballa ho fa amb contracte temporal.
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Al nostre mercat de treball, esforç
més formació ja no és igual a èxit
 Més oportunitats formatives i de promoció
professional a la UE. A Catalunya només un
62% de joves de 20 a 24 anys han finalitzat
almenys la segona etapa deducació secundària,
mentre que a la UE27 aquest percentatge arriba
al 79%.
 Més possibilitats demancipació. Respecte al
preu de lhabitatge sí que estem al capdavant.
Respecte al preu dun pis de 100m2 Barcelona
es troba entre les cinc ciutats més cares
dEuropa. Mentre aquí els joves semancipen
als 28 anys, a França, Holanda o el Regne Unit
marxen de casa abans dels 24.
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Molts joves preparats marxen a
lestranger, i això empobreix
Catalunya
En definitiva, el jove qualificat del nostre país es
troba en una clara situació de desigualtat respecte
als joves daltres països. El govern central, amb les
seves mesures, està abocant a les persones joves
a un abisme sense sortida. Amb la reforma laboral,
la situació de les persones joves serà encara més
precària i amb unes condiciones laborals indignes.
Des de la UGT de Catalunya exigim al govern
espanyol que no pagui el deute públic a costa de
perdre una generació que al capdavall és el futur
del país. Apujar els impostos a les persones amb
més ingressos o evitar el frau fiscal són mesures
que resoldrien el deute. Però el més fàcil és, com
sempre, anar en contra de la classe treballadora
i concretament en contra dels col·lectius més
desfavorits.
Al bloc http://www.hazteelsueco.org/JESP
podeu consultar íntegre linforme Generació JESP.
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Barcelona celebra

vint-i-cinc anys gegants

Nicolás Alonso Crozet. Coordinadora de Geganters de Barcelona.
www.gegantsbcn.cat
Enguany, la Coordinadora de Geganters de
Barcelona (entitat que coordina les trenta colles
geganteres dels diferents barris barcelonins i que
organitza els actes geganters de la Mercè) ha
complert el seu vint-i-cinquè aniversari. Per celebrarho, la fita més rellevant que sha dut a terme ha
estat poder reunir, per primera vegada, a tots els
gegants de la ciutat per la Mercè, la nostra Festa
Major.
Però la història dels gegants es perd en els
temps. Lany 1424 tenim la primera referència
documentada, al Llibre de les solemnitats de
Barcelona, de la participació dun gegant a la
processó del Corpus. Però no és fins lany 1601
quan podem assegurar que es coneix un gegant
com els actuals, fet amb una carcassa i portat
interiorment. Segueixen prohibicions i fets

catastròfics per a la seva història, com ara la crema
desglésies, que fa que molts desapareguin. I no
és fins al 1902 que té lloc la primera trobada de
gegants coneguda. És per les Festes de la Mercè,
i serà seguida, anys després, per altres festes
geganteres puntuals. Definitivament, als anys
setanta comença a esclatar la bogeria gegantera
actual amb larribada de la democràcia i el 1982,
amb la participació dels gegants a la inauguració
dels Mundials de Futbol, sels dóna una rellevància
molt important i es veu la necessitat dunir esforços
i agrupar les colles que, de manera altruista i
desinteressada, socupen de portar els gegants de
festa en festa. Llavors, el 1985, neix la Coordinadora
de Geganters de Barcelona, que ha servit per a
què els gegants i els geganters barcelonins hagin
conegut una trajectòria de vivències conjuntes i

Al Llibre de les solemnitats de Barcelona hi tenim la primera referència de
la participació, lany 1424, dun gegant a la processó del Corpus
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experiències molt gratificants, com ara els Jocs
Olímpics del 92, el Fòrum el 2004, o els molts
viatges a lestranger, així com les Festes de la Mercè
i Santa Eulàlia, les grans celebracions de la ciutat.
Enguany, arran daquest 25è aniversari, la
Coordinadora ha fet un gran esforç per tal de poder
reunir, a la X Mostra de Gegants de Barcelona que
se celebra cada any per la Mercè, la quasi totalitat
dels gegants i gegantons de la nostra ciutat, amb
més de 120 figures exposades. En primer lloc, com
és tradicional, al Pati Manning de la Casa de la
Caritat shi van poder veure, des del diumenge 12
fins al dijous 23 de setembre, els gegants que
sortirien per la Mercè, des dels centenaris gegants
del Carnestoltes o del Pi fins als més nous, els de
Montbau o en Chopin i la Sand, passant pels de
Sant Antoni, el Clot, Sants, el Poble Sec o Sarrià.
Tots ells encapçalats per en Jaume I i la Violant
dHongria, els gegants de la Ciutat, els gegants de
tots.
Daltra banda, a la novella Casa dels Entremesos,
seu de la Coordinadora de Colles de Gegants i

Bestiari de Ciutat Vella, i de la quinzena dentitats
que en formen part, i que és un autèntic museu
viu de gegants, bestiari, nans..., es va fer la segona
part de la Mostra, que exposava els gegants que
fa anys que no participen a la Mercè, o que mai
ho han fet. És el cas dels gegants de la UGT de
Catalunya, en Pau i la Llibertat, que per primer cop
van estar exposats amb la resta de gegants de la
ciutat en aquest marc incomparable que és la Casa
dels Entremesos, situada a la Plaça de les Beates,
al davant del Mercat de Santa Caterina. Al seu
costat, hi vam veure gegants que molts havien
oblidat, com els del Poble Espanyol, del carrer
Vallespir, de la Roda dEspectacles al Carrer, del
Coll o la comparsa dels Quasinans.
A partir daquesta formidable experiència, està
previst actualitzar el cens geganter de la ciutat i
fer un llibre nou que presenti i descobreixi als
ciutadans el gran patrimoni festiu que hi ha a
Barcelona, però també la gran varietat destils,
barris i cultures que viuen als nostres carrers, i que
els gegants representen com ningú.

Gegants i gegantons, bestiari i nans, un gran patrimoni festiu
En Pau i la Llibertat, els gegants ugetistes, sincorporen a la Mostra de
Gegants
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El món de la cultura i la

vaga general

El dret de vaga, el dret a deixar de treballar
puntualment i de cobrar com a mesura de
protesta o de pressió davant duna decisió de
lempresa que es considera injusta, va costar molt
daconseguir; lluites, sacrificis, acomiadaments i
represàlies. Es tracta dun instrument imprescindible
per entendre la millora de les condicions de treball
i de vida de milions de treballadors des del segle
XIX ençà.
La vaga general resulta més complexa, perquè
respon a una disconformitat amb una situació del
conjunt del país, sigui per lactuació del govern o
per les circumstàncies. És un recurs més delicat i
extraordinari, i es caracteritza perquè comporta
una crida a tots els treballadors del país, però
també és una eina que el sindicalisme posa al
damunt de la taula per a què el conjunt de la
societat pugui expressar el seu malestar, i per tant
és un instrument transversal. Ara hem aconseguit
tots plegats una societat del benestar, sense quatre
amos i la resta proletària, i hem deixat enrere les
dictadures i les vagues generals revolucionàries,
però la vaga general segueix tenint la seva utilitat.
Tothom hi està convocat, i el món de la cultura
segueix representant una aposta per la llibertat
individual, la reflexió i el gaudi de la vida. Per això
va fer la seva aportació a la convocatòria del
proppassat 29 de setembre. Destaquem el
«Manifest dels treballadors de la cultura a favor
de la vaga general del 29 de setembre», el
monogràfic de la revista La Factoria, les trobades
«Jazz i Cançó X la vaga general» i «Concert X la
vaga general», les adhesions del món de la cultura
i les diverses iniciatives de diferents organitzacions
sindicals, entitats i particulars.
Aquesta vaga general, en el context de la
reforma laboral i de la resta de polítiques
neoliberals que pretenen fer pagar la crisi
econòmica als que no lhan provocat, ha generat
debats, però també desqualificacions sobre
lantigor dels sindicats. Tanmateix, la boirosa noció
«els mercats» no deixa de guanyar terreny de
decisió als governs. Ací hauríem denfocar les
nostres reflexions, de cara al manteniment de
lestat del benestar i de les nocions de llibertat
individual, llibertat col·lectiva, cultura, justícia social
i responsabilitat individual i col·lectiva.
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Els períodes particularment traumàtics duna societat afecten psíquicament les persones. El treball que
presentem el considerem valuós, però en ser força extens el publicarem a través de diversos capítols.
Expressar el nostre agraïment a les autores.

Trauma psíquic

i transmissió intergeneracional (I)

Efectes psíquics de la Guerra del 36, la postguerra, la dictadura
i la transició en els ciutadans de Catalunya

Anna Miñarro i Teresa Morandi, psicòlogues clíniques i psicoanalistes
Fotografies dEines de memòria, 4, del Memorial Democràtic

Lhome té el privilegi de tenir avantpassats, som
sempre fills dalgú, hereus i descendents. I quan
es pertany a un món tan complert com el de la
cultura occidental els avantpassats són molts;
tenim diverses tradicions darrera nostre, no només
una. Daquí ve loblit i també els renaixements
successius. I és que tenir una cultura, estar en una
cultura, és tenir darrera de la vida individual de
cadascú un tresor, de vegades anònim, de vegades
amb nom i figura. És poder recordar, rememorar.
Poder també, en un moment difícil, aclarir en el
seu espill la nostra angoixa i incertesa. Però no
tots els avantpassats estan sempre patents i actuals.
Tot el contrari, grans noms es queden anys, que
poden ser segles, enterrats a loblit per sortir en
uns instants. Es fan actuals i fins i tot es converteixen
en obsessió. Ens trobem llavors amb un saber no
sabut, que apareix carregat de significacions com
si es tractés del significat de tot allò que ens passa.
 Maria Zambrano. Hacia un saber sobre el alma.
Madrid. Alianza Editorial. 2001.
Dones i nens darrere el filferro del camp dArgelers. Manuel Moros.
Fons PENEFF
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Sobre la Memòria
Els grecs, en la seva mitologia atorgaven un espai
privilegiat a Mnemosina filla del cel i de la terra
deessa de la memòria i font dimmortalitat. També
daquesta cultura coneixem el riu Letheu, riu de
loblit..., on les ànimes del morts perdien tota
memòria, lêthê, oblit (o ocultació), i és interessant
destacar que, malgrat que habitualment sentén
així, no té com antònim memòria, sinó que aletheia
significa veritat. És a dir, que loblit és una ocultació
de la veritat, i recordar seria accedir-hi. Blog Isabel
Nuñez. Crucigrama. 2006.
La memòria, doncs, com a reservori..., com a
receptable del sentit de la vida, com a veritat, tant
dels subjectes com dallò social. Si «la veritat és a
la memòria», com sostenien els poetes de lantiga
Grècia, també és cert que aquesta memòria anirà
modificant-se en funció de les noves necessitats.
La memòria col·lectiva «assegura la identitat, la
natura i el valor dun grup», fa de llaç social en
lexercici compartit de construir i recordar, i ens
torna, freqüentment, parcel·les perdudes de la
nostra història. Així, «la memòria són els altres».
«La memòria col·lectiva» es tornarà en memòria
històrica quan els subjectes que varen participar
directament en una situació determinada ja no hi
siguin. La construcció de la memòria històrica com
a procés col·lectiu permet la producció de noves
representacions socials que atorguin noves
significacions al trauma social viscut. La «memòria
històrica» no és llavors una repetició dallò viscut,
sinó una creació producte de pràctiques socials
col·lectives. Daniel Kersner. Conferència Universitat
Progressista de Catalunya. Juliol del 2006.

No reobrir les ferides o no
desvetllar fantasmes del passat:
lenunciat mateix mostra que
encara hi ha ferides i fantasmes

Memòria

El passat en linconscient
sexpressa a través de
símptomes, de somnis i/o de
lapsus i en la repetició dallò
traumàtic
Lexistència dels pobles i dels seus ciutadans es
va configurant al llarg dels anys i els segles, resultat
del pòsit de vivències quotidianes personals i
interpersonals (socials). Alguns períodes
particularment traumàtics marquen un punt
dinflexió en la vida dels pobles i la seva gent, per
la seva magnitud i la seva extensió. Aquests fets
forcen el canvi de rumb de la societat i de les
persones. És per això que, en trasbalsos de gran
dimensió, els canvis i els traumes són més presents
i de més entitat. A lEstat espanyol, la Guerra del
36, la gris, trista i horrible postguerra, poden ser
considerats com a fets especialment cruents que
perduren com a petjades, «marques» ferides
difícils de psi(ci)catritzar, en la subjectivitat, tant
daquells que en varen ser protagonistes directes,
com en les generacions que els han succeït. A
diferents països shan viscut situacions
traumàtiques, i la manera com shan suportat,
com shan interioritzat i/o com shan superat quan
ha estat possible, és diferent. També la tasca i el
treball de reflexió i de recuperació de la memòria
sobre els esdeveniments de la segona meitat del
segle XX sha emprès amb diferents velocitats
segons els països.
A lEstat espanyol, tot i haver patit una de les
repressions més antigues i llargues, només sha
començat molt recentment el treball de
recuperació, impulsat des dalgunes institucions i
des del treball que aporten els historiadors i els
periodistes. Aquest retard és la conseqüència de
lexili forçat i voluntari que varen patir molts
ciutadans, de larrasament econòmic i cultural que
va patir aquest país i del pacte no escrit entre els
partits que van liderar la transició política espanyola
per silenciar la història, amb lobjectiu de «no
reobrir les ferides» o « no desvetllar fantasmes del
passat». Lenunciat mateix mostra que encara hi
ha «ferides i fantasmes». Un milió dexiliats, més
de 300.000 presoners, més de 200.000 afusellats
i morts en els camps de concentració, i una població
empresonada que es feia servir com a mà dobra
barata, obligatòriament dòcil i silenciada, varen
ser algunes de les múltiples conseqüències de
lestat de terror al que vàrem ser sotmesos.
Així, el terror, a més duna activitat amb finalitat
repressora, es convertí en un mètode de control

Camí de lexili. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

social, i en un element important de la forma de
govern franquista. Simposà el silenci com a única
possibilitat de sobreviure. El propi règim franquista
apel·lava a la població a «no participar en política»,
i aquest «consell» ha quedat fortament arrelat en
moltes de les persones que van viure la guerra i la
dictadura. Es va crear en la població una relació
gairebé causa-efecte entre participació política i
«desgràcia». Lopressió franquista produí un
maltractament general i indiscriminat, acarnissantse especialment sobre les víctimes menys
organitzades, les més febles. Aquest maltractament
greu i continuat en el temps ha comportat
nombrosos i greus símptomes a nivell de la salut
i la salut mental individual i familiar. Si ho tractem
només com a quelcom del passat, es neguen les
conseqüències sobre el present i el futur i a la
vegada no es permet fer el dol, és a dir, reconèixer
un altre temps: el de la subjectivitat.
Des del 2004, estem reflexionant sobre els
efectes que els ciutadans i la societat en general
han sofert com a conseqüència daquest fets, però
també de loblit, la tergiversació i la negació
sistemàtica de la realitat de la història. En el treball
de recerca Repressió, silenci, memòria i salut mental
(novembre 2007) que hem dirigit per a la Fundació
Congrés Català de Salut Mental, amb el suport de
la Direcció General de la Memòria Democràtica de
la Generalitat de Catalunya i la Regidoria de Drets
Civils de lAjuntament de Barcelona, shan analitzat
els efectes traumàtics des duna perspectiva
interdisciplinària, entenent al subjecte com a ésser
biopsicosocial (Declaració Universal de
lOrganització Mundial de la Salut. 1946).
Des de la psicoanàlisi i la seva clínica sabem
duna temporalitat inconscient, que no obeeix a
una cronologia clàssica de present, passat i futur.
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Nena esperant. Robert Capa ©2001. By Cornell
Capa/Magnum Photos

Sovint observem que el passat en linconscient
sexpressa a través de símptomes, de somnis i/o
de lapsus i en la repetició dallò traumàtic. El passat
es torna present. En el nostre camp professional,
malgrat que se nha parlat molt poc a nivell social,
els professionals de la psicoanàlisi i la salut mental
fa anys que treballem i escoltem en la intimitat
de les nostres consultes i en grups a pacients
afectats per la violència que va ser present en
aquest país. Probablement aquest és el motiu pel
qual alguns ciutadans se sorprenen quan
comproven que els professionals de la salut mental
treballem amb aquest moment de la història.

Salut mental i psicoanàlisi

Tradicionalment sassocia salut a normalitat, creant
dos pols anormalitat igual a malaltia. Però la
salut no és la manca de conflictes ni labsència de
símptomes, ni tampoc la falta dadaptació és allò
anormal: moltes vegades, la inadaptació a llocs
fixes, que es refereixen al prejudici científic
imperant, és un signe de salut. El dany psíquic es
relaciona amb les fragilitats subjectives i el
símptoma. Aquest, el símptoma, té un efecte
dempobriment, és debilitant i incapacitant. Per
tant, cal atendrel.
El camp de la salut mental és molt ampli i
complex i, evidentment, no hi ha una sola teoria
que expliqui en la seva totalitat lésser humà i la
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Una de les conseqüències més
dures va ser el silenci
seva salut o malaltia. Caldrà que diferents
disciplines aportin les seves especificitats. Ens
basem en les aportacions de la psicoanàlisi, un
mètode dinvestigació del psiquisme humà i en
especial de la seva dimensió inconscient, a més
duna eina terapèutica en el marc duna cura
individual. Una de les innovacions de la psicoanàlisi
és la instauració dun discurs i duna clínica diferent
sobre la malaltia mental i, per tant, sobre la salut;
en tant que considera en primer lloc al subjecte,
a la seva singularitat, a la seva paraula. Allò que
la clínica ens ensenya, ens permet pensar làmbit
de la cultura i la societat, especialment lestudi de
la relació subjecte-societat, en quant a vincle social.
Des daquesta perspectiva, podríem dir que la salut
mental està estretament vinculada a les condicions
de vida benestar psíquic i patiment mental, i no
exclusivament a la vessant biològica. Cal sempre
contextualitzar al subjecte dins la seva història
personal. La mirada pròpia de la psicoanàlisi prové
de la clínica. És el subjecte el que ens fa veure,
mitjançant el seu llenguatge de símptomes, de
quina manera limpacta, en la seva pròpia
problemàtica, el fet de pertànyer a un col·lectiu. I
això permet obrir perspectives sobre la dimensió
col·lectiva i la seva significació inconscient.
Durant la dictadura, una de les conseqüències
més dures va ser el silenci que envoltà els terribles
fets comesos i la clausura dels afectes, de les
emocions, de la paraula; sovint a causa de la por
per les possibles represàlies, de la dificultat de ser
escoltats; de la humiliació soferta; de la vergonya
de pertànyer a famílies «políticament i socialment
incorrectes», excloses i, per tant, reduïdes a la
inexistència. Històries traumàtiques i
simptomàtiques de la Guerra del 36, de la
dictadura, de la repressió, de la clausura i el silenci
imposat, fins i tot durant la transició, així com
també tota mena de desemparaments (familiars,
socials, educatius, laborals, econòmics). Fem feina
amb persones que porten amb elles les «petjades»
de les greus situacions viscudes.

La salut mental a la dictadura

Volem assenyalar aquest moment històric perquè
mostra clarament com la definició de salut i salut
mental depèn de lèpoca i de la ideologia, i no
respon només a «com sigui» una persona, amb
independència del context en el que viu. Les
«normes» sassocien a la «normalitat», i creen el

Memòria
seu anvers: allò que no encaixa és «anormal» i és
estigmatitzat. Aquesta és una pràctica discursiva
basada en una ideologia de la diferència, que va
servir per mitjà de la creació de sistemes de control
social per garantir la marginació daquells
considerats com a «diferents»: bojos, dones, rojos,
homosexuals, etc...
Els texts dedicats a la profilaxis durant la primera
meitat del franquisme varen posar de manifest el
posicionament ideològic dels seus respectius autors.
Pretenien difondre els pressupòsits ideològics
reaccionaris que negaven els valors democràtics,
fent un rebuig virulent a qualsevol orientació
considerada heterodoxa (p.ex. la psicoanàlisi),
passant per lexaltació nacionalista a la recerca
dels orígens de la hispanitat, o ladopció duna
actitud catequètica i moralitzant que identificava
moral catòlica, higiene pública i salut mental, i així
justificar la dura omnipresència duna moral estreta
i repressiva, amb el suport de la teoria psiquiàtrica
alemanya, amb (Rüdin i Fischer, entre daltres)
Benno Müller-Hill. La psiquiatria en la era nazi.
Oxford Medical Publications. Oxford, 1991, que
garantia solidesa conceptual i confirmava lautoritat
de les figures oficials. Les mesures aplicades
optaven fonamentalment pel control social propi
dun règim autoritari. Malauradament no es podia
trobar cap altre pensament, ja que vàrem perdre
a lexili importants teòrics i clínics formats abans
de la guerra, com lEmili Mira, en Francesc
Tosquelles o lÀngel Garma.
A partir de la dècada dels 60, possiblement en
relació amb els diversos canvis que experimentava
el sistema, les influències i les entrades de
pensament de diferents autors sobre el
qüestionament ideològic dallò mental: Laing,
Cooper, Basaglia, Foucault o Canguilhem, entre
daltres; la distancia temporal, i les reivindicacions
dels professionals de la salut mental, es canvià el
terme pel dhigiene mental, adreçada a la detecció
precoç de la malaltia.
Cal destacar tres fets històrics en relació a
aquests canvis:
 Lany 1946, lOMS dóna a conèixer la següent
definició: «La salut no és només absència de
malaltia i defalliment, sinó un estat de benestar
físic, psíquic i social».
 Lany 1949 es produeix la Declaració dels Drets
de lHome. Es tracta de la referència ètica del
dret al sentit en la subjectivitat. Per tant, el nus
psicoanàlisi-salut mental-drets humans és
precisament el dret al sentit.

 Uns cinquanta anys desprès dambdues dates
significatives, lany 1976, al final del franquisme:
un ampli moviment democràtic de professionals
sanitaris saplegava en el X Congrés de Metges
i Biòlegs de la Llengua Catalana (Perpinyà, 1976)
i, tal i com recullen les Actes, donava la definició
de salut, tot incloent la salut mental, següent:
«La salut és una manera de viure autònoma,
solidària i joiosa». Ja no es tractava de salut
oposada a malaltia, sinó com a estat, el qual
inclou diverses modalitats i graus de salut/
malaltia. Es planteja la salut com un afer de
tots, «dels experts i del poble». Jordi Gol i Gurina
(1924  1985). Els grans temes dun pensament
i duna vida. Barcelona. La Llar del Llibre, 1986.
Després de la reforma de latenció en salut mental,
feta als anys vuitanta, tant a Catalunya com a
lEstat espanyol, el tancament dels manicomis i el
desenvolupament dels recursos alternatius a
linternament clàssic, els pacients varen passar a
dependre de forma exagerada de la família. La
qualitat de lassistència pública estava clarament
condicionada pel color del govern, i així només els
vincles familiars varen impedir que alguns pacients
donats dalta dels hospitals psiquiàtrics acabessin
en situació dindigència. En els darrers anys del
franquisme latenció psiquiàtrica havia quedat
totalment obsoleta, i així la manca dadequació
entre lesquema vigent i les necessitats duna
societat amb una extraordinària evolució en la
dècada anterior va dur a la resposta organitzada.
Aquesta va ser protagonitzada per un grup de joves
professionals de la salut mental i, per primera
vegada, es varen fer tancades i actes reivindicatius
que varen tenir repercussió a la premsa. Es
denunciava així la situació. A partir daquest
moment es fa un acte de reconeixement de la
importància daquesta disciplina en diferents
àmbits des de la atenció primària de salut fins
latenció psicològica, psiquiàtrica i social..., i
comencen a implementar-ne eines de formació i
assistència.
Una mare plora el seu fill mort, víctima del bombardeig de laviació
italiana sobre el Liceu Escolar, al cementiri de Lleida, 2 de novembre
de 1937. Agustí Centelles (atribuït). Arxiu Nacional de Catalunya

Les Notícies de llengua i treball, núm. 31, desembre 2010 | 59

Memòria

La vaga de dones del tèxtil

a Mataró el 1946

Margarida Colomer i Rovira, historiadora

La postguerra a Mataró es va caracteritzar, com
en altres indrets del país, per una gran precarietat
en el treball i en tota la vida social i cultural. El més
punyent era la manca de productes de primera
necessitat, el racionament dels proveïments, el
mercat negre amb productes caríssims, les
restriccions elèctriques, els salaris que no arribaven
a cobrir les despeses mínimes de les famílies
treballadores, la sobreexplotació en el treball.
Aquestes circumstàncies van influir en la realitat
social de la ciutat i es van manifestar amb un
profund malestar a la classe treballadora, que era
qui les patia directament.
A la tardor de 1945 a Manresa, a causa de les
restriccions elèctriques i la gran pujada dels preus
dels aliments bàsics els treballadors i les
treballadores del tèxtil van fer una vaga de braços
caiguts. Al cap de pocs dies daquest fet els
treballadors i treballadores del tèxtil de Mataró
van fer el mateix. A la capital del Maresme, a
diferència daltres pobles i ciutats del país, existia
un comitè clandestí entre la CNT i la UGT que
coordinava comissions obreres a les fàbriques, de
manera ràpida i prudent. Normalment feien les
reunions als boscos dels voltants de la ciutat i en
els bars concorreguts per ells i, de manera més
reduïda, a casa dalgun militant daquests sindicats.
La vaga del novembre de 1945 a Mataró va ser un
èxit i es va obtenir de la patronal un plus de 75
Fàbrica de gènere de punt (sala de confecció), 1927
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pessetes mensuals extres per fer front al cost de
la vida. Al cap de tres mesos, la patronal va deixar
de pagar el plus acordat. Aquest fet fou avivat per
la presència a la ciutat duns agents especials de
vigilància de la Fiscalia de Taxes que havien rebut
la denúncia que els preus dels productes havien
tornat a pujar al mercat municipal. En la visita
daquests agents les dones es van amuntegar a la
plaça amb exclamacions en contra de la pujada
desmesurada dels preus dels queviures. Lambient
en general era de descontentament pels diversos
motius ja esmentats i altres que no sexpliciten per
manca despai.

El desenvolupament de la vaga

Mentrestant gent de la CNT i la UGT es reunia per
preparar la vaga. Van proposar que els homes no
hi intervindrien perquè estaven molt fitxats per la
policia. Les dones hi van estar dacord i van decidir
començar la vaga de braços caiguts com lanterior.
La vaga va començar el 7 de març amb algunes
aturades puntuals i des del dia 22 fins al 27 la vaga
es convertí en una vaga general. La vaga va
començar a la fàbrica de can Minguell i la va dirigir
una treballadora coneguda pel sobrenom de la
Pepa Maca. En realitat es deia Josepa Agramunt
i Costa, era casada, vivia al carrer Fra Lluís de León,
91, era cosidora de màquina Marrow i estava
afiliada a la CNT. La Pepa Maca tenia unes grans
dots doratòria i era considerada una dona valenta,
amb conviccions obreristes i fidel als seus ideals.
La Pepa Maca, abans de començar la vaga, va anar
a la patronal a reclamar els quinze duros (les 75
pessetes). Li van contestar que no era cap llei i
que, per tant, podien deixar de pagar-la quan
volguessin. A partir daquí sinicià la vaga.
El dia 22 va començar amb una actitud de braços
caiguts. A les sis de la tarda les dones varen anar
davant de lAjuntament i demanaren per parlar
amb les autoritats. El dia 23 va continuar la vaga,
però aquesta vegada sense entrar a les fàbriques.
A les 11 del matí es tornaren a concentrar davant
de lAjuntament. La Guàrdia Civil va intervenir
perquè es dissolguessin sense aconseguir-ho. A la
tarda uns agents de la Jefatura de Policía van anar
a buscar a casa seva cinc treballadors com a
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El més important fou la
força i la convicció de les
dones en mantenir-se
unides
inductors de la vaga i els van portar a la presó.
També van detenir unes dones per intentar
interrompre una sessió de cinema en nom de la
vaga general i, després dun llarg interrogatori,
les van deixar anar a casa seva.
La vaga va despertar molta solidaritat en
diversos sectors de la ciutat, van parar tot el ram
de laigua i diversos comerços i botigues. El dia 24
i el 25 continuà la vaga de braços caiguts a totes
les fàbriques del tèxtil; als altres sectors el 25 sanà
a treballar. El dia 26 continuà la vaga al tèxtil i hi
va haver una altra manifestació des de la Rambla
fins al davant de lAjuntament. Quan les dones
eren allí el capità de la Guàrdia Civil es va dirigir a
la Pepa Maca i li va dir: «Usted no me prometió
que si les daban los quince duros volverían a trabajar
y no armarían jaleo?». La Pepa Maca li va contestar:
«Nosaltres vam donar la paraula, però els qui no
lhan complert han estat ells, que ens ho han pres!»
El caporal li diu «¿Cómo que se lo han quitado?» i
ella li contestà que sí.

El desenllaç. La força de la dona
treballadora

El capità entrà a lAjuntament, parlà amb lalcalde
Joaquim Boter de Palau i li explicà que les dones
tenien raó. Lalcalde va cridar uns representants
de la patronal per negociar i es va acordar tornar
a pagar els quinze duros. El dia 27, però, encara va
continuar la manifestació davant de lAjuntament,
ja que si no treien els cinc homes de la presó no
començaven a treballar. Aquella mateixa nit els
cinc treballadors del tèxtil anaren a dormir a casa.
La vaga va ser un èxit, ja que fins i tot van cobrar
els quatre dies de laturada. Aquesta vaga a Mataró
es pot considerar una vaga general entre els dies
23 al 26 de març. El nombre de vaguistes arribà a
4.000 persones. Lany següent, el 1947, hi va haver
dues vagues més, dirigides per dones amb unes
característiques semblants.

Fotografies de la Fundació Jaume Vilaseca, de Mataró. Els agraïm la
col·laboració

Aquestes vagues es van fer presents a totes les
localitats de la comarca del Maresme on hi havia
indústria tèxtil. En les de Mataró cal considerar
lactitud de la comissió obrera en no voler negociar
amb el sindicat franquista de la CNS, perquè no
shi sentien identificades. En primer lloc negociaren
amb la patronal i, quan aquesta es negava a les
seves demandes, van tirar endavant una vaga
dacció directa. Una altra qüestió destacada fou la
solidaritat amb els detinguts. I el més important
fou la força i la convicció de les dones en mantenirse unides en tot el llarg procés de vagues, tant la
del 1945, com les de 1946 i 1947.
Aquesta força de la dona treballadora no venia
només pel fet que en una reunió entre el comitè
CNT-UGT sels demanés que dirigissin la vaga elles
perquè els homes estaven fitxats, que en realitat
era veritat. També venia pel fet que les dones eren
les que anaven a la plaça, les que safrontaven a
lalça de preus, a les cues per obtenir un tros de
pa, a langoixa de no poder alimentar de manera
correcte els seus fills, sense comptar amb les que
tenien el marit a lexili, a la presó o en un camp
de concentració, i qui diu el marit diu un germà,
un fill... Atenent que moltes delles ja havien militat
a sindicats de la CNT i la UGT en temps de la
República, tot i que en aquell temps eren legals i
per tant exercir el dret a la vaga no era un delicte
com en els anys quaranta. En definitiva, la dona
treballadora era qui tenia més motius i condicions
per encapçalar una vaga de manera coherent.
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Una dona dAlaior

El Govern Balear edita un estudi sobre
Margalida Comas Camps (1892-1972), científica i pedagoga
Pilar Costa Serra, consellera dInnovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears

En la recerca de la pròpia història sovint ens
sorprenen figures que per la seva trajectòria
personal, professional i social haurien dhaver
obtingut un reconeixement públic molt notable i
que, per diverses raons, han passat gairebé
desapercebudes. En la mai no acabada construcció
col·lectiva de la iconografia del país hi ha massa
oblits. És el cas de Margalida Comas (Alaior,
Menorca, 1892 - Exeter, Regne Unit, 1972), doctora
en ciències, i eminent pedagoga. La personalitat
de Margalida Comas Camps no havia estat
estudiada mai de manera integral, com es fa en
aquest llibre, per un equip de primer nivell
multidisciplinari i multilingüe, encapçalat per la
professora María Ángeles Delgado, experta en
lespecialitat que més va atreure Margalida Comas,
la didàctica de les ciències, amb la participació de
Charly Ryan (Universitat de Winchester), Maria
Lluïsa Penelas (catedràtica dEducació Secundària),
Bernat Sureda (catedràtic de Teoria i Història de
lEducació) i Miquel Àngel Llimós (periodista) ens
apropa a la vida i lobra daquesta interessant
personalitat, considerada una de les renovadores
de la pedagogia i les ciències. Ens ofereix un estudi
ampli i documentat, amb una exhaustiva aportació
documental, amb facsímils de la seva obra.
La menorquina Margalida Comas és
probablement la científica peninsular de més vàlua
del primer terç del segle XX (període en el qual va
poder exercir com a tal) i una de les pedagogues
més importants de la primera meitat del segle XX.
Quan va esclatar la Guerra Civil, era doctora en
ciències per la Universitat Central, professora de
biologia infantil de la Secció de Pedagogia de la
Facultat de Filosofia i Pedagogia de la Universitat
Autònoma de Barcelona (única dona de la secció)
i professora de la Normal de la Generalitat de
Catalunya. Havia publicat articles a revistes
científiques, inclosos avui en el Citacio Index, i nou
llibres, força reeditats ací, i després a lArgentina,
per leditorial Losada, i que estaven a les principals
biblioteques europees i americanes.
Als pocs mesos diniciada la guerra, Margalida
Comas fou enviada per la seva universitat a
Anglaterra, per explicar la labor educativa i cultural
de la República (havia estudiat a Londres becada
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per la JAE i dominava langlès). Estant a Anglaterra,
el mes de maig de 1937, es va produir larribada
al país de prop de 4.000 nins bascs, que fugien
dels bombardejos de laviació franquista a objectius
no militars. A la vista de la situació creada,
Margalida es va oferir a lambaixador de la
República per supervisar leducació i la salut dels
infants refugiats. Fou nomenada representant del
Govern en els comitès britànics dajuda als refugiats
i hi va romandre, fent aquesta labor, més enllà de
finalitzada la Guerra Civil, concretament fins a lany
1942.
Casada lany 1931 amb el fotògraf pollencí de
fama internacional Guillem Bestard (1881-1969),
en va viure separada des de juliol de 1936
(Margalida era a Madrid i Guillem a Pollença) fins
al mes de desembre de 1946, pels impediments
del govern de Franco a la lliure circulació.
Lany 1942, Margalida Comas va entrar com a
professora de ciències de secundària a una de les
escoles angleses més innovadores en aquell
moment, la Dartington Hall School, a la població
de Totnes del comtat de Devon, al sud-oest
dAnglaterra, i hi va romandre fins que es va jubilar
lany 1950. Els alumnes anglesos de Margalida
Comas (alguns ben situats a lescalafó dels
professors universitaris de parla anglesa), recorden
haver après la teoria de levolució de les espècies
gràcies a les ensenyances de Margalida Comas.
Solidària per convicció des que era molt jove,
va tutelar, des de lany 1942, en el moment en què
va gaudir dun lloc de feina assegurada, dues
germanes basques, Caridad (1920-2007) i Marina
Rodríguez Vega (1921), a qui havia conegut durant
la seva labor de supervisió dels infants refugiats i
que havien quedat aïllades de la seva mare a
Anglaterra. Va endur-se-les a viure amb ella a
Dartington i es va ocupar de la seva educació fins
que varen obtenir la titulació que les va permetre,
posteriorment, exercir de mestres a la mateixa
escola que Margalida.
Esperem que aquesta obra no sigui més que
una primera fita dels homenatges que una persona
de tanta vàlua científica, pedagògica i humana
com Margalida Comas es mereix.

Tanta vàlua científica, pedagògica
i humana mereix un homenatge
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El moviment obrer a Aragó (I)
La Primera Internacional

José Ramón Villanueva Herrero, Fundación Bernardo Aladren
La creació de la I Internacional és el primer intent
per unificar totes les organitzacions obreres. També
se la coneix com lAliança Internacional dels
Treballadors (AIT). Es va fundar a Londres lany 1864,
i impulsada per Marx i Engels aplegava a laboristes,
socialistes i anarquistes. De lAIT en formaven part
diferents federacions regionals (això és, estatals),
que reunia les diverses federacions locals, fossin
aquestes de tendència llibertària o marxista.
Tanmateix, les diferències i les tensions entre els
seguidors de Marx i de Bakunin originaren lexpulsió
dels anarquistes de la Internacional.
Les idees internacionalistes van començar a
difondres a Espanya a partir de la revolució de 1868.
Tot i que la major part de les noves federacions
obreres es van adscriure a lanarquisme, també
napareixen dafins al socialisme. Així, després de
la caiguda de la Comuna de París (1871), Paul

Lafargue, el jove de Marx, es refugia a Espanya i,
després de passar per les presons de Graus i Osca,
impulsa la creació dels primers nuclis obrers
organitzats a Aragó: se sap que La Internacional
comptava cap a 1872 amb federacions locals a
Saragossa (agrupava 10 seccions doficis), Osca
(creada per Lafargue), Calatayud, Ateca, Terol, Bellver
de Cinca i Ayerbe.
També a Aragó es va celebrar el II Congrés Obrer
de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola
(FTRE) de La Internacional, a Saragossa, entre el 4
i l11 dabril de 1872. Hi van participar les dues
tendències de lAIT: la llibertària, encapçalada per
Anselmo Lorenzo, i la socialista, amb la presència,
a més de Lafrague, de Paulino Iglesias, José Mesa,
Francisco Mora o Víctor Pagés, futurs fundadors i
dirigents del PSOE i de la UGT. El Congrés Obrer de
Saragossa, malgrat les prohibicions governatives,

va poder seguir les seves sessions, tot aprovant un
seguit de dictàmens, entre els quals hi ha llargs
debats sobre la qüestió «Què sentén per obrer?».
Es va acordar emprar el terme «proletari», entenent
com a tal tot treballador que, a canvi dun salari,
crea un producte canviable i dutilitat social. Es
distingeix entre artesans i proletaris, sanalitza el
paper de la dona en el moviment obrer, les distintes
formes de propietat i la necessitat que el proletariat
adquireixi un «ensenyament integral» com a primer
pas per a la seva emancipació social.
Més endavant, socialistes i anarquistes van seguir
camins diferents dins del moviment obrer, i la I
Internacional, després duns anys de decadència,
es va disoldre lany 1878. Daltra banda, arran de la
caiguda de la I República a Espanya (1874) les
organitzacions obreres van ser il·legalitzades. Però
malgrat això, en plena clandestinitat, es va fundar
el PSOE lany 1879. Una mica després, el govern
liberal de Sagasta va legalitzar els partits doposició
(republicans i PSOE) i una nova Llei dassociacions
va tornar a permetre el funcionament de les
organitzacions obreres.
Daquesta manera, la FTRE de la Internacional
es reorganitzà, però com que hi predominava la
tendència anarquista, la minoria socialista va decidir
fundar lany 1888 un nou sindicat: la Unió General
de Treballadors, la UGT.
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Ramon Costa Jou:

el mestre que
ensenyava a ser
lliures
Javier Giménez (FETE-UGT Terres de Lleida)

Els meus fills diuen que fou el millor que els podia
passar a la vida, 9 anys en Escola Activa. La Patricio
Redondo i la Ermilo Abreu, ambdues dAmira i
Costa Jou. (Celina H, mare)
A Ciutat de Mèxic hi ha una escola, la Ermilo
Abreu, fundada pel mestre lleidatà Ramon Costa
Jou i la seva esposa, Amira Ayube. El «maestro
Costa», nascut lany 1911 a Les Llagunes (Pallars
Sobirà), passà la seva infantesa i primera joventut
a Montclar dUrgell on baixaren els seus pares que
eren mestres.
Ramon Costa Jou fou un educador republicà,
exiliat com a conseqüència de la victòria franquista
i la «cacera al mestre» iniciada pel ministre
dEducació, el franquista Saiz Rodríguez que
escrigué: «En el Magisterio se está procediendo a
una depuración. Y yo tengo la conciencia segura que
si hoy no arrancásemos con mano dura esa semilla
no podriamos tener la esperanza de una salvación
definitiva para la Patria». El resultat daquella
política fou loblit de la tasca pedagògica i
renovadora iniciada per uns ensenyants
compromesos.
A Mèxic el recorden amb gran estima. Un dels
seus alumnes, Jesús Elizondo, professor universitari
i especialista internacional a làmbit de la semiòtica
deia: «Quan he anat a Espanya he dit amb orgull
que vaig ser educat per un mestre republicà que
em marcà per sempre amb valors com la no
violència, el respecte, la responsabilitat, la integritat
i lamor humanista: Ramon Costa Jou».
I si el recuperem en la nostra memòria
col·lectiva?
En acabar els estudis de magisteri exerceix en
una escola municipal de Granollers. A les vacances
de la Setmana Santa del 34, amb en Patricio
Redondo, lHerminio Almendros i altres mestres
manresans, participa al Congrés de lEscola Laica
que sha organitzat a Montpeller i coneix les
tècniques Freinet, fonamentades en els principis
de lescola activa. Tot el que aprèn ho posa en
pràctica al centre que regenta, lescola unitària de
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Ramon Costa Jou a la impremta «casa sin rejas» del Centre
Psicopedagògic dOrientació. Ciutat de Mèxic, 1953. Arxiu de Soledad
Costa, Lleida

He dit amb orgull que vaig ser
educat per un mestre republicà
que em marcà per sempre amb
valors com la no violència, el
respecte, la responsabilitat, la
integritat i lamor humanista:
Ramon Costa Jou
Plana Rodona (Alt Penedès). Els alumnes dels
cursos superiors imprimeixen el quadern escolar
Endavant; i també LEspiga, on recull els treballs
dels més menuts. Quan sorganitza la Cooperativa
de la Impremta a lEscola és membre del Consell
dAdministració i responsable de la revista
Colaboración, butlletí de lentitat
Amb la seva companya Dolors Piera, que des
de Balaguer sha traslladat a les Graduades de
Vilafranca del Penedès, organitzen Inquietud, un
moviment de renovació pedagògica amb forts
vincles amb el grup de mestres lleidatans Batec. A
lEscola dEstiu de la Generalitat del 35, Ramon
Costa dirigeix un curs, «Lliçons sobre la pràctica de
les tècniques Freinet»: el càlcul viu, els passejos
escolars, lús de la impremta, el diari de classe, els
quaderns escolars, lassemblea de classe i lhort
escolar. La revista de Vilafranca Nova Cultura
publicava amb orgull: «Per primera vegada nens
de les escoles rurals han anat a Barcelona a treballar
una nova tècnica davant els mestres de Catalunya.»
Dirigent de la Federació de Treballadors de
lEnsenyament de la UGT, és membre de lexecutiva
nacional i responsable de la secretaria de premsa
i propaganda. Quan al 36 FETE-UGT se reorganitza,
Costa Jou serà el secretari dorganització, però per

Memòria
Ens ensenyaren a ser lliures, a
conèixer des de nens la
importància de la responsabilitat,
ser més conscients del que som i
de les nostres decisions...
poc temps, perquè el país està en guerra i és
mobilitzat, primer al front dAragó, i més tard al
de Madrid com a responsable de Milícies de la
Cultura, institució emblemàtica de la República.
«Les Milícies de la Cultura, integrades per joves
mestres que eren destinats al diferents fronts de
combat amb la missió dalfabetitzar i instruir, entre
combat i combat aquells soldats que més ho
necessitaven», explicava lamic Víctor Torres que
afegia, tot parlant dels milicians de la cultura
destinats a la brigada de la qual era comissari
polític: «coratjosos milicians que alternaven els
llibres amb els fusells».
Acabada la guerra, Ramon Costa sexilia a Santo
Domingo, després a Cuba i, al 45, arriba a Mèxic.
Amb intel·lectuals mexicans i gent de lexili participa
en lelaboració de lenciclopèdia UTEHA. Troba feina
en la «casa sin rejas», un centre dorientació per a
joves drogodependents on, de nou, utilitza com a
mètode pedagògic limpremta i el text lliure.
Aquells joves elaboren el quadern Nuestro Camino
i la revista Rumbos . Es planteja el centre como
«un lloc on es treballi a gust, que sentin el plaer
de lobra realitzada, que les feines surtin de la vida
mateixa, de les necessitats quotidianes, de les
seves aspiracions i desitjos...».
Del 61 al 67 dirigeix el Departament de
Pedagogia a la Facultat dEducació a la Universitat
de lHavana. Seran sis anys de treball intens en
aquella Cuba de la revolució. Torna a Mèxic on
organitza lescola Patricio Redondo que tindrà la
seva continuïtat en el centre Ermilo Abreu amb «la
il·lusió de formar éssers humans, transformar-los
mitjançant leducació, cap al canvi social». Ramon
Costa morí el 13 doctubre de 1987. Lescola continua
amb la seva tasca educativa sota els principis de
lescola activa, ara dirigida pel seu fill Costa Ayube
amb el lema «els nens neixen per a ser feliços i
lliures».
Escrivia una alumna sobre aquelles escoles:
«Ens ensenyaren a ser lliures, a conèixer des de
nens la importància de la responsabilitat, ser més
conscients del que som i de les nostres decisions...,
em sento afortunada dhaver crescut en un ambient
diferent i més obert, més crític i més participatiu».

Els meus records

del mestre Costa

Jesús Octavio Elizondo Martínez. Professor universitari
a Ciutat de Mèxic i autor darticles i llibres sobre
semiòtica, identitat i tecnologia
Vull compartir amb vosaltres un parell de records
inesborrables de Ramon Costa Jou, el nostre «mestre
Costa». Recordo que un dia, durant la classe
d«espanyol» (llengua), a sisè de primària, el mestre
va començar tot dient: «Ja sabem escriure..., ara cal
escriure bé». La darrera paraula la pronuncià amb
aquell to emfàtic que tenen els espanyols i que es fa
notar per la seva contundència. Els alumnes ens vam
remoure, perquè allò semblava absurd. Si ja sabíem
escriure, es pot inferir que escrivim bé, oi? Ben lluny
estàvem dentendrel i necessitaríem anys per començar
a escriure bé, si és el cas que algun dia ho aconseguiríem
plenament.
També recordo que durant el mateix any escolar el
meu amic Miguel Vasallo i jo ens vam fer a casa un
parell darmes de fusta. A nosaltres ens semblaven uns
rifles de fusta magnífics que, accionats amb unes
gomes, disparaven pedres petites, taps dampolla, etc.
Les havíem fet convençuts désser revolucionaris; calia
fer la revolució, evidentment amb les armes. Lendemà
vam anar a lescola tot portant orgullosament les
nostres armes. No havíem fet dues passes que ja ens
cridaren a loficina de la direcció i les nostres armes
foren confiscades per les autoritats, davant la nostra
immensa sorpresa i indignació. Per què ens les havien
agafat si no hi ha acte més noble que prendre les armes
per una causa justa? Vam estar tot el dia parlant-ne,
sense trobar-hi una explicació raonable, i vam esperar
angoixats que sacabés la jornada escolar per recuperarles. Arribà el moment esperat i vam córrer cap a les
oficines, i com que no hi havia ningú vam entrar a la
recepció i horroritzats vam veure els nostres rifles
infantils a les escombraries, destruïts! Algú els havia
trencat, i no ens en sabíem avenir. Encara conservo
aquella imatge a la ment. Ningú ens en va donar cap
explicació; el missatge fou contundent.
Del mestre Costa vaig aprendre el valor de la
integritat i lenteresa, els valors propis de
lexistencialisme i lhumanisme. Vaig aprendre a ésser
respectuós, rigorós i responsable en la meva feina i la
meva vida. Mai oblidaré la dignitat de la seva presència.
Molts anys després de la destrucció del meu rifle de
fusta vaig assistí al seu funeral i, aleshores, en silenci,
vaig poder-li agrair el valor de les idees, del diàleg i de
la pau.

Al seu funeral, en silenci, vaig
poder-li agrair el valor de les idees,
del diàleg i de la pau
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Un fil uneix Joan Rev

Del llibre de memòries de Reventó
Les memòries de Joan Reventós
Rafael Pascuet

Joan Reventós ja havia deixat publicades un bon
nombre de pàgines viscudes sobre la seva
experiència vital que, en el seu cas, és gairebé
indestriable de lactivitat política. Aquest seria el
cas de Dos infants i la guerra (1974) escrit amb el
seu cosí Jacint Reventós, Amb un altre nom (1984),
Missió a París (1992) o Amics, companys i mestres
(2006). La recent publicació de les seves memòries1
ve a completar aquesta aportació memorialística
duna de les figures cabdals de la política catalana
de la segona meitat del segle XX. El llibre abasta
els anys 1927-1958, des del seu naixement fins a
la seva detenció per la policia franquista. Ens
trobem, doncs, davant dunes memòries
escapçades, que no donen compte per raons de
força major de la totalitat del periple, tal com
sempre fou la seva voluntat.
Tancada, per voluntat pròpia, la seva llarga i
fecunda carrera política després de presidir el
Parlament (1995-1999), Reventós es disposava a
seguir escrivint per «tractar, per mitjà de la meva
història personal i íntima, complexa i compromesa,
de donar la meva visió de la història col·lectiva
duns anys, molts anys, complexos i, en bona
mesura, encara obscurs». Però el febrer de 2001
patia un vessament cerebral del qual no acabaria
de recuperar-se mai més; un dia de gener de 2004,

Joan Reventós i Josepa Maria Rovira de nuvis a la casa dAnglí,
35. Arxiu Familiar Reventós-Rovira

Sopar de final de carrera de Dret al Saló Rosa, Barcelona,
1950. Desquerra a dreta, Josep M. Ainaud de Lasarte, José
Felipe Bertran de Caralt, Francesc Casares, Joan Reventós i
José Antonio Linati. Arxiu Familiar Reventós-Rovira

ens deixava. Daquesta manera, Tal com ho vaig
viure recull gràcies a la generositat de la família
Reventós-Rovira la part de memòries que, poc
abans demmalaltir, havia donat per pràcticament
enllestida a efectes dedició.
Són, doncs, un fragment dunes 350 pàgines
que ens introdueix en els anys decisius de formació
daquest «idealista intel·ligent» i gran constructor
de «ponts de diàleg». Endinsar-nos en el seu nucli
familiar, barceloní i burgès però amb una forta
empremta rural, de les terres del Baix Penedès,
amb la figura de lavi Carner com a referent
indiscutible; a la prematura mort del pare, de qui
tal vegada heretà un sentit auster i estoic de la
vida; la seva presa de consciència de la desigualtat
social, mitjançant la pràctica del futbol pels barris
de la Barcelona dels primers anys del franquisme;
la gestació de la seva vocació literària, que sempre
conreà; el seu pas per una Universitat fosca i gris,
on començarà a teixir el cercle damics que mai
abandonarà; els primers viatges, gairebé iniciàtics,
a lEuropa democràtica..., i evidentment les primers
activitats antifranquistes, primer en el Grup Pere
Figuera, i més tard de la mà dEdmon Vallès i
Ramon Porqueras al seu ingrés a lMSC el 1949.
El llibre inclou diverses col·laboracions (Raimon
Obiols-Jordi Font, Josep M. Sòria...).

¹ Tal com ho vaig viure [1927-1958]. Edició a cura de Rafael Pascuet, Fundació Rafael Campalans, Barcelona, 2010.
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ventós i Pasqual Maragall

ós a la insígnia dor del sindicat per a Maragall
Pasqual Maragall rep la insígnia dor
de la UGT de Catalunya

Un acte senzill i emotiu i càlid, tot just lexpressió
de lestima de cor que li té tanta gent; a lhome
que ha estat alcalde de Barcelona i president de
la Generalitat, però que més enllà i més ençà dels
càrrecs ha desprès capacitat de generar il·lusió i
complicitats, tossuderia, personalitat i quelcom
molt important: llibertat de criteri i opinió pròpia;
al servei de projectes col·lectius. Tots plegats som
moltes coses alhora, però renoi, quins
aplaudiments més sentits. En Josep M. Àlvarez li
ha expressat admiració i estima, i nha destacat la
capacitat didees i de projectes i que va ser
limpulsor del Pla estratègic per a la competitivitat,

un diàleg social real i productiu entre patronal,
administració i sindicats. En Jaume Guillamet ha
glossat la figura del president dun govern
«catalanista i desquerres», la seva capacitat per
assolir objectius ambiciosos, de ciutat i de país.
Pasqual Maragall ha agraït el guardó, tot fent
algunes consideracions en una setmana
postelectoral: el valor dun bon govern i duna
bona oposició; set formacions parlamentàries
resulta excessiu, però al capdavall sempre hi ha
només dues grans orientacions, la progressista i
la conservadora; i un concepte dEuropa basat en
el federalisme.

Fotografia dIsidre Tiana

Les Notícies de llengua i treball, núm. 31, desembre 2010 | 67

Llengua

Implicacions per a la llengua

de la sentència del Tribunal Constitucional
sobre lEstatut
Joan Ramon Solé i Durany, expert en dret lingüístic

LEstatut i la primera retallada de la
Comissió Constitucional del Congrés
Dèiem en aquesta mateixa revista el 2006 que,
en relació amb lEstatut de 1979, la regulació de
la llengua, o de les llengües, es va veure, en lEstatut
de 2006, incrementada de manera notable en el
seu tractament: dun article principal i quatre
referències menors, es va passar el 2006 a setze
referències amb diversos articles principals.
El text de lEstatut aprovat pel Parlament el 30
setembre de 2005 ja va patir una retallada de
precisió quirúrgica a la Comissió Constitucional del
Congrés (CCC), consistent en pocs canvis però molt
incisius. De vegades, com en larticle 6.1, el canvi
va consistir en una simple preposició. Larticle 6.1
del text del Parlament obligava totes les
administracions que operen a Catalunya, incloses
les dependències estatals, a usar el català de
manera normal i preferent, tal com ja fa la vigent
Llei de política lingüística (LPL) si entenem que lús
preferent duna llengua en comporta lús normal
(art. 2.2.b LPL). La CCC va canviar una simple
preposició: dobligar totes les administracions a
Catalunya, larticle 6.1 de lEstatut dautonomia de
Catalunya (EAC) va passar a obligar les de
Catalunya. A la pràctica, doncs, la manca de
presència del català a les oficines de lEstat a
Catalunya, que fins llavors infringia la LPL, quedava
fins a cert punt més legitimada per lEstatut
definitivament aprovat.
Un altre exemple de reculada del text de la CCC,
definitivament aprovat, respecte al del Parlament
la trobàvem a larticle 143.1 EAC. La versió del text
del Parlament atribuïa clarament una competència
a la Generalitat que havia estat reiteradament
declarada pel Tribunal Constitucional: la
competència per regular no només la llengua
pròpia, el català, i la seva normalització, sinó també
el contingut, els usos i labast de la doble oficialitat,
anomenada cooficialitat pel Tribunal Constitucional.
Larticle 143.1 sortit de la CCC reduïa la competència
que la Generalitat ja tenia reconeguda pel Tribunal
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Constitucional només a allò que faci referència a
la llengua pròpia, sense esmentar la doble
oficialitat. Aquesta reducció competencial pot tenir
conseqüències negatives, ja que pot afavorir el
manteniment i la proliferació de normes estatals
que regulen la qüestió lingüística, moltes de les
quals imposen lús del castellà. El cas de normes
estatals que contradiuen normes catalanes no és
infreqüent. En trobem, per exemple, en el cas de
letiquetatge, en què la normativa estatal imposa
el castellà mentre que la catalana, quan entri
plenament en vigor larticulat lingüístic de la Llei
del codi de consum, imposarà lús del català.
Larticle 143.1 EAC sembla legitimar aquesta
inseguretat jurídica provocada per normes
contradictòries que no fan més que afavorir la
llengua forta, el castellà.
La Comissió Constitucional del Congrés també
va retallar, entre altres, exigència del coneixement
del català a jutges, magistrats i fiscals a lart. 102.
A aquella retallada precisa i incisiva de lEstatut
del Parlament shi ha vingut a afegir la brutal
sentència del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010,
de 28 de juny, provocada per una impugnació del
Partit Popular que encara pretenia anar més lluny.

La Sentència del Tribunal Constitucional
31/2010, de 28 de juny
En matèria lingüística i en la resta (competències,
finançament) aquesta sentència comporta una
involució de lEstat de les autonomies, almenys
pel que fa a la relació entre Catalunya i Espanya.
Els experts, en les primeres anàlisis encara no prou
aprofundides i sense tenir en compte les futures
conseqüències que ara només podem entreveure,
diuen que la sentència és dura, dintre de les pitjors
previsions; que és extremament restrictiva en tots
els camps i clarament en el de la llengua. Malgrat
que de larticulat lingüístic només nanul·la un

La Comissió Constitucional del
Congrés ja reduïa la competència
que la Generalitat ja tenia
reconeguda pel Tribunal
Constitucional

La brutal sentència, provocada
per una impugnació del Partit
Popular que encara pretenia anar
més lluny, comporta una
involució de lEstat de les
autonomies, almenys pel que fa
a la relació entre Catalunya i
Espanya
mot, el mot preferent referit a lús del català en
determinats casos, la contundència dels arguments
jurídics restrictius reobre la porta a tota mena de
conflictes judicials contra la regulació lingüística
vigent i futura en qüestions que ja semblaven
sortosament tancades, alhora que la tanca a
qualsevol possibilitat futura davançar pacíficament
en el desplegament i evolució de la normativa
lingüística. Quan la sentència pretén ser
interpretativa va més enllà de la impugnació i
capgira sense contemplacions conceptes fins ara
consolidats per la doctrina. La sentència tergiversa
decisions anteriors del mateix Tribunal que eren
obertament positives per al català, però ara
nextreu de context els fragments que li interessa
per a atacar, també obertament, la regulació
favorable al català. Segons el nostre parer, el
Tribunal ara fa dir a la Constitució i a lEstatut allò
que no diuen, amb una lleugeresa argumental
impròpia i inadequada per a làmbit i el context
en què ens trobem. La STC, a més, ignora
completament larticle 3.3 CE, que ordena que es
respectin i es protegeixin totes les modalitats
lingüístiques; ignora la Carta europea de les
llengües regionals o minoritàries ratificada per
Espanya quan governava el partit que ha provocat
aquesta sentència; ignora totes les decisions
dorganismes internacionals en favor del pluralisme
lingüístic i de la protecció de les llengües, les
cultures i les nacions minoritàries.
Dun cop de porta tanca el pas a tota
interpretació de la CE favorable a les llengües
espanyoles diferents del castellà, elaborada amb
tot rigor al llarg daquests trenta anys per la doctrina
jurídica sobre dret lingüístic. El Parlament de
Catalunya no hauria volgut mai dir el que li fa dir
la sentència sobre el concepte de llengua pròpia.
LEAC volia consolidar la distinció jurídica entre
llengua pròpia i llengües oficials configurada per
la LPL de 1998, després danys danàlisi doctrinal
del terme i de consolidació del seu valor jurídic en
diverses normes i alguna sentència; però la STC
31/2010, de 28 de juny, buida de contingut jurídic
el concepte de llengua pròpia i fins i tot en fa
valoracions sarcàstiques que ridiculitzen una decisió

Llengua
del nostre Parlament, sense cap fonament jurídic
de pes que ho avali i sense que el TC estigués
obligat a comentar directament aquest concepte,
que ja apareixia a lEstatut de 1979 i que no era
objecte de recurs.
El TC, a més, limita el deure de conèixer el català
i aprofita la sentència per a reforçar la interpretació
del deure de conèixer el castellà, de manera que
la igualtat entre el català i el castellà que és
invocada per reduir lús preferent del català,
desapareix en altres paràgrafs en favor del castellà.
Encara, la STC torna a obrir la porta a la posada
en qüestió del model lingüístic escolar triat per
Catalunya, que havia estat avalat per la STC
337/1994.
El TC sembla que almenys permet expressament
una política de foment i difusió del català, i fins i
tot ladopció de mesures tendents a corregir
«situacions històriques de desequilibri duna de
les llengües oficials respecte de laltra», però
lescenari que es desprèn del conjunt de la sentència
de 28 de juny de 2010 és de trencament del pacte
constitucional i, pel que fa a la llengua, de
reinterpretació de la Constitució tot redissenyant
un marc jurídic que impedeix la preservació de les
llengües pròpies diferents del castellà.

Lescenari que es desprèn del
conjunt de la sentència de 28 de
juny de 2010 és de trencament
del pacte constitucional i, pel que
fa a la llengua, de reinterpretació
de la Constitució tot redissenyant
un marc jurídic que impedeix la
preservació de les llengües
pròpies diferents del castellà
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Afavorir la igualtat doportunitats i la plena participació social, mitjançant el reconeixement
de drets i leliminació de barreres, per impedir que hi hagi ciutadans de segona i com a
element clau dels valors democràtics. Volem compartir la satisfacció del col·lectiu de
persones sordes del nostre país.

Aprovada la llengua de signes catalana

Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)
www.fesoca.org

La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua
pròpia de les persones sordes catalanes, és a dir, la
llengua que utilitzen espontàniament i amb
naturalitat en les seves comunicacions habituals de
la vida diària.
Presenta una certa complexitat entendre que
les persones sordes catalanes utilitzin una llengua
de signes diferenciada de la llengua de signes
espanyola (LSE), utilitzada a la resta dEspanya, però
sha observat i constatat que lLSC es va anar
desenvolupant i utilitzant a Catalunya de forma
paral·lela a com ho anava efectuant lLSE a Espanya.
Loficialitat i el reconeixement dambdues llengües
han estat reivindicats al llarg de la història per les
persones sordes que en són usuàries.
Actualment, les llengües de signes a lEstat
espanyol, la llengua de signes espanyola i la llengua
de signes catalana, són llengües reconegudes a la
Llei 27/2007, de 23 doctubre, per la qual es
reconeixen les llengües de signes espanyoles i es
regulen els mitjans de suport a la comunicació oral
de les persones sordes, amb discapacitat auditiva
i sordcegues. Tanmateix, aquesta llei estatal trasllada
a la Generalitat de Catalunya la competència de la
regulació legislativa i reglamentària de lLSC.
A Catalunya, els esforços realitzats a nivell polític,
des de la Federació de Persones Sordes de Catalunya
(FESOCA), entre daltres, van aconseguir un fet
importantíssim: el nou Estatut dautonomia de
Catalunya reconeix i empara la llengua de signes
catalana i, en larticle 50.6, estableix que «els poders
públics han de garantir lús de la llengua de signes
catalana i les condicions que permetin dassolir la
igualtat de les persones amb sordesa que optin per
aquesta llengua, que ha de ser objecte
densenyament, protecció i respecte».
En compliment daquest article, el proppassat
26 de maig, finalment, el Parlament de Catalunya
va aprovar, per unanimitat, la Llei 17/2010, de 3 de
juny de la llengua de signes catalana. El vicepresident
del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, va dir a
lhemicicle: «La nova norma, des del punt de vista
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Celebració a lescala del Parlament el dia de laprovació de la llei

institucional, atorga a lLSC la dignitat que mereix»,
tot matisant que «no es tracta duna imposició per
a les persones sordes, sinó dun instrument molt
útil per a aquells que vulguin utilitzar-la».
En efecte, aquesta llei regula la llengua de signes
catalana com a sistema lingüístic propi de les
persones sordes i sordcegues signants de Catalunya,
fet que comportarà i facilitarà la veritable inclusió
social de totes elles.
Actualment, la nova junta directiva de la FESOCA,
amb noves energies i perspectives de futur,
conjuntament amb la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, estudien
posar en marxa diverses iniciatives que permetran
el correcte desplegament daquesta llei aprovada.
Les diferents iniciatives tindran relació amb
lelaboració de pressupostos i partides econòmiques
que faran possible tant a lInstitut dEstudis Catalans
com a la FESOCA executar les accions reflectides en
la llei per a la seva regulació, formació i difusió, a
més denfortir el desenvolupament de diferents
eines com ara el diccionari de lLSC, amb la
participació dalgunes universitats.

Llengua
Manifest

En defensa de la Llei dacollida

de les persones immigrades i retornades a Catalunya
LAssociació dAjuda Mútua dImmigrants a Catalunya
(AMIC-UGT) i les entitats signants del manifest ens
oposem al recurs promogut per la defensora del poble
en funcions, Sra. María Luisa Cava de Llano, per
considerar inconstitucional la Llei dacollida de les
persones immigrades i retornades a Catalunya.
Aquesta llei va ser el resultat dun ampli debat en
el qual les entitats dimmigrants, així com altres
agents socials i sindicals, vam participar de forma
activa. Va ser consensuada i aprovada el dia 28 dabril
al Parlament de Catalunya amb un 90% dels vots.
A les persones que residim i convivim a Catalunya
ens preocupa greument la interpretació negativa que
sestà fent daquesta llei pionera a lEstat espanyol.
Considerem que la Llei dacollida, al contrari de
perjudicar els immigrants residents a Catalunya,
beneficia tota la ciutadania i en particular a nosaltres,
perquè ens dóna eines que faciliten la nostra integració
i autonomia personal.
Qualsevol persona que migra per establir-se en
un territori, pot estar en desavantatge pel fet de
trobar-se en una situació dinestabilitat social i laboral,
per tenir un desconeixement profund del seu entorn
i de les normatives jurídiques, per trobar-se en una
situació dirregularitat administrativa o per desconèixer
totalment la llengua del territori darribada. Per la
qual cosa, entenem que lobjectiu daquesta llei és

Carrers de València, octubre 2010. Fotografia dIsidre Tiana

precisament aconseguir la igualtat doportunitats per
a totes les persones i la cohesió social a Catalunya.
La promoció que fa la llei del català com a llengua
vehicular o llengua dacollida no ens priva als ciutadans
i ciutadanes de decidir en quina llengua volem parlar.
El coneixement de la llengua catalana és positiu en
tant que és un valor afegit al nostre bagatge cultural,
alhora que suposa un element per a la millora
doportunitats en el mercat de treball. Possibilita a
les persones immigrades accedir a la regularització
de la seva situació administrativa a través de
larrelament social.
Per tot això,
Demanem el respecte a les nostres lleis i la
garantia de no vulnerar els processos democràtics
en els quals els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
hem participat i hem decidit.
Entitats adherides:
Federación de Entidades
Associació AMAZAN:
Bolivianas, FEDEBOL
Promoció Sociocultural i
Asociación de Mujeres
Desenvolupament
Bolivianas en Catalunya
Associació Àkan, de suport
Coordinadora de Entidades
i acollida als immigrants
Bolivianas en Catalunya
Centro Boliviano Catalán
Asociación ABBCE
YEMANJÀ, Associació de
Asociación Internacional de
Dones Immigrades
Quito Ecuador
Associació de Residents
Asociación de Uruguayos en
Senegalesos
Catalunya
Plataforma per la Llengua
Associació Catalana per la
Federación de Entidades
Integració dhomosexuals,
Latinoamericanas,
bisexuals i transsexuals
FEDELATINA
immigrants, ACATHI
Associació Adib Biladi
Associació Allende a
Asociación Casal
Tarragona
Colombiano, ASOCASCOL
Asociación de immigrantes
Federación de Asociaciones
y amigos de Mauritania
de Colombianos en España,
Asociación Integracional de
FEDASCOE
Quito - Ecuador
Federación de Asociaciones
Associació Cultural Àrab
Colombianas en Catalunya,
Atlas
FEDESCAT
Gran Família Euroafricana,
Asociación América España
GRAFEAF
Solidaridad y Cooperación,
Asociación de Solidaridad e
AESCO
Integración Nigeriana de
Asociación América
Lleida
Solidaria 2002
Associació IBN BATUTA
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Per no passar gana a la postguerra

Rosa M. Puig-Serra

El llibre de la Laura De Andrés Creus El preu de la fam, amb la seva visió més literària de
limpacte de lestraperlo a la Catalunya de la postguerra, suposa una molt amena addicció
als treballs acadèmics precisament per dues raons: lenfocament específic sobre el tema i
lenfocament novel·lesc. Es tracta dun llibre escrit amb molt destil i molta emoció. La seva
capacitat de trobar els detalls més atractius i de fer parlar en viu els seus protagonistes
portarà records intensos per a la gent que va viure els anys de fam i ajudarà els joves a
conèixer com era la vida a la Catalunya ocupada pels franquistes. Amb tot plegat, els
comentaris de la gent entrevistada donen la mesura de la persecució a Catalunya i fan
que el llibre provoqui indignació, a més dadmiració, al lector.  Paul Preston, al pròleg
El preu de la fam
Lestraperlo a la Catalunya de la postguerra
Laura De Andrés Creus
ara Llibres
Barcelona, 2010
A través del testimoni en primera persona dels
protagonistes daquesta trista època i amb la
contextualització dexperts en la matèria, El preu
de la fam dibuixa de manera amena les claus per
entendre aquest fenomen, lestraperlo, que sallargà
fins ben entrada la dècada dels anys 50, en un país
en una profunda crisi de la que trigaria moltíssims
anys a sortir. Una època en què passar gana no era
només una frase feta.
El llibre ens aporta un nou enfocament, un
vessant no del tot conegut sobre les circumstàncies
derivades de la desastrosa política social i econòmica
del règim franquista en els anys posteriors a la
Guerra Civil espanyola. Un context que va permetre
que els rics es fessin més rics, i els pobres encara
més pobres.
Acabada la guerra, el racionament de guerra es
convertí en un racionament de pau. Les cartilles de
racionament perdurarien 13 anys es convertiren
en símbol inequívoc duna primerenca postguerra
que aviat es forjaria lexplícit epígraf dels «anys de
la fam». Franco pensava erròniament que redreçar
la desgavellada economia no tenia secrets. Duna
banda, calia que lestat hi fos omnipresent, com a
contrapunt a les, segons ell, excessives llibertats
de la República que havien portat leconomia del
país a un pou sense fons i a una guerra fraticida.
En segon lloc, considerava que Espanya complia
tots els requeriments per ser autosuficient i que,
per tant, no calia que importéssim res de fora. El
resultat daquestes apreciacions és prou conegut:
la terrible misèria que va provocar en el país.

En aquest context sorgí un mercat negre en què
tothom hi va acabar caient. Els que davant la
insuficiència de les racions procedents del mercat
oficial quan aquestes arribaven es van veure
obligats a buscar altres alternatives per poder omplir
el pap, al preu que fos. I aquells que, daltra banda,
van poder-se enriquir venent aquests productes
fora de mercat, a preus desorbitats, amb lúnic
objectiu de lucrar-se. Els primers ho feren per
subsistir en un temps en què només sobreviure era
una fita important. Els segons, sense escrúpols,
amb lúnic objectiu de guanyar molts diners
aprofitant-se de lescassetat, amb lavantatge
fonamental de tenir el règim franquista com a aliat.
Una de les grans aportacions del llibre és la
reproducció fidel de records i experiències que molta
gent té daquesta època. Com diu un dels
protagonistes: «Temps de budells buits que paguen
amb escreix haver lluitat al bàndol equivocat. De
farinetes per esmorzar, per dinar i per sopar. De
menjar racionat que arriba quan ho fa amb
comptagotes. De cues que no sacaben mai. De la
ironia del plato único. De la ignomínia de lAuxilio
Social. De garrofes i de truites sense ous. De cupos
i de pertinaz sequía. De sous miserables. De ciutats
sense gats ni gossos. De coloms a la cassola. Temps
en què lenginy omple més els paps que no pas la
cartilla de racionament. Temps destraperlo, una
paraula manllevada per designar el mercat negre
indigne i inevitable on molts acudeixen a buscarse literalment la vida, mentre daltres que no són
pocs fan els ulls i les butxaques grossos amb la
fam de la majoria, sota la mà protectora de
lautoritat. Grans fortunes, algunes de les quals
perduraran discretament en el temps. Temps de
vides al marge de lleis profundament injustes, que
fan més rics als rics i més pobres als pobres».
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Convocatòria del

VIII Premi Paraula

13è Concurs descultura
1 de Maig

Bases:

El premi satorgarà a lobra que de forma visual o
simbòlica millor reflecteixi el món laboral. Hi poden
participar els residents a Catalunya, Illes Balears
i Catalunya Nord. Només sadmetrà una obra per
participant que es podrà realitzar en els materials
habituals: pedra, ferro, ceràmica, fusta, bronze,
marbre, etc. i que haurà dhaver estat dissenyada
i realitzada íntegrament per lautor signant. Lobra
ha de tenir una alçada màxima de 125 cm en
qualsevol de les seves extensions i, en cap cas, el
pes màxim pot excedir els 35 quilos, i ha dincloure
la signatura de lautor i la data que hauran destar
sobre un suport rígid que possibiliti la seva lectura.

de narrativa breu 2011

Obert a tothom. Obres de narrativa curta, originals
i inèdites, que no hagin estat premiades ni es trobin
pendents de la resolució daltres premis, escrites
en català, dun màxim de 1.900 paraules (10.000
caràcters amb espais) i presentades per triplicat.
En el sobre sha dindicar «Per al VIII Premi Paraula
de narrativa breu» i ha dincloure una plica tancada,
amb el nom, ladreça i el telèfon de lautor.
Lliurament: de dilluns a divendres, de 9 a 19 h
(Barcelona), o de 9 a 12 i de 14 a 18 h (Perpinyà),
o bé trametre per correu certificat, fins al 15 de
març.

Jurat:
Format pels escriptors Joaquim Carbó, Manel Zabala
i Jaume Ribera, i pels representants del sindicat
Rosa M. Puig-Serra, Anna Lliuró, Noèlia Martín i
Gemma Botinés. El secretari és Joan Guàrdia.

Premis:
1r, 2n i 3r, dotats amb 600, 400 i 200 euros
respectivament i seran publicats a la revista Les
Notícies de llengua i treball. Lacte de lliurament
tindrà lloc a la seu de la UGT de Catalunya, a la
Rambla de Santa Mònica,10, de Barcelona, durant
la Vetllada cultural 2011 (primera quinzena del mes
de maig).

Lliurament dels treballs:
Avalot-UGT de Catalunya
Rambla del Raval, 29-35
08001 Barcelona
tel. 93 304 68 18 - 93 329 82 73
cultura@catalunya.ugt.org
CFDT de la Catalunya Nord
Carrer de Garrigole, 8
B.P. 146 - 66000 Perpinyà
tel. 04 68 50 77 50
sgencfdtcn1d@aol.com

Les Notícies de llengua i treball, núm. 31, desembre 2010 | 74

Llocs dadmissió:
Lleida: a la Diputació de Lleida, sala dexposicions
de la planta baixa, al carrer del Carme, 26, de 10
h a 13h. i de 17 a 20 h.
Barcelona: a la UGT de Catalunya, Rambla de Santa
Mònica, 10, de 10 a 18 h (cal trucar abans al tel.
93 329 82 73).
Palma: a la UGT-Balears, al carrer Font i Monteros,
8, 07003. Tel. 971 76 44 88. Lhorari de recepció
serà de 9 a 14 h. Perpinyà: a la CFDT del LlenguadocRosselló, carrer de Garrigole, 8, 66000
Perpinyà: de 9 a 12 h i de 14 a 18h.

Documentació:
Juntament amb lobra i en un sobre tancat serà
imprescindible presentar: un breu currículum de
lartista, fotocòpia del DNI, el títol de lobra
presentada, descripció dels materials i la tècnica
utilitzada, una fotografia de lobra (13 x 18) i un
telèfon de contacte i ladreça. Els terminis
dadmissió sestabliran abans del 15 de gener de
2011.

Bases completes:
cultura@catalunya.ugt.org

Infocultura
Ressenyes
assaig
Removent consciències
Àngel Velasco i Quim Gibert (eds)
Ed. Afers
Transgressió cívica i fet nacional. Les
ponències de les jornades sobre
transgressió cívica realitzades a
Fraga (Baix Cinca), amb textos de
Quim Gibert, Patrícia Gabancho,
Alfons López Tena, Francesc Torralba
i Hèctor López Bofill. Saborda la
transgressió des de diferents
enfocaments: el creatiu, el jurídic, lètic, el literari, lemocional.
història
El moviment obrer a la
comarca del Bages (19391982)
Gal·la Garcia Casarramona
Zenobita edicions
El paper de CCOO i UGT en la
lluita sindical. Aprofundir en
el coneixement del
moviment obrer i sindical
del Bages, amb una important activitat industrial durant els
segles XIX i XX, gràcies a les aportacions de testimonis i a un
exhaustiu treball de recerca documental. Un reconeixement de
les persones que han lluitat per aconseguir més justícia social.
assaig
Arrels del Tibet
Josep Lluís Alay
Pagès editors
Cultura i Cooperació al sostre
del món. El llibre ens aporta
una visió diferent del país,
un acostament càlid a la
cultura del Tibet que neix de
la col·laboració entre la UB
i lAjuntament de lHospitalet de Llobregat. El doctor Alay,
professor dhistòria del Tibet i Mongòlia, dirigeix lObservatori
del Tibet i Àsia Central de la UB i uneix recerca amb cooperació
al desenvolupament.
novel·la
Jo no tespere
Sebastià Bennasar
El Gall Editor

economia
50 cosas que hay que saber sobre
economia
Edmund Conway
Editorial Ariel
Dirigit als qui pensen que leconomia
és una ciència inintel·ligible
reservada a una minoria. Descripció
clara i amena dels diferents
conceptes que ens trobem
diàriament en els mitjans de
comunicació i en la nostra vida
quotidiana: crisi, recessió, tipus dinterès, micro i macro... Alhora
planteja preguntes inquisitives sobre el perquè de les nostres
actuacions.
novel·la
Olor de Colònia
Sílvia Alcántara
Edicions de 1984
Evocació de la vida duna colònia
tèxtil i les enverinades relacions
socials, la combinació de despotisme
i condescendència que, cap als anys
50, regeix la seva vida. Néixer,
reproduir-se i morir entre les parets
duna fàbrica. Una gran fàbrica que
va més enllà de llocs de treball, que
és també lescola per als fills, lesglésia, les botigues i les cases
per viure-hi.
assaig
Catalunya serà impura o no serà
Lluís Cabrera
Ed. Pòrtic
El fundador del Taller de Músics i
lassociació Els altres andalusos es
revolta contra lepítet que el defineix
encara com «andalús a Catalunya»
i es lamenta de lapropiació que el
franquisme va fer dun cert folklore
per imposar-lo sobre la pluralitat
cultural. Proclama per a què la genuïna cultura andalusa no es
converteixi en una subcultura espanyola a Catalunya.

El juliol de 2006 el Papa Ratzinguer
va visitar València. Més de 24 hores
amb milenars de pelegrins ocupant
la ciutat amb el beneplàcit de la
Generalitat i de lajuntament,
ambdós en mans del PP. Durant
aquest període de temps, el
comissari Jaume Fuster haurà de fer front a lassassinat dun
capellà i una monja vinculats a una trama de corrupció
immobiliària i de tràfic de drogues.
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Ressenyes
història
De ciudadanas a exiliadas. Un
estudio sobre las republicanas
españolas en Mèxico
Pilar Domínguez Prats
Fundación Largo Caballero
Investigació combinada de diverses
fonts -entrevistes orals, bibliografia
i documentació- sobre el col·lectiu
espanyol exiliat a Mèxic des duna
perspectiva de gènere.
Aprofundiment dels aspectes econòmics i socials que lexperiència
de lexili té en comú amb altres emigracions. Paper de les mares
i les mestres en leducació de la segona generació.
poesia
Geodinàmica. Geodinámica
Assumpció Forcada
La Busca edicions
Edició bilingüe. Una mirada diferent
sobre la realitat quotidiana. En el
pròleg, la catedràtica i geòloga
Carmina Virgili destaca que lautora
mira el món amb ulls de poeta, però
amb un bagatge científic que li
permet, en un fascinant joc de
miralls, mostrar-nos una realitat múltiple i diversa. El títols ja
ens ho indiquen: Nivell freàtic, Vulcanisme, Ones sísmiques o
Fosses tectòniques.
història
El procés de Montjuïc. Barcelona al
final del segle XIX
Antoni Dalmau
Editorial Base
Durant la darrera dècada del segle
XIX van tenir lloc a Barcelona
diversos atemptats greus. Les
autoritats van desencadenar una
repressió massiva contra el
moviment anarquista. Primer estudi
exhaustiu dels atemptats contra el general Martínez Campos,
el Gran Teatre del Liceu i el carrer Canvis Nous. A més, treu a la
llum el rastre de centenars dempresonats fins ara desconegut.

història
La llista maçònica. Indultats pels
anarquistes durant la Guerra Civil
Cèsar Alcalà
Editorial Base
Lautor va aconseguir la llista de les
persones que pertanyien a la
maçoneria catalana: no van ser
perseguides pels anarcosindicalistes,
pel suport que la maçoneria havia
donat a la lluita de les organitzacions
obreres i republicanes contra els revoltats. Sexplica per primera
vegada levolució de la maçoneria a Espanya i a Catalunya, i els
seus personatges rellevants.
biografia
Miguel Alcubierre. Testimonio de la
emigración y el exilio
Antonio Peiró Arroyo
Fundación Bernardo Alardén
Procedent de lemigració aragonesa
a Barcelona, va ser un sindicalista
molt actiu. Amic de José del Barrio,
va ser membre del secretariat de
Catalunya de la UGT i secretari
general del metall. Va ser un dels
autors de lavantprojecte dEstatut de Casp i lluitador per
lautonomia de lAragó. La seva vida és el compendi de moltes
vides. Va viure lexili de França, la República Dominicana i Mèxic.
assaig
Sexe com Déu mana
Ksawery Knotz
Ara llibres
El religiós polonès, basant-se en la
seva experiència com a
acompanyant espiritual de moltes
parelles, desgrana consells pràctics
i teològics als qui vulguin posar salsa
a la seva vida sexual. El sexe en el
matrimoni no hauria de ser avorrit:
al contrari, és una cosa santa -i una santa cosa- i hauria destar
carregat de fantasia. Lobjectiu: eliminar els tabús i els sentiments
de culpa de la ment de molts catòlics.
assaig
Aproximació a la literatura catalana
del segle XX
Joaquim Molas
Editorial Base
Conjunt dassaigs escrits en èpoques
diverses, una proposta de lectura
històrica. Els catorze assaigs
sagrupen en dues parts: laventura
de la idea de modernitat i el
bloqueig franquista i la voluntat de
supervivència. Unes reflexions
generals fetes en els inicis de la democràcia poden servir depíleg.
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Ressenyes
crònica
Barcelona, fragments de la contra
cultura
diversos autors
Coordinador: David Castillo
Ajuntament de Barcelona
Radiografia dun moment culminant
de la cultura urbana. Materials
inèdits i avantguardistes,
personatges creatius i valents que converteixen les seves vides
en obres dart. Des de finals de la dècada del seixanta, Barcelona
i altres ciutats catalanes vibren amb múltiples iniciatives
innovadores, al marge dun sistema dictatorial.
novel·la
La filla de lhostalera
Anna Tortajada
Alisis - Ara edicions
A cavall del relat mític i la novel·la
històrica. En el Sabadell feudal del
segle XIV, Arraona es deleix per
decidir el seu futur, com Elisendis,
dun estament molt diferent.
Lligades per un vincle indestructible,
es rebel·len contra tot i contra
tothom, mentre la vila es fa gran amb el comerç de bestiar, de
sous i de teixits, i sacosta inexorablement a una transformació
crucial.
biografia
Andreu Nin. Una vida al servei de la
classe obrera
Pelai Pagès
Laertes
Una de les personalitats més lúcides
del pensament marxista espanyol
durant els anys de la Segona
República i la guerra civil. La seva
trajectòria dins el moviment obrer
i el seu assassinat per lestalinisme
lhan convertit en un personatge emblemàtic de la lluita
universal. Fundador, el 1935, del POUM, i conseller de Justícia
de la Generalitat. Propagandista prolífic i teòric brillant.
història
La ciutat i la memòria democràtica.
Espais de lluita, repressió i resistència
a Barcelona
Col·lectiu Desafectos
ECOS, SCCL
Un col·lectiu dhistoriadors que
sempre ha apostat per reivindicar
una historiografia crítica i
compromesa. Recull de les
intervencions dunes jornades en el marc de la UPEC: un debat
a lentorn de la gestió pública dels espais de memòria
democràtica a la ciutat, amb una concreció que permet salvar
la temptació de caure en reflexions massa abstractes o
generalistes.

dietètica
Raons de pes
Pilar Senpau
la butxaca
La butxaca ofereix la possibilitat
dadquirir a bon preu llibres que ja
han estat editats exitosament i que
no han perdut actualitat. Raons de pes
recull vint-i-sis preguntes recurrents les més escoltades durant els seus
trenta anys de consultori- que la
coneguda dietista comenta i respon,
barrejant ciència i consells mèdics amb caliu humà.
assaig
Nosaltres els valencians
Joan Fuster
la butxaca
Una de les obres més ambicioses de
Joan Fuster que continua sent
imprescindible. Per alguns, llibre de
capçalera. Plena de implicacions
socials i polítiques, expressa lideari
de lescriptor i dels sectors en què ha
influït. Es pot parlar dun País Valencià
dabans i després de la seva publicació.
Fou premiada amb la vuitena Lletra dOr i la seva projecció ciutadana
fou enorme.
novel·la
El monestir de lamor secret
M.Dolors Farrés
Proa
Finalista del Premi Sant Jordi, detalla
la lluita amb la pròpia consciència
religiosa i la disciplina del celibat de
dos monjos que han vist com ha
nascut entre ells una forta atracció
amorosa en un entorn complex com
va ser el segle XIV, envoltats de fosques
intrigues eclesials i familiars, amb el rebrot devastador de la pesta
negre de fons.
pensament
Defensa de la democràcia
Antoni Rovira i Virgili
Pòrtic. Debat democràtic
Primer número de la col·lecció
promoguda pel Memorial Democràtic.
La democràcia estesa com un procés
i un repte, com a diàleg i discussió. El
llibre, escrit fa més de vuitanta anys,
manté tota la seva vigència. El qui fou
vice-president primer del Parlament
el 1936, mostra un pensament
intel·ligent un gran coneixements de la filosofia i de la teoria
política.
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Ressenyes
divulgació
El fisioterapeuta a casa
Lluís Puig
Viena Edicions. Els Matins
El fisioterapeuta de capçalera del
programa Els Matins de TV3 explica
com podem estalviar-nos molts
patiments i molèsties sense restar res
de la nostra activitat diària i què fer
per augmentar la qualitat de vida.
Alhora, consell per aprendre a
modificar els hàbits postulares. Inclou
una pauta senzilla dexercicis per prevenir els dolors
musculoesquelètics.
novel·la
Amb ulls americans
Carme Riera
Proa
Un periodista americà fa una estada
a Catalunya. La seva mirada perplexa
marca un relat que va de la ironia
crítica a un final més obscur i sòrdid
de trama policíaca i rerafons de
corrupció. Un relat fresc, actual i
divertit sobre la societat catalana. Una
de les moltes respostes a la demanda
de Gaziel, a començaments del segle XX: quina mena de gent
som?
guia
Barcelona en família
Activitats gratuïtes per a fer junts grans
i petits
Mònica Cuende Lozano
Ara llibres
Idees de tota mena per gaudir del
temps doci amb la família sense
buidar les butxaques. Activitats
originals i propostes variades (rutes
culturals i artístiques, esports, folklore,
festes populars, natura...) pensades
per viure noves experiències i redescobrir lentorn. Oportunitat de
compartir els descobriments i fer noves propostes a través duna
pàgina del Facebook.

novel·la
Contra el vent del nord
Daniel Glattauer
La Campana
Un error en una adreça electrònica
provoca un diàleg entre dos
desconeguts de conseqüències
imprevisibles. Redescobriment del
gènere epistolar amorós que semblava
mort, traslladat al món virtual. La
paraula i el llenguatge com a únics
motors del coneixement humà; un
llibre que ja sha publicat en més de trenta llengües. «Escriure és
com fer petons, però sense llavis. Escriure és fer petons de
pensament».
novel·la
Arrels nòmades
Pius Alibek
La Campana
«Estira les teves arrels. Guarda-les al
cor. Carrega-les a lesquena com la
mare nòmada carrega lésser estimat.
Només aleshores el món sencer serà
la teva terra». Incursió poderosa i
prometedora a la literatura catalana
del filòleg iraquià arrelat a Barcelona
que vol explicar a la seva filla una vida
a lIraq . Els personatges, les escenes, les emocions i els sentiments
humans sevoquen amb una força magistral i fan que lencís dOrient
es respiri familiar a la nostra riba.
recull darticles
Jaume Vicens i Vives. Girona
Edició i introducció de Jaume
Sobrequés i Mercè Morales
Editorial Base
Estudi erudit i articles sobre Girona i
les comarques gironines. Considerat
com un dels més eminents renovadors
de la ciència de la història peninsular,
la seva obra científica ha resistit el pas
dels anys. Testimoni de lestima que
va sentir sempre per la seva ciutat.
Edició com a homenatge arran del centenari del seu naixement i
del cinquantenari de la seva mort.
memòries
Entre lamor i la lluita
Jordi Carbonell
Proa - Fundació Josep Irla
Una trajectòria vital de resistència
política i cultural dun home de
temperament franc i noble respectat
pel seu compromís amb el país.
Sempre recordada la seva frase: Que
la prudència no ens faci traïdors. Una
nova apor tació al bagatge
memorialístic que a poc a poc anem omplint, i ben escrita, amb
gruix narratiu i de síntesi.
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Infocultura
Ressenyes
assaig
Independentisme català
Oriol Illa
Angle Editorial - Fundació Josep Irla
Entre el símbol i la institució. Pròleg de
Josep-Lluís Carod-Rovira. Premi
dassaig Irla 2010. Rigor i arguments,
això és enraonar sobre quelcom que
ja és a la nostra taula per quedar-se:
com funciona el món i com ens convé
situar-nos-hi per tirar endavant
col·lectivament. Lautor, el relleu
generacional de la transició ja és ací,
i descomplexadament.
crònica
Extraños en Madrid
Iñaki Anasagasti
Flor del Viento
Una república confederal para una
España plural. Fa 25 anys que
representa el PNB a les Corts i això li
permet explicar el funcionament del
sistema des de dins i com els perifèrics
som vistos com a éssers estranys,
perquè han concebut el ser espanyol
de manera exclusivament castellana.
Lectura amena i il·lustrativa.

relat autobiogràfic
El meu temps de presó 1962-1963
Isidre Molas
Edicions 62
Trencadís de records. «Queda el record
de la por de no poder-ho aguantar, de
la por del desequilibri mental, de la
por de ser un mateix. És una espiral
que et xucla i se tempasa». Records
personals, duna vivència, duna
època, de les discussions entre els
presos polítics que feien pinya. Un home culte i sòlid.
crònica
Huracán sobre el Sáhara
Pablo-Ignacio de Dalmases
Ed. Base
Memorias de un periodista en el
último desastre colonial español. Lany
1966 deia un tal Carrero Blanco:
«España no os abandonará nunca.
Abandonaros sería un crimen que
España no cometerá jamás». Una de
les més grans vergonyes històriques
de lEspanya contemporània, de Franco a la democràcia fins a la
repressió marroquina de fa poques setmanes, amb mort inclosa
dun ciutadà espanyol, i sense resposta digna per part del govern
central.

Llibreria
Catalana
7, plaça Joan Payrà
66000 Perpinyà
tel. (0) 468 34 33 74
a/e: llibcatalana@free.fr
web: www.llibreriacatalana.com
Una llibreria per a un país normal. Tots els autors de la Catalunya Nord al nostre abast. Llibres
en català sobre tots els temes i de tot el territori. Llibres en francès sobre la Catalunya Nord.
També llibre infantil, CD i DVD. Novetats i ressenyes a la pàgina web.

Les Notícies de llengua i treball, núm. 31, desembre 2010 | 79

