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En aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional contra

l�Estatut, el Tribunal Suprem va dictar tres sentències el passat

mes de desembre contra el fet que el català sigui llengua vehicular

a l�ensenyament bàsic. Aquest fet, per la seva gravetat, atempta

clarament contra un dels elements bàsics de l�escola catalana,

és a dir, el model d�escola de què es va dotar el nostre país, que

ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys i gràcies al qual la

nostra societat presenta un alt nivell d�educació i de cohesió

social.

L�escola catalana és un model educatiu que es basa en la no

separació dels infants i joves per raó de llengua. És un model

constituït per diferents elements que fan possible el coneixement

de les dues llengües oficials per part de tot l�alumnat en acabar

l�ensenyament obligatori, evita la fractura a causa de les

diferències lingüístiques i afavoreix la cohesió social. La immersió

lingüística als primers cursos de l�escolarització, el català com a

llengua vehicular i de comunicació, la catalanització dels

continguts (respectant els mínims establerts per l�Estat) i altres

aspectes organitzatius han donat força i solidesa a aquest model,

que ha estat objecte de reconeixement per part de diverses

institucions internacionals.

És aquest mateix model el que ha permès que l�escola

contribueixi de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri

que viu la llengua catalana en el seu ús en diferents àmbits de

la vida social. Algunes mesures, com la mateixa immersió, es

van prendre justament per equilibrar la manca d�ús social i

quotidià del català en molts indrets de Catalunya, en què el

castellà hi és clarament la llengua hegemònica.

D�altra banda, aquest model lingüístic escolar és el resultat

de la ferma voluntat de tota la societat catalana, especialment

de la comunitat educativa que va lluitar per tenir una escola

catalana democràtica i per a tothom. Des de fa trenta anys el

consens entorn del model lingüístic i educatiu ha estat absolut

i la implicació de pares i mares i del col·lectiu del professorat ha

estat molt gran. Cal tenir en compte que una bona part d�ells

eren castellanoparlants i no havien tingut accés reglat a la cultura

i a la llengua catalanes. Canviar ara aquest model d�escola

catalana seria trair aquell esperit i aquell esforç.

Amb l�arribada d�un nombre important de famílies

nouvingudes, durant la primera dècada del segle XXI, aquest

model, degudament actualitzat, s�ha mostrat una vegada més

ben eficaç i amb una notable capacitat d�integració dels

nouvinguts: les aules d�acollida, la nova forma d�encarar la

immersió, els projectes lingüístics de centre, els plans educatius

d�entorn..., són noves mesures que han ajudat a mantenir la

cohesió social i a fer que l�escola jugui un paper de primer ordre

en l�acollida i l�arrelament dels infants i joves de la darrera

immigració. Per això creiem que la immersió lingüística ha

d�ésser una de les principals cartes a jugar per aconseguir un

futur pròsper, cohesionat i en pau, en què no hi hagi separació

entre comunitats, ni discriminacions de cap mena.

És contra aquest model d�escola, i contra el model de societat

cohesionada que l�escola ha contribuït a bastir, que s�adrecen

les sentències del Tribunal Suprem, les quals obren la porta a

demandes interessades que poden posar en perill la pau

lingüística i la cohesió social de Catalunya.

Creiem que cal actuar contra aquestes agressions que de cap

manera no es poden minimitzar pel que suposen de risc per a

la convivència i la pau social al nostre país. I cal actuar-hi de

manera positiva reforçant justament el model d�escola catalana,

millorant la seva eficàcia per garantir un bon coneixement de

totes les llengües, especialment de la catalana, i enfortint per

tots els mitjans la presència del català en tots els àmbits socials.

Volem, en primer lloc, fer palès el nostre rebuig a les

sentències del Tribunal Suprem i a les demandes que les han

inspirades. En segon lloc, fem una crida a continuar reforçant el

model d�escola catalana; si cal, fent objecció a unes sentències

que poden posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió

social. Al mateix temps, ens sumem a les iniciatives que es

promoguin en defensa de l�escola catalana i cridem les entitats

que conformen la societat civil catalana i a tota la comunitat

educativa (professorat, famílies, alumnat, ajuntaments, consells

escolars, associacions de mares i pares, sindicats, moviments de

renovació pedagògica, entitats d�educació en el lleure i altres

col·lectius) a comprometre�s de manera activa en defensa de

l�escola catalana en llengua i en continguts, en defensa d�una

escola que no separi els infants i joves per raó de la seva llengua

i, en definitiva, en defensa d�una escola que ajudi a construir

una societat més cohesionada i, per tant, més democràtica i

lliure.

(Editorial conjunta de les entitats que formem part de la

coordinadora de somescola.cat.)

Sí a TV3 al País Valencià
Reiterem el nostre suport sindical a Acció Cultural del País

Valencià i l�oposició al cessament de les emissions de TV3 al País

Valencià.

Editorial
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Fotografia de José Soler, Agència Catalana de Notícies (ACN)

Reforcem el model d�escola catalana
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El Calendari dels Pagesos  ha

esdevingut un objecte de culte difícil

d�explicar en l�era d�Internet: no té ni

publicitat ni cap tipus de subvenció i

es continua editant sobre paper antic,

en blanc i negre i sense fotografies.

Present a moltes llars antigament,

penjat d�un ganxo al costat de la llar

de foc, avui només s�explica la seva

difusió com a patrimoni etnogràfic en

la revalorització de la tradició i el gust

pel passat. S�ha de destacar que

manté la mateixa estructura del 1861:

potencia el santoral, les festes, les

dates de les fires i els mercats, les

sembres i les llunes. L�home de ciutat

descobreix quin dia s�han de plantar

els tomàquets.

El Calendari dels Pagesos
fa 150 anys
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«Después de resà�l rosari

Á la voreta del foch

Repasa aquest calendari

Que t�instruirás un poch»

Aquesta quarteta, tota una declaració d�intencions, publicada

a la portada, va servir de pòrtic al Calendari dels Pagesos de

l�any 1861, el primer d�una publicació que 150 anys després

continua ben viva, amb poques modificacions.

El Calendari dels Pagesos, d�utilitat pràctica indiscutible

fins fa ben poc, ara és una edició singular i tradicional que

ja forma part del patrimoni etnogràfic català. Ni els consells

agrícoles, ni els pronòstics meteorològics, ni els elements

d�entreteniment, de lectura i d�instrucció, no són avui el que

fa que el consumidor actual adquireixi la publicació. Alguna

cosa que va més enllà de les raons que mouen el mercat

editorial fa que aquesta peça impresa, que alguns poden

pensar que és anacrònica, tingui actualment més de 70.000

lectors.

L�aparició del Calendari dels Pagesos no és accidental i

cal contextualitzar-la en un moment precís i concret de la

popularització d�aquesta mena de publicacions. Hem de

remuntar-nos al regnat de Ferran VII, concretament a l�any

1814, en què s�abolí la llibertat de premsa i és prohibí l�edició

de diaris i d�almanacs. Aquesta situació va durar fins al 1855,

quan es va publicar la llei que alliberava els almanacs del

monopoli estatal. Aquest fet va esperonar els impressors,

amb visió de negoci, a fer calendaris amb continguts de tota

mena: satírics, polítics, literaris, meteorològics, religiosos,

etc.

El 1856 es publicà el primer número del Calendari del

Pagès, actualment desaparegut. Poc després, l�any 1861,

emulant aquest calendari, però amb una edició més humil

i popular, apareix l�amfitrió del Calendari dels Pagesos, que

neix en un dels moments més àlgids d�aquest tipus de

publicacions, i que s�estructura a partir de diversos continguts

temàtics. Per norma, la llengua emprada és el català, llevat

dels calendaris editats entre els anys 1941 a 1975, en què

Cultura



se�n castellanitzaren els continguts arran de la prohibició de

fer servir el català que va imposar la dictadura franquista.

Encara el calendari de l�any 1940 es va editar en català, un

risc que va córrer l�editor davant la necessitat d�iniciar molts

mesos abans la composició tipogràfica, que aleshores era

manual. És curiós veure que per culpa de l�escassetat de

paper es va veure obligat a editar sobre un paper ja imprès,

de cupons de racionament de l�Ajuntament de Barcelona.

El calendari es va començar a editar a la Casa Llorens,

fundada per Joan Llorens, situada al carrer de la Palma de

Santa Caterina de Barcelona, impremta que va arribar a

disposar d�un fons de fulls populars dels més importants del

país. Segons Joan Amades, els hereus dels Llorens van vendre

el 1907 els drets de publicació i tot el fons de l�impremta per

25.000 pessetes al propietari de la popular llibreria Camí

Impremta Elzeviriana, Joan Raynaud. El 1975, Estanislau

Tomàs va comprar els drets i és qui en l�actualitat en té cura.

El nou propietari va introduir canvis en la publicació, tot

mantenint-ne l�essència i la personalitat, com la recuperació

del català. També va introduir nous continguts d�interès

general i no necessàriament de tema agrari, i la revisió

rigorosa de les dades astronòmiques, del santoral i del

calendari de fires i mercats de Catalunya.

Primer, la distribució era de l�estil dels altres calendaris:

es podia trobar a la casa editora, la impremta Llorens

inicialment, i a la llibreria Camí, després, les quals feien

arribar la publicació a la resta del territori per mitjà dels

recaders, que en feien l�escampada. Els establiments que el

rebien per fer-ne la venda eren ben diversos: cistellers,

botigues de plats i olles, d�ultramarins o de pesca salada.

Durant els primers anys del segle XX, la distribució als carrers

de les ciutats era a càrrec dels venedors d�altres tipus de fulls

de canya i cordill.

L�aspecte gràfic, malgrat que pugui semblar que ha estat

invariable, no és pas així. Es coneixen tres portades diferents.

La primera, del 1861: un gravat signat per Sadurní, excel·lent

gravador de l�època que treballava copiant dibuixos, en el

qual es representa una escena de pagès a la vora del foc. La
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família es reuneix mentre un dels seus membres llegeix el

Calendari. L�any següent, apareix una orla on es representen

estris i eines de pagès i escenes costumistes, obra del

reconegut gravador Noguera. Actualment, i des de 1874, la

portada és la roda perpètua, manllevada del llibre dels Secrets

d�agricultura, casa rústica i pastoril de fra Miquel Agustí (1617).

Aquesta imatge identitària n�ha esdevingut la icona.

Cal destacar que, a partir del 1927 i fins a l�actualitat, les

imatges interiors són del dibuixant Ricard Opisso, un dels

il·lustradors més importants de l�Estat espanyol del segle XX,

que va ser, entre altres coses, aprenent i col·laborador d�Antoni

Gaudí i dibuixant de publicacions de renom com l�Esquella

de la Torratxa,Cu-Cut, la Campana de Gràcia o el TBO.

Juntament amb el Calendario del Ermitaño de los

Pirineos, el Calendari dels Pagesos és a Catalunya el

darrer exponent d�una tradició editorial de calendaris

populars. El seu paper instructiu i informador

d�esdeveniments astronòmics i de novetats en el camp

agrícola ja no són l�únic interès. Actualment, ofereix

quelcom difícil de trobar en altres publicacions que

gaudeixen de l�atractiu de l�espectacularitat de la imatge

a tot color: singularitat i serenor. La singularitat de

l�austeritat d�una edició senzilla, sense pretensions, i

la serenor dels continguts que ens conviden a estones

a lectures tranquil·les i reposades, ben diferents de les

del dia a dia.



En aquests temps que la inestabilitat i la confusió s�han

globalitzat i afecten tant a nivell col·lectiu �polític, econòmic,

mediambiental, educatiu� com a nivell individual �relacional,

professional i personal�, alguns constaten una gran crisi de

fons. Una crisi de valors que es reflecteix en un increment

de la desorientació, la desconfiança, l�egoisme, l�agressivitat,

el negativisme i la por. Aquesta situació es veu agreujada

per una manca de lideratge que ens ajudi a sortir d�aquest

laberint que hem anat creant, pas a pas, en major o menor

mesura, entre tots els que formem, ahir i avui, la societat.

L�esgotament dels recursos està posant de manifest

l�esgotament del model materialista basat en un creixement

il·limitat d�acord a un increment constant de les necessitats

individuals i col·lectives. Es fa cada vegada més urgent

reflexionar sobre l�origen de les necessitats per poder passar

d�un model basat en la satisfacció externa mitjançant el

consumisme cap a un model basat en la satisfacció interna

i el compartir.

Si observem, en perspectiva, la seqüència circular

individual a què respon aquest model:

generar desig / sentir necessitat � satisfacció /

consum recurs extern� frustració � generar desig /

sentir necessitat

i destil·lem quines motivacions o amb quins valors profunds

estan connectades aquestes necessitats, podem observar un

patró que es va repetint a les persones d�arreu del món,

independentment del gènere, la raça, la cultura, la religió

o la procedència i que respon als ideals que l�ésser humà,

individualment i col·lectivament, vol aconseguir: la pau,

l�amor, la felicitat, la veritat o el coneixement i la plenitud.

El món occidental ha construït una ciència excel·lent per

observar, descriure, mesurar, analitzar, controlar i manipular

aquest món extern, és a dir, investigar i conèixer l�estructura

i el funcionament de la matèria i dels fenòmens per poder

satisfer d�una forma externa aquestes necessitats internes.

A Orient, no hi ha cap diferència en les necessitats que

han volgut satisfer, però sí en la direcció del camí que han

seguit per fer-ho, i l�enfocament de la seva observació,

descripció, anàlisi i control, els ha portat a buscar en l�interior

de l�ésser humà, això és a fer servir la introversió, la capacitat

de l�ésser humà per mirar-se i observar, i l�excel·lència

d�aquesta ciència la coneixem com a meditació.

La meditació Raja Ioga que s�ensenya des de l�Associació

Brahma Kumaris és un bon exemple d�aquest art ancestral

de mirar-se un mateix amb la intenció de conèixer com s�és

realment, l�art que em permet posar atenció a què succeeix

en aquest instant dins meu i poder percebre amb claredat

què és i/o a què respon.

Hi ha diferents passes i estats que podem experimentar

practicant la meditació, però el primer requisit, la primera

gran porta cap a un mateix passa per calmar la ment, reduir

la dispersió mental, la manca de concentració, poder observar

i adonar-me dels pensaments repetitius i a voltes que no

desitjo, desfer-me de les falses creences, de les idees errònies

sobre mi mateix, de les emocions negatives com la tristesa

o la por, l�excés de criticisme i de queixa.

Aquesta porta cap a un mateix que consisteix a adonar-

me de com utilitzo els pensaments i les emocions és l�inici

del camí per calmar la ment, per apropar-me a l�experiència

de la pau. Una ment pacífica és una ment lliure de l�estat de

necessitat i de desig constant, és una ment oberta a

l�experiència d�aquells valors profunds que tant anhelem i

que ara, més que mai, hem de poder transformar en una

realitat.
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Víctor Natal, Associació Brahma Kumaris; Fotografia: Isidre Tiana

Confluència de dos móns.
La ciència de l�observació



Els grans reptes del present demanen una nova manera

d�abordar i pensar en el model de desenvolupament i de

progrés que volem i, per tant, requereixen també una

adequació de les polítiques sindicals que donin resposta a

les noves necessitats de la societat.

És especialment important promoure la conscienciació

de tots i de totes envers la necessitat de modificar els nostres

hàbits de viure i de produir, per tal que siguin més

respectuosos amb el medi ambient, convençuts que aquest

pas no només representa una millora de capacitat o

competitivitat del nostre teixit productiu, sinó que ha de

situar-nos en millors condicions per afrontar els reptes i les

oportunitats de futur.

Per concretar aquest compromís i donar un impuls

qualitatiu a l�acció sindical en l�àmbit del medi ambient,

d�importància cabdal, tant per les empreses com per la

societat en general, la UGT de Catalunya desenvolupa un

ampli ventall de programes i actuacions, que ens permeten

jugar un paper essencial en la contribució a una societat més

sostenible.

El sindicat va dissenyar un projecte mediambiental que

fes possible l�evolució des d�una tasca de sensibilització

mediambiental fins a una formació qualificada que permeti

la participació activa i efectiva del treballador en la gestió

ambiental a les empreses.

En aquest sentit, els Premis Atlas reconeixen aquelles

iniciatives exemplars desenvolupades en l�àmbit sociolaboral,

respectuoses amb l�entorn.

Aquests premis recullen molts dels aspectes que

persegueix aquest projecte, com ara la necessitat de

transformar l�aparell productiu català a favor del medi

ambient i de l�ocupació, i identificar el medi ambient com

un factor positiu, tant per la seva capacitat de generar

ocupació com per la d�obrir nous camins productius,

comercials o de serveis.
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Premis Atlas 2010. L�acte va comptar amb la presència

del conseller de Medi Ambient i Habitatge de la

Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar; l�alcaldessa

d�Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, i el secretari general

de la UGT de Catalunya, Josep M. Àlvarez.

Els premiats han estat:

� Millor iniciativa empresarial: KH LLoreda, per la seva

trajectòria empresarial que, gràcies al seu esforç i treball,

ha desenvolupat i implantat polítiques de sostenibilitat per

reduir l�impacte ambiental dels seus productes de neteja.

� Millor iniciativa de participació social i ciutadana: Centre

per a la Sostenibilitat Territorial (CST), per promoure «una

nova cultura del territori»: reflexió i preocupació al voltant

dels límits, vulnerabilitats i transformacions del territori i

de com gestionar-lo. Ha dinamitzat i consolidat una xarxa

de complicitats que li permet actuar com un agent col·lectiu

d�observació, difusió i socialització. Aplega entitats

ambientals i moviments de defensa del territori, professors

i investigadors universitaris, agents econòmics i

professionals, i ciutadans en general.

� Trajectòria exemplar: Jaume Terradas i Serra, doctor en

Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i

catedràtic emèrit d�Ecologia de la Universitat Autònoma

de Barcelona.

La voluntat de la UGT de Catalunya és, per tant, continuar

reforçant aquesta línia. El nostre objectiu és aconseguir

garantir una ocupació estable i de qualitat així com la

qualitat de vida dels treballadors i dels ciutadans de

Catalunya, tot protegint l�entorn que ens envolta.

Dionís Oña, adjunt a Política Sindical;
Fotografia: Marta Juan

Els Premis Atlas



Les Notícies de llengua i treball, núm. 32, maig 2011 | 10

Cultura

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

va presentar el llibre Estudios sobre el

derecho a la vida e integridad física y

moral en el ámbito laboral, que analitza

com a aspecte central l�assetjament a

la feina.

La presentació va comptar amb la

intervenció del director general de

Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

de la Generalitat, Ramón Bonastre, i

dels autors del llibre, Luis Ezquerra, Pilar

Rivas i Joan Agustí. Va tancar l�acte el

coordinador general del Gabinet Jurídic

de la UGT de Catalunya, Francesc Neira.

Visió general del dret fonamental, el

seu contingut, la seva extensió i forma

de funcionament. Anàlisi de l�aspecte

orgànic i funcional i relació amb

l�aspecte objectiu i  subjectiu.

Especialment, aprofundiment de les

maneres i formes en què el dret

fonamental desenvolupa la seva

eficàcia.

Anàlisi dels aspectes centrals del

dret fonamental a la integritat física i

moral en l�àmbit del dret laboral.

L�assetjament laboral és una figura cada

cop més treballada per la doctrina i la

jurisprudència encara que, això no

obstant, es mou en contorns imprecisos.

Tot dret substantiu no és res sense

els drets instrumentals corresponents,

que serveixen de suport per portar a

bon port els primers. Anàlisi dels

diferents procediments i garanties

processals que ofereix la Llei de

procediment laboral, perquè el dret

fonamental sigui real i efectiu, fins i tot

davant el desconeixement de tercers.

Ramon Porqueras, secretari general de

la UGT de Catalunya en la clandestinitat

i l�exili a França durant els anys

cinquanta i seixanta, va acumular al

llarg de la seva vida molts documents

que enviava regularment a Barcelona.

Quan va morir, i per voluntat seva, la

família va dipositar el fons a l�Arxiu de

la UGT de Catalunya. Fruit d�aquesta

documentació i d�altres fons �com les

nombroses car tes  que es  van

intercanviar i les entrevistes amb els fills

i amics de Porqueras�, l�historiador

David Ballester va poder escriure una

magnífica biografia del personatge. El

resultat ha estat el llibre Ramon

Porqueras. L�heterodòxia militant. Un

socialista contra Franco, que es va

presentar oficialment a la seu del

sindicat.

Van participar-hi:

Francesc Neira, director de la

Fundació Comaposada � Sindicalistes

Solidaris, una fundació que s�ha

compromès amb la investigació i difusió

de la nostra història, i que, juntament

amb la Fundació Campalans, va atorgar

el premi especial Compromís 2008 a

Ramon Porqueras.

Frederic Pau Verrié, historiador i

company de militàncies de Ramon

Porqueras. Junts van ser detinguts el

1953 amb, entre altres, Ramon Morera,

(l�altre secretari  ugetista, amb

Porqueras), Jaume Viladoms, Antoni

Monràs i Emili Losada.

Josep M. Àlvarez, secretari general

de la UGT de Catalunya, hereu, doncs,

de la Secretaria General que va ostentar

Porqueras a partir del 1951. Plenament

conscient que sense persones així avui

no seríem on som.

David Ballester, doctor en història

contemporània i professor de la

Universitat Autònoma de Barcelona. Ha

investigat a bastament en l�àmbit de la

història social. És l�autor dels tres volums

de la història de la UGT: Marginalitats i

hegemonies: la UGT de Catalunya (1888-

1936), Els anys de la guerra. La UGT de

Catalunya (1936-1939); Els homes sense

nom. Clandestinitat i exili de la UGT de

Catalunya (1939-1976).

Ramon Porqueras va ser un home fort

de l�ugetisme i el socialisme català. Va

començar a militar al Moviment

Socialista de Catalunya (MSC) i a la UGT

l�any 1946 quan, amb 11 persones més,

va fundar el Sindicat de la Banca de

Barcelona de la UGT. Va ser un dels

principals promotors de la vaga dels

tramvies del 1951, i aquell mateix any

va ser nomenat secretari general de la

UGT de Catalunya. Va tenir un paper

fonamental en la reorganització d�una

UGT feble i clandestina, perseguida

reiteradament, colpejada i gairebé

desfeta per la repressió franquista. Va

viure clandestinament des del 1948 fins

a la seva detenció el 1953. El 1955 va

optar per exiliar-se a França, on va

morir l�any 2008.

Presentació de la biografia
de Ramon Porqueras

Presentació d�un estudi sobre l�assetjament a la feina



L�Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia ha

detectat que, en l�actualitat, l�ús del català per part dels

ciutadans, és clarament escàs davant els organismes de

l�Administració de justícia. Aquesta situació de marginació

del català en l�àmbit jurídic genera, en molts casos, situacions

de conflicte i de discriminació intolerables en relació amb

les persones que utilitzen la llengua pròpia.

Aquest fet, en molts casos, és contradictori, ja que moltes

de les persones que parlen català en els seus àmbits de la

vida privada i social, canvien de llengua i utilitzen el castellà,

tant de manera oral com escrita, a l�hora de relacionar-se

amb l�Administració de justícia.

L�Associació ha posat en marxa la campanya «NO

CANVIEM DE LLENGUA», adreçada principalment als ciutadans

i ciutadanes, amb la finalitat d�informar-los sobre el seu dret

fonamental a parlar en la seva pròpia llengua davant

l�Administració de justícia. L�entitat facilita la documentació

necessària per donar a conèixer els drets dels ciutadans sobre

l�ús de la llengua i posa a la seva disposició els serveis

informatius de l�entitat davant de qualsevol dubte o

aclariment. L�entitat també considera que és necessari

eliminar qualsevol obstacle per a l�ús del català, així com

dotar els juristes i les administracions públiques dels

instruments imprescindibles per al foment de la nostra

llengua.

Situació de la llengua catalana als jutjats
i tribunals de justícia de Catalunya
Les darreres dades oficials sobre els usos lingüístics publicades

pel Departament de Justícia de la Generalitat són del 2009

i encara no s�han fet públiques les referides a l�any 2010.

Des de l�Associació de Juristes en Defensa de la Llengua

Pròpia, considerem que l�ús del català està patint un retrocés

respecte d�altres anys, i queda relegat, en molts casos, a un

ús anecdòtic.

Les dades del 2009 sobre els usos de la llengua catalana,

indicaven que únicament el 16% de les sentències es dictaven

en català, mentre que l�any 2004 arribava al 20%. Aquesta

dada ja demostra per ella mateixa la greu situació que pateix

el català en el món judicial. El que és encara més preocupant

és la percepció que es té de la situació a 2011, ja que

l�associació preveu un empitjorament de les xifres en relació

amb l�any 2009.

Per tot plegat, des de l�Associació es considera

imprescindible actuar amb la màxima celeritat possible, amb

la finalitat d�intentar canviar aquesta tendència negativa.

Les dades oficials, referides a la capacitació lingüística del

personal de justícia, les seves habilitats passives (entendre

i llegir), la pràctica totalitat del personal (al voltant del 99%)

té els coneixements de català adequats per entendre l�usuari

oralment en català i llegir documentació en català. Pel que

fa a les habilitats actives (respondre oralment i per escrit),

el 91,7% té els coneixements de català adequats per respondre

l�usuari oralment en català, mentre que el 80,6% pot escriure

documentació judicial en català. Cal destacar que hi ha 178

jutjats que manifesten que el 100% del seu personal és capaç

d�escriure documentació en català.(*) Per tot plegat, queda

molt clar que no hi ha cap problema de capacitació lingüística

del personal de justícia, que pugui justificar la no utilització

de la llengua catalana en el seu treball diari.

Principals dades d�usos lingüístics(*):
L�ús escrit dels jutjats:

� El 15,9% dels jutjats utilitzen el català a l�hora d�elaborar

models propis, mentre que el 67,8% utilitzen el castellà.

� El 8,2% dels jutjats diuen que utilitzen per defecte el

català en la redacció de les seves sentències, mentre que

el 64% manifesten que les notifiquen per defecte en

castellà i un 22,9% no han adoptat cap criteri referent a

la llengua a utilitzar en la redacció de les seves sentències.

� El 14,2% dels jutjats diuen que han adoptat el criteri

d�utilitzar el català en la redacció de la resta de la

documentació. El 51,1% de les oficines ha adoptat per

defecte el castellà i un 27,5% no ha adoptat cap criteri

lingüístic preferent.

L�ús oral:

� La llengua catalana és preferent en el 25,2% dels judicis.

Val a dir que en molts casos els judicis són bilingües.

� En la comunicació fora dels actes de judici, en canvi, el

47,5% de les comunicacions orals amb els ciutadans es

fan en català i el 52,3% en castellà.

(* ) Dades de l�Enquesta d�usos lingüístics 2008, elaborada

per la Secretaria General de Política Lingüística i el Departament

de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Pàgina web informativa: www.nocanviemdellengua.cat

Campanya
«NO CANVIEM DE LLENGUA»

Només un 3% de les demandes que es
presenten als jutjats i un 17% de les
resolucions judicials són en català: no canviïs
de llengua. Tothom entén el català. Reclama,
demanda i defensa�t en català. Si vas al jutjat,
no canviïs de llengua.
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Us en fareu creus de la quantitat d�alumnes que s�han

aproximat als seus títols des de les aules del país. Però, la

dosi d�estima i de proximitat que representa aquest ressò

escolar no deixa de ser una extensió més del fenomen

sociològic que comporta parlar d�un autor que té 130 títols

publicats, que ha aconseguit que un d�ells (La casa sota la

sorra, 1966) continuï sent llegit fins a arribar a la setantena

d�edicions, i que té més d�un milió d�exemplars distribuïts

amb la seva rúbrica. No són bagatel·les. Una obra tan extensa

i que ha deixat pistes en tantes direccions exigeix una

investigació en tota regla. I, de moment, què podia ser millor

per entendre la persona que acostar-nos-hi a partir de l�alter

ego del seu personatge detectivesc, com fem a la mostra?

Al capdavall, tots dos oficis comparteixen alguns trets

essencials. L�escriptor i el detectiu coincideixen en la

consideració d�espectadors, per exemple, més voyeurs que

no pas actors a l�hora de l�aventura real, però realment molt

actius si del que es tracta és de recrear-la fictícia en paraules.

A més, tots dos individus són gent de barri; amicals, més

inquisitius que inquisitorials, i amb ganes de fer-la petar amb

els veïns i de dir-hi la seva, interessats per la vida humil que

els envolta, tan riallers com curiosos, vius en la paraula i

sempre conscients del llegat que assimilen a través d�aquest

xerroteig seu, tan divertit. Les aventures del detectiu Felip

Marlot són, doncs, ben poc «negres», però paradoxalment

representen cert estadi de maduresa del gènere, quan l�autor

es permet recórrer amb humor als seus clixés com si ja fossin

estereotips universals perfectament establerts. Ho són. I

segur que és una bona notícia per a algú com Carbó, que als

setantes i vuitantes es va implicar en la normalització de la

literatura de gènere en català, dins el col·lectiu Ofèlia Dracs

i en solitari.

Joaquim Carbó exposat
Joaquim Noguero; foto: Jordi Casañas (Biblioteques de Barcelona);

Joaquim Carbó: retrat de Xavier Sanfulgercio a sobre del còmic de Francesc Infante

Del passat 28 de gener fins al 3 d�abril,

el seu treball ha estat exposat a la

biblioteca pública Jaume Fuster de

Barcelona. La mostra repassa la seva

llarga i variada trajectòria com a

escriptor, i porta per títol «Carbó negre».

Inaugurada com a inici de la setmana

BCNegra, l�exposició de Biblioteques de

Barcelona és una mirada a l�obra de

l�autor plantejada des d�una doble

perspectiva: 1) la de l�amical detectiu

creat per ell a frec dels anys vuitanta,

Felip Marlot (1979), amb més aventures

posteriors (és a punt de sortir-ne una

altra); i  2) la de les diferents

investigacions i retrats robots que un

munt de canalla s�ha plantejat sobre

Carbó mateix i els seus llibres.
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A la biblioteca barcelonina que du el nom del seu admirat

amic i escriptor de novel·la negra Jaume Fuster no hi ha el

Joaquim esposat a la pota de la taula de cap possibilitat

tancada. Més aviat hi trobareu l�autor que s�ha exposat de

forma molt lliure a practicar les formes més diverses,

calidoscòpic en la mirada i multiplicat en els resultats. Al

capdavall, en moltes obres ha tendit a presentar diferents

formes d�investigació actuals: l�autoreconeixent de l�escriptor

a La màgia dels temps, el grup d�amics que juga literalment

a detectius a La colla dels deu, o un tipus d�aventura que,

vint anys abans, prefigura a La casa sota la sorra peripècies

similars d�Indiana Jones amb malvats nazis, aventurers

arqueòlegs i amagatalls subterranis (no és casualitat,

homenatgen els mateixos clàssics, també s�hi respira un cert

aire de Tintín per la mateixa raó: Hergé és un altre fill de la

mateixa cultura popular). Per això, entremig dels originals

de Maria Rius (Felip Marlot en llibre) i de Francesc Infante

(el personatge en còmic), Carbó negre ens situa dins l�espai

expositiu com si fóssim a escola, reivindicació plàstica d�uns

ulls de nen, d�una mirada verge i desautomatitzadora que

l�escriptor comparteix per força amb el detectiu a l�hora

d�apartar-se del pensament rutinari i descobrir les veritables

raons de cada cas.

Les empremtes de Carbó en tants i tants títols tracen un

mapa, i amb aquest plànol resseguim ara la personalitat de

l�autor a l�altra banda dels miralls de paper que el reflecteixen.

Joaquim Noguero és el comissari i autor dels textos de «Carbó

negre».

Cultura



Ara a Catalunya, i sobretot a l�àrea de Barcelona, es parla

sempre de «paella». Però, la forma autòctona catalana

d�anomenar l�arròs és així: un «arròs» (farem un arròs, tenim

arròs, hem anat a una arrossada...). Molt més tenint en

compte que a Catalunya l�anomenada «paella» en realitat

no ho és: és un arròs a la cassola, però sec.

Però a més, i molt important, a Catalunya la paella no té

la dimensió ritual que té al País Valencià, on és un dels signes

més fonamentals socials. Anar de paella, ser convidat a una

paella és una autèntica expressió d�amistat o obsequiositat.

La paella valenciana és molt més que un simple arròs.

Sobre l�arròs a la valenciana, arròs a la paella o,

simplement, paella �el recipient ha donat nom al plat�, es

podria escriure tot un tractat. Hi ha qui ho ha fet, si més no

pel que fa a les receptes; de Lorenzo Millo a Josep Piera,

passant per Franciso José Seijo, un gallec afincat a Alacant,

que ens han meravellat amb la fecunditat arrossera dels

valencians, indubtablement única al món. Tot i que hem de

dir, d�entrada, que hi ha paelles, paelletes i plats d�arròs �que

no són més que això� que també s�anomenen «paella».

El plat més emblemàtic dels valencians desperta passions

polítiques i gastronòmiques, és motiu de polèmica sobre la

seva identitat, genuïnitat, i hi ha qui s�ha preocupat que hagi

estat furtat. Si ho ha estat és, d�una banda, perquè és un plat

extraordinari i enlluernador en la simplicitat (és la paella un

plat barroc, com diu el tòpic?), i de l�altra, perquè, malgrat

que només els valencians en posseeixen el secret de

l�elaboració, del punt just i exacte de cocció i d�aroma dels

grans d�arròs �sense esclatar, amb socarrat al fons, plens del

color i el gust dels ingredients�, s�ha difós a tot el món. Per

cert, que el socarrat de l�arròs també agrada als iranians, que

la consideren la part més bona del seu polo.

La paella és un reflex exacte de les contradiccions i glòries

del país: s�ha difós com un plat espanyol, més que valencià;

se n�han fet i se�n fan tota mena de versions i

desnaturalitzacions; ha esdevingut una caricatura turística

de l�Espanya de pandereta. Restituir-li, doncs, la seva

mediterraneïtat, és tornar-li la seva valencianitat més

autòctona. O, com diria Joan Fuster, com més valenciana

sigui, també serà sense complexos més balear, o més catalana,

llocs on la paella ja és un plat propi, encara que amb

importants matisos pel que fa a l�execució i als ingredients.

Com ja hem dit: presència d�un sofregit amb ceba, de color

fosc (la marca, segons els restaurants, el brou, en aquest cas,

no compta) de marisc, pèsols, pebrot o pebre vermell fresc,

escalivat o rostit (i no pebre vermell, bord o roig pròpiament

dit).

Les paelles genuïnes �caldria, parlar en plural� es

diferencien clarament de les paelles catalanes del Principat,

espanyoles, cubanes, mexicanes o nord-catalanes-franceses:

per parlar de països on ara és un plat corrent. A l�Hexàgon

esdevé Royale �els francesos insinuen que és un plat àrab,

com el cuscús Royal, i tal com ho mostren, iconogràficament,

a les infames llaunes de paella preparada que fabriquen-; els

espanyols, segons els receptaris internacionals, hi posen

xoriço, i així és nacional. I al Principat, a banda de posar-hi

ceba o pèsols, no s�entén una paella sense carns i marisc,

com si fos un arròs a la cassola més sec (i aquesta, de fet, és

la versió de la paella difosa arreu del món). Als diccionaris

anglosaxons és descrita com un plat de «marisc, i a vegades

carn, amb arròs».

En aquesta definició hi ha la clau per entendre dos

conceptes, dues visions del món i de la cuina totalment

oposades: la nòrdica i la mediterrània.

Mentre que per a un valencià, un mediterrani, la paella

és un plat d�arròs (n�és la part millor, i els trossos de pollastre

es deixen per al final), per a un anglosaxó, home de carn, de

sang i de guerres, d�imperis i dominis, de protestantisme

militant, però també de raó i d�estudi, és un plat de carn o

marisc guarnit amb arròs. Aquest petit detall, doncs, és la

diferència entre la paella catòlica i la paella protestant.

L�origen de la paella és relativament modern (segles XVIII-

XIX) i es relaciona amb l�adopció de la paella de fregir per

confeccionar-lo, és a dir, amb la Revolució Industrial, quan

s�abarateixen els estris de ferro i són accessibles per a la

butxaca d�un llaurador. La primera al·lusió que n�he descobert,

però no encara el nom del plat, que és recent, potser del

segle XIX, és la que apareix al manual Avisos, y instrucciones

per lo principiant Cuyner, del primer terç dels segle XVIII, on

ja es distingeix perfectament entre l�arròs a la cassola, o a la

catalana, i l�arròs a la paella (o rossejat?), o a la valenciana.
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Jaume Fàbrega

La paella: essència,
variació i revolució



Balboa és un poble petitíssim �58 habitants, 396 en tot el

municipi� situat al nord-oest de la província de Lleó, molt a

prop de Lugo i Astúries, a les acaballes de la Serra d�Ancares,

a la comarca del Bierzo.

El poble, al límit de la desaparició per la despoblació

continuada, és escenari d�un curiós procés de

desenvolupament rural des de fa uns 20 anys. En aquest

temps, ha aparegut una incipient infraestructura de turisme

rural que ha rescatat l�interès per aquestes valls i la seva

cultura popular i manté la seva vitalitat social �tot i les

circumstàncies pessimistes�, i millora el seu dia a dia

lentament, a l�entorn del turisme i la ramaderia.

Aquestes infraestructures, especialment la icona de la

cultura ancaresa que és la palloza �habitatge unifamiliar

d�origen astur-celta on es cohabitava amb el bestiar�, es

basen en la cultura tradicional i han estat posades al dia per

un artista local sorprenent: Domingo de Canteixeira, un

creador autodidacte que beu de les fonts de la cultura popular

per projectar-la en un sentit universal.

L�última d�aquestes obres, però, no és en el seu inici un

edifici tradicional: és de nova planta i estructura d�acer i

formigó de 900 m2. Es tracta d�un poliesportiu que la

despoblació fulgurant va convertir en obsolet. Domingo l�ha

reciclat com a espai cultural i ho ha fet des de la perspectiva

de la cultura ancestral: la vida dels objectes i utensilis acaba

la desaparició material, però fins llavors poden ser reutilitzats

una vegada i una altra.

Aquest antic poliesportiu és La Casa de las Gentes, un

espai cultural, dinàmic i obert que promou el coneixement

de l�entorn natural i cultural de la vall de Balboa. L�espai

expositiu s�obre a aquells que vulguin mostrar la seva visió

dels treballs, pensaments i il·lusions de l�ésser humà, que

ensenyin la confrontació de l�home i la dona amb la natura

i la vida, i l�art i la cultura que neix en aquest procés i que

no solen recollir els museus convencionals. A través de la

cultura, es persegueix també enfortir el desenvolupament

del medi rural, necessitat de noves propostes que

contribueixin al seu coneixement i manteniment. Per això,

es promou la participació i la interacció amb el públic amb

la idea que les Gentes han de ser els protagonistes de l�espai,

que les seves expressions i somnis, en tot tipus de formats,

siguin acollits a la Casa.

El treball de Domingo de Canteixeira conté dues parts

singulars. En primer lloc, i atès que és impensable enderrocar

l�estructura, recobreix l�espai i oculta els materials impropis

de la cultura tradicional i folra literalment l�estructura amb

fusta, ferro i pedra, i afegeix una planta intermèdia de sòl

de fusta que pràcticament dobla l�espai que hi havia abans.
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Pepe Alonso
Fotografies: Carlos Alonso Giral i Raíul Fernández Barredo

La Casa de las Gentes de Balboa:
un espai cultural



En segon lloc, La Casa acull una exposició permanent de la

seva extensa obra escultòrica, que resulta un punt d�atracció

turístic i cultural de primer ordre.

Els seus espais (pallozas, auditori, molins�) han significat

un revulsiu extraordinari a l�hora de recaptar l�interès del

públic, i han impulsat de manera crucial el turisme rural a

la vall. No només per l�estètica dels llocs sinó també per les

noves funcions socials que acullen: bar, restaurant,

actuacions... o simplement el fet d�estar, de sentir-se acollit

sota el teito d�una palloza. Encara podem afegir un altre valor

important: visitar els llocs on s�ubica la seva obra significa

recórrer un bonic itinerari de turisme rural entre valls i

arbredes variades, i es converteix en un vot per la continuïtat

de la humanització d�un paisatge que necessita alternatives,

però de la mateixa matèria primera del lloc, per poder-se

plantejar el futur a curt termini.

La seva obra en general ressalta el valor de la terra i la

seva interacció amb l�home i la dona d�aquestes terres, i es

converteix en una lliçó d�optimització dels recursos i de la

bellesa natural. D�aquesta lliçó de cultura tradicional forma

part principal el reciclatge dels materials, i en l�obra de

Domingo pren especial protagonisme, i converteix tradició

i reciclatge en valors socials més enllà de la pura estètica

�d�altra banda, tan interessant. És així que el reciclatge dels

elements (paravents treballats en relleu, tapes de bagul

convertides en taules..., en definitiva, estris vells en nous

contextos), tan arrelat en la cultura popular, cobra amb

Domingo un nou sentit: els objectes de fusta prenen nova

vida, una dignitat que els rescata de la seva humilitat i que

ens recorda d�on venim. En aquest context, un món rural en

vies d�extinció, la seva tasca a La Casa de las Gentes no és

una excepció, malgrat els condicionants �formigó i acer�,

sinó que presenta una variada inclusió d�elements populars

que adquireixen, amb l�empremta de la seva mà, una dignitat

insospitada fins aleshores. Domingo recupera en els seus

espais elements per al nostre present, formes i estructures

que tenen la seva arrel en l�antigor. Dignifica els objectes

propis de la cultura tradicional i els confereix una nova vida,

i alhora no oblida el seu origen i recorda la nostra procedència.

+ INFO: http://lacasadelasgentes.blogspot.com

www.casadelagentes.com

Cultura
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L�Àrea d�Acció Social i Cooperació de la Diputació de Girona

va elaborar un Pla d�acció social per marcar les línies

d�actuació i els grans objectius per assolir durant el període

2008-2011. Hem seguit, doncs, el full de ruta marcat que té

dos grans eixos rectors: el suport i la cooperació amb els

municipis, l�autèntica raó de ser de la Diputació com a ens

supramunicipal, i el reforçament del nostre estat del benestar.

En l�apartat de la cooperació a les polítiques socials en

els municipis, cal destacar la redacció de plans integrals

d�accessibilitat municipal (iniciats el 2008). Aquests plans

són una radiografia precisa i detallada per facilitar la mobilitat

al voltant d�espais i edificis públics a nivell local. Són, per

tant, una eina eficaç de cara a corregir possibles dèficits. A

la vegada, i continuant amb la línia de donar suport al treball

social que es fa des dels ajuntaments, s�ha impulsat una línia

d�ajuts als municipis per a l�adequació d�equipaments

d�atenció social. A través d�aquesta línia, s�han distribuït

prop de 200.000 euros que han servit per millorar les

condicions de la prestació d�aquest tipus de serveis a la

ciutadania. En aquest apartat de cooperació amb els ens

locals, caldria afegir la posada en funcionament del Servei

Local d�Orientació Familiar del qual es beneficien 35 municipis

de les comarques gironines, un servei de suport educatiu

per a totes les famílies. El Servei d�Acció Social també ha

donat impuls d�una forma molt clara, i amb la cooperació

del món local, al Servei Local de Teleassistència, que millorarà

la qualitat de vida i facilitarà l�atenció a les persones grans

o amb dependència de les comarques gironines, aquest

servei tindrà 4.000 usuaris a finals de 2011.

Capítol a part mereix l�esforç que s�ha fet des d�Acció

Social per pal·liar els efectes devastadors que la crisi

econòmica actual està tenint sobre el nostre teixit social i,

en especial, sobre les persones amb risc d�exclusió social. En

aquest sentit, s�ha signat un conveni anual amb el Centre

d�Acollida la Sopa, a través del qual la Diputació de Girona

hi destina 200.000 euros anuals. També hem donat suport

a la Delegació Provincial del Banc dels Aliments de les

comarques gironines i al programa d�accés als aliments, a

través dels centres de distribució d�aliments, amb una

aportació de 235.000 euros.

Altres activitats que s�han engegat des del servei són el

disseny del programa Temporada Gran amb la col·laboració

de la Direcció General d�Acció Cívica del Departament de

Governació de la Generalitat de Catalunya i els consells

consultius de la gent gran. Aquest programa ha servit per

dinamitzar i donar a conèixer les activitats culturals i de lleure

que es fan als casals de la gent gran de les comarques

gironines.

En el vessant de la cooperació, la Diputació de Girona

continua donant suport a la Coordinadora d�ONG solidàries

de les comarques gironines, segueix impulsant una línia de

suport als programes solidaris de les ONG i dóna suport al

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
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Solidaritat i cooperació
a Girona



Ara fa set anys, el 2004, naixia de manera ben casolana

�un televisor i un reproductor de dvd en una de les nostres

aules de formació� el Cicle de Cinema Social de la UGT

Comarques Gironines. La resposta tan positiva que obtingué

el feren créixer i des de la segona edició es realitza al Museu

del Cinema i compta amb la col·laboració de la Diputació de

Girona. És tracta d�un cicle que combina ficció i documentals

d�arreu del món i que es desenvolupa en quatre sessions

�dues de dedicades a temàtica laboral, una a la violència

de gènere i una a altres temes socials�, cadascuna amb la

presentació del tema del film per un expert que també

condueix el debat posterior.

Enguany, doncs, celebrarem la vuitena edició d�aquest

cicle que ja ha esdevingut un referent de la tardor gironina.
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Secretària general de FTA-UGT Comarques Gironines i Carles Serra, tècnic
de política social, ocupació i servei lingüístic UGT Comarques Gironines

La psicòloga Eva Carvajal i Carles Serra

Cicle de Cinema Social de la UGT Comarques Gironines

Cicles de cinema social de la UGT 2010

10 de novembre: La generació ni-ni
Presentació: Salima Abdemassie, mediadora
cultural
Projecció de la pel·lícula: Somers Town
Direcció: Shane Meadows; País: Gran Bretanya;
Any: 2008; Durada: 75 min.

17 de novembre: Les condicions de la indústria
alimentària
Presentació: Alícia Buil, secretària general de
FTA-UGT Comarques Gironines

Projecció de la pel·lícula: El nostre pa de cada
dia
Títol original: Unser täglich brot; Direcció:
Nikolaus Geyrhalter; País: Àustria; Any: 2005;
Durada: 92 min.

24 de novembre: Violència de gènere
Presentació:  Eva Carvajal, psicòloga
especialitzada en temes de gènere
Projecció de la pel·lícula: Voces (contra la trata
de mujeres)
Direcció: Mabel Lozano; País: Espanya; Any:
2007; Durada: 60 min.

1 de Desembre: Discriminació laboral per
orientació sexual
Presentació: Manuel Romero, president de
Girona Orgullosa
Projecció de la pel·lícula: Sortir de l�armari
Títol original: Le placard; Direcció: Francis Veber;
País: França; Any: 2000; Durada: 84 min.

Les dates del proper cicle són 16, 23 i 30 de
novembre i 14 de desembre de 2011 i la
programació encara està pendent.





Els senyals referents a la llengua catalana són vermells des

de fa uns anys.

En primer lloc, al nivell educatiu. Si d�altres regions i

departaments de l�Estat francès fan gala de progressions

regulars dels alumnes bilingües, des d�un 8% fins a un 40%

dels inscrits a l�escola pública, aquí a Catalunya Nord els

efectius al parvulari i a primària no assoleixen el 5%. No

obstant aquestes dades, totes les enquestes elaborades fins

avui demostren que més d�un 35% dels pares volen inscriure

llur nen en classe bilingüe. Hi ha un desfasament escandalós

entre la demanda i l�oferta, sobretot quan sabem que una

classe bilingüe de l�ensenyament primari no costa ni un euro

de més que una classe tradicional monolingüe pel seu

funcionament. Els beneficis de l�ensenyament bilingüe pels

joves són reconeguts, i França aplica aquest model educatiu

a la majoria de les seves escoles a l�estranger!

Tenim aquí un problema de voluntat i no un problema

financer.

Després, a nivell social. El conjunt de l�espai públic, amb

escasses excepcions, amaga la llengua catalana darrere d�uns

discursos admirables. De què serveix la proclamació solemne

del Consell General que va reconèixer, fa dos anys, la llengua

catalana com a llengua del departament dels Pirineus

Orientals, si aquest mateix Consell General no canvia res a

la seva retolació integralment en francès en els seus edificis,

la seva xarxa viària, els seus transports, en els despatxos de

les seves delegacions� Igual que la vena lírica en català d�un

batlle diputat a l�Assemblea Nacional a París, si els alumnes

de les seves escoles municipals no tenen cap possibilitat de

rebre un ensenyament bilingüe.

També a nivell dels mitjans de comunicació. Cap TV, cap

ràdio, cap diari no pren en consideració la llengua catalana.

Tot el que és audible o visible, quan ho és, ve o té el suport

de Catalunya Sud.

La inscripció a la Constitució francesa de les llengües

regionals sense texts d�aplicació o de llei procedeix d�una

pura retòrica declarativa. Tanquen la llengua dins unes vitrines

per negar una vida normal a la llengua catalana com a les

altres llengües dites «regionals».

No ens podem resignar i hem de superar la nostra

indignació. Ens cal construir, allà on d�altres van destruir.

L�Estat representat per la seva prefectura, la Regió, el

Departament, l�Associació dels Batlles i el Rectorat,

conjuntament amb les associacions catalanes, han d�elaborar

i presentar el que s�anomena una política lingüística, amb

la creació, a curt termini, a Catalunya Nord, d�una Oficina

per la Llengua Catalana, que presentarà un programa amb

objectius clars. Avui dia, cap responsable administratiu és

capaç de dir el nombre d�alumnes bilingües que integraran

el sistema educatiu el 2014 o el 2018, ni el nombre de mestres

bilingües que tindrem menester per assolir uns objectius

d�un 10% o d�un 20% d�alumnes bilingües. Cal tenir clar que

només tindrem mestres si tenim la voluntat de proposar una

formació idònia als estudiants.

No deixem que la passivitat aniquili la riquesa lingüística

de la nostra societat.

No es fa mai la promoció d�allò que s�amaga.

Societat

Joan Jaume Prost, president d�APA / Escola pública

L�ofegament de la llengua catalana segueix
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Emmarcat en la campanya Amb l�aigua al coll que l�Avalot

va dur a terme durant el mateix any, el Fotoclic va néixer

per captar i donar visibilitat a diversos aspectes que

caracteritzen la realitat sociolaboral dels i les joves. L�eix

temàtic de les fotografies presentades a concurs aquesta

primera edició va ser la precarietat, val a dir que l�obra havia

d�estar inspirada i representar �explícitament o

simbòlicament� la precarietat laboral que pateix el col·lectiu

juvenil. I havia d�incloure un clic de Playmobil �que no

necessàriament havia de ser el centre de la fotografia�, atès

que el clic va ser la imatge representativa i fil conductor de

la campanya (per a simbolitzar la mobilitat reduïda a què

està condemnat el jovent avui dia).

La majoria d�obres presentades, d�una gran originalitat,

van ser recreacions d�escenaris en què la figura del clic de

Playmobil n�era el protagonista i que denunciaven aspectes

com l�atur, els salaris baixos, la sinistralitat, les dificultats

per emancipar-se, etc., aspectes que pateixen i preocupen

el col·lectiu jove del nostre país.

El jurat el van formar quatre fotògrafs professionals joves

�la Núria Gras, la Mònica Galera, en Quim Roser i el Fernando

Rascón� i el secretari de Comunicació i portaveu de la UGT

de Catalunya, en Miquel Àngel Escobar.

En aquesta primera edició, vam comptar amb la participació

de 24 joves que van presentar un total de 56 obres, la majoria

de molta qualitat, com va explicitar la mateixa Núria Gras,

membre del jurat que va fer el lliurament de premis durant

la cerimònia celebrada el desembre. Una selecció de les

fotografies està exposada a la seu de l�Avalot i la totalitat es

pot veure a www.fotoclic.cat.

Les obres guanyadores:

Premi a la millor fotografia, dotat amb 350 �:

� No vull ser una peça més de la precarietat, de la Míriam

Hidalgo.

Premi especial, dotat amb 150 �:

� Lluitant per un futur, d�en Federico Coca.

A més de fomentar la participació juvenil i promoure la

cultura, el Fotoclic ha estat una oportunitat per a canalitzar

la creativitat dels i les joves, per aportar la seva visió

sobre la precarietat laboral i fer-ne d�altaveu visual de

denúncia.

Actualment, ja estem treballant en la segona edició del

Fotoclic. Podeu informar-vos de les novetats a

www.fotoclic.cat

Denunciar la precarietat laboral juvenil des del vessant creatiu, artístic i lúdic característic dels i les joves. Aquest va ser

l�objectiu que va motivar l�organització de la primera edició del Fotoclic (cliqueja la teva precarietat), certamen fotogràfic

de temàtica sociolaboral organitzat per l�Avalot�Joves de la UGT de Catalunya l�any 2010.

Fotoclic (cliqueja la teva precarietat)
Concurs fotogràfic de temàtica sociolaboral
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Amplis sectors del nostre país han tingut històricament

moltes dificultats per accedir a un habitatge digne. A la crisi

actual, hem de sumar-hi el problema �emergent i dramàtic�

de la pèrdua de l�habitatge per motius econòmics. Segons

dades del Consell General del Poder Judicial, en els últims

tres anys s�han produït més de 250.000 desnonaments

judicials a tot l�estat. Catalunya encapçala el rànquing amb

prop de 50.000 execucions en el mateix període. Les

previsions indiquen que les xifres es podrien duplicar entre

el 2011 i el 2012.

Les dades ja són prou alarmants, però si aprofundim en

el problema encara ho són més. Les persones afectades

pertanyen majoritàriament als sectors socials més castigats

per la crisi. Són treballadors que han perdut la feina,

especialment els que es troben en situació d�atur de llarga

durada, i els col·lectius tradicionalment més vulnerables:

persones immigrades o famílies monoparentals.

A la pèrdua del lloc de treball i l�habitatge, s�hi ha d�afegir

una conseqüència totalment inesperada i d�efectes greus:

el procediment actual d�execució hipotecària preveu que, en

cas d�impagament, l�habitatge vagi a subhasta. Si la subhasta

queda deserta (cosa que succeeix en el 90% dels casos),

l�entitat financera es pot quedar l�habitatge per un 50% del

valor de taxació i continuar reclamant la resta del deute

pendent més interessos i costes judicials a la persona afectada

durant la resta de la seva vida.

A la dramàtica situació de no tenir ocupació ni habitatge,

s�hi suma un deute irrecuperable que comporta

l�embargament de nòmines o qualsevol ingrés o propietat

al seu nom. És a dir, es condemna les persones afectades a

l�exclusió social de per vida, de la qual no poden escapar-ne

per molt que treballin. Com a conseqüència, moltes famílies

es veuen abocades a l�economia submergida.

Davant dels abusos de les entitats financeres �cal recordar

que en gran mesura són les responsables d�aquesta crisi

econòmica� i amb la complicitat del Govern espanyol que

els dóna cobertura amb una llei injusta, alhora que destina

milers de milions d�euros en ajudes públiques a la banca,

cal una mobilització social que forci un pla de rescat per als

milers de persones que es van endeutar, no per especular,

sinó simplement per accedir a un bé de primera necessitat

i un dret fonamental: un habitatge digne.

Per aquestes raons, s�ha posat en marxa una Iniciativa

Legislativa Popular (ILP) que vol portar al Congrés dels

Miquel Àngel Escobar, secretari de Comunicació i portaveu de la UGT de Catalunya

Iniciativa Legislativa Popular
perquè el lliurament del pis cancel·li el deute

El mes de juny comença la recollida de signatures

Que no t�hipotequin la vida

Execucions hipotecàries presentades a Catalunya

957 973 902

1.706

2.401 2.355
2.480

4.004
4.414

4.324

3.883

5.432 5.602

4.769

3.636

07-T1 07-T2 07-T3 07-T4 08-T1 08-T2 08-T3 08-T4 09-T1 09-T2 09-T3 09-T4 10-T1 10-T2 10-T3

Societat

Les Notícies de llengua i treball, núm. 32, maig 2011 | 22



Diputats una modificació de la Llei hipotecària i de la Llei

d�enjudiciament civil, perquè en els casos de primera

residència i deutors que han deixat de pagar per causa

justificada, les persones puguin liquidar el seu deute amb el

lliurament de l�habitatge. D�aquesta manera, tal com succeeix

en molts països europeus o als EUA, es podria començar a

zero.

Així, la solució que proposa la Iniciativa Legislativa Popular

és fer de la dació en pagament la fórmula preferent per a la

resolució del conflicte. O sigui, que en el cas que el bé executat

sigui l�habitatge habitual, la seva adjudicació per part de

l�entitat financera representarà el pagament del deute i que

s�extingeixin totalment el deute, els interessos i les costes.

Alhora, l�extinció del deute, i per efecte de llei, comportarà

l�extinció de qualsevol tipus de fiança o aval.

A la web www.quenotehipotequenlavida.org es facilita

informació sobre les diferents seus, entre les quals la UGT de

Catalunya, on es poden trobar els plecs de recollida de

signatures.

www.quenotehipotequenlavida.org

http://www.facebook.com/pages/Que-la-hipoteca-se-

cancele-con-la-entrega-de-la-vivienda/166235950053481

Coordinació tècnica: 93 329 82 73

contacto@quenotehipotequenlavida.org
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Ens trobem al seu despatx de la Facultat d�Economia i Empresa,

entre el Palau Reial i el Quarter del Bruc, i ens diem bon dia en

una magnífica i solellada tarda. Punyent, cordial, fidel a les arrels

de l�Ebre i als amics.

Economista de formació, per què i quan vau començar a

interessar-vos per les infraestructures?

La meva tesi doctoral, que vaig defensar el 1993, estudiava

l�efecte (ignorat pel Govern) de les autopistes lliures de peatge

de 1988-1991 sobre la demanda de ferrocarril interurbà. La

conclusió és que no s�havia tingut en compte l�efecte de la

millora de la carretera sobre la demanda del tren, i que s�havia

de planificar de forma coordinada les infraestructures i els serveis

dels diferents tipus de transport. No es pot dir que se n�hagi fet

massa cas, com mostren les històries de l�AVE i els aeroports en

l�actualitat. I des de llavors, he mantingut l�interès en les

infraestructures. Pels seus efectes sobre la productivitat

econòmica, i el benestar social, i per les seves implicacions per

a l�ordenació política del territori.

Enllaçar la idea entre economia i equilibri de territori per la

via de les infraestructures va ser un dels punts del Congrés de

Cultura Catalana que sembla oblidat. Creu que, en fer emergir

de nou la problemàtica, es podrà començar a dissenyar un

model més equilibrat?

Les infraestructures tenen una funció primordial, que és contribuir

a la productivitat de l�economia i, per tant, al benestar social.

Una aportació addicional fonamental al benestar social és la

d�ajudar a evitar les situacions d�aïllament territorial fent efectiu

el dret a la mobilitat; per tant, tenen una dimensió de cohesió

territorial. Aquestes dues dimensions són compatibles, i no

s�han de subordinar sistemàticament l�una a l�altra. Tampoc no

s�ha de prostituir l�argument de la solidaritat per ordenar

políticament el territori mitjançant les infraestructures, com es

fa a Espanya des de fa segles.

«Catalunya capital Madrid»
Rosa M. Puig-Serra; fotografia d�Esteve Guàrdia

Germà Bel. Les Cases d�Alcanar (Terres de

l�Ebre, 1963). Llicenciat en economia per

la Universitat de Barcelona (1986), màster

en economia per la Universitat de Xicago

(1988), i doctor en economia (UB, 1993).

Catedràtic d�economia de la Universitat

de Barcelona. Professor visitant i

investigador a diferents universitats

(Harvard, Cornell...). Premi William E. and

Frederick C. Mosher Award al millor article

acadèmic de l�any 2009 de l�American

Society for Public Administration.

Recentment, ha rebut la distinció de

recerca ICREA Acadèmia 2010 de la

Institució Catalana de Recerca i Estudis

Avançats i ha estat nomenat membre del

Consell Assessor per a la Reactivació

Econòmica i el Creixement (Generalitat de

Catalunya). El proppassat mes de gener

va ser nomenat director de la nova Càtedra

Pasqual Maragall d�Economia i Territori i

que té com a objectiu impulsar, finançar

i promoure la docència i la recerca sobre

economia i territori, un àmbit que, cada

cop més, és objecte d�interès dels

acadèmics. Així mateix, la Càtedra vol

contribuir a potenciar nous camps d�estudi

amb el suport a recerques que vinculin

l�economia i la política mitjançant l�anàlisi

de la governança del territori.

Societat
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Actualment, però, amb una forta implantació de la iniciativa

privada. Això ajuda?

La funció de planificació de les infraestructures �siguin xarxes

com les terrestres, o equipaments com les aèries o marítimes�

és bàsicament pública. En aquest sentit, no és literalment

correcte parlar d�iniciativa privada en aquest terreny, en general.

Pel que fa a l�execució, gestió i finançament de les

infraestructures, la dimensió pública, privada o mixta em sembla

més aviat instrumental. Tant allò públic com allò privat tenen

avantatges i desavantatges en aquest terreny. Cal ser conscients

d�això, i tenir clar que no hi ha solucions universalment òptimes.

Expliqueu políticament els països segons la seva aposta en

mitjans de comunicació. I a l�inrevés? Si es modifiquen les

infraestructures, es canvia la percepció política d�un país?

El resultat de les meves anàlisis indica que a la majoria de països

amb què ens podem comparar, les infraestructures són pensades

des de la perspectiva de la funció del transport. En el cas

d�Espanya, tanmateix, la funció transport estricte s�ha subordinat

sistemàticament a objectius de tipus ideològic i de models

polítics específics; més concretament, de la centralització política

i econòmica. Lògicament, canviar els patrons de la política

d�infraestructures a Espanya tindria com a conseqüència, a més

de millorar la productivitat i el benestar, modificar les percepcions

polítiques. Precisament, aquest pot ser l�obstacle més gran per

fer els canvis i reformes que convenen al benestar general.

Aviat se sabrà si l�aposta del corredor mediterrani tira endavant.

Sembla clar que a la fi tindrà els suports necessaris. Què

representarà per al nostre país?

Ara, tothom admet que el corredor mediterrani és molt

important, i s�anuncien intencions immillorables. Magnífic!

Però, no es tracta ja de jutjar intencions, sinó resultats. Cal

esperar a veure si les bones intencions van acompanyades de

dotacions econòmiques oportunes en el temps (ja és molt tard,

de fet) i adequades en les quantitats. Llavors, serà el moment

d�emetre un judici més fonamentat.

Hi haurà canvi de model?

Tan de bo que hi sigui. Però, cal ser realistes: un patró de segles

és molt difícil de canviar. Ara veurem si finalment sí que és

possible!

Som a temps de canviar la configuració radial per una de més

racional, més d�acord amb la realitat econòmica i la configuració

de focus de poder i influència econòmica a Espanya?

Sempre és bon moment per canviar el que cal canviar. Hi som

a temps? Bé, els canvis �si es produeixen� ja no esborraran els

efectes de les polítiques aplicades en el passat. És clar que, per

donar una resposta complida a aquesta qüestió, hauríem d�estar

segurs que hi ha una majoria de les elits i de la població

d�Espanya que desitgen aquest canvi. Jo no n�estic segur, d�això.

Com us expliqueu l�èxit del vostre llibre Espanya, capital París?

D�entrada, un llibre sobre la configuració de les comunicacions

a Espanya no sembla gaire atractiu...

Jo en sóc el primer sorprès. Que aquest tema em semblés a mi

molt interessant no em portava a preveure que l�interès fos tan

compartit. Pensava, des del primer moment, que les implicacions

de política territorial, al capdavall d�ordenació del poder polític,

en suma, del meu treball aixecarien cert interès a Catalunya i

a alguns altres llocs perifèrics. Crec que el fet que el llibre hagi

aparegut en el moment en què ha entrat en crisi el model

d�infraestructures aplicat des de finals de la dècada de 1990 a

Espanya �intensificava les característiques de la política prèvia�

l�ha fet més interessant a Catalunya i també a altres llocs

d�Espanya. Un exemple clar d�això és que en un moment que

la crítica i l�escepticisme sobre l�AVE ha deixat de ser marginal,

i no para de créixer, el meu llibre proposa una interpretació de

El meu interès cap a les infraestructures es basa
en els seus efectes sobre la productivitat
econòmica i el benestar social, i per les seves
implicacions per a l�ordenació política del
territori.



per què aquesta política es fa com es fa. I els moments de crisi

són moments en què augmenta el desig d�enteniment de la

realitat que ens envolta; d�allò que, no sabem molt be perquè,

no ens sembla que vagi massa bé.

Hi ha estadístiques que indiquin a quina part del territori s�ha

venut més?

Amb diferència, a Catalunya, tot i que aquesta diferència amb

la resta d�Espanya s�ha anat escurçant des de finals de 2010,

afortunadament. En segon lloc, i de forma destacada, a Madrid.

I des de gener, ha pres molta empenta al País Valencià, estimulat

per la setmana de fastos que es va muntar a meitat de desembre

per celebrar l�arribada de l�AVE a València, en un moment que

el seu atur és ben per sobre del 20%. La sortida de l�edició en

català a inicis de febrer li ha donat una empenta addicional a

Catalunya, País Valencià i Illes Balears.

El llibre ha d�interessar sobretot Espanya, per a què analitzi la

racionalitat o no de les inversions econòmiques en matèria de

comunicacions?

El propòsit del llibre és entendre el perquè de les polítiques

d�infraestructures a Espanya i compartir aquest enteniment

amb els lectors. I proposar que, si el que s�ha estat fent és

realment el que es vol fer, cosa molt probable, que es digui a

les coses pel seu nom, i que no es prostitueixin paraules tan

preuades com solidaritat.

Si tinguéssim una vareta màgica, què suprimiríeu?

No hi ha ningú que tingui una vareta màgica, afortunadament.

Què m�estimaria més que canviés radicalment? Que Espanya

sigui capaç d�entendre�s a ella mateixa com un país que no

necessita ser com França, i que no necessita una capital com

París. I que, a més, no li convé. És a dir, que el nacionalisme

espanyol deixés de ser el motor d�aquesta política, i també

d�altres que no és aquí el lloc oportú de discutir.

Heu estat molt crític amb l�alta velocitat. Per quines raons?

La meva crítica a l�alta velocitat no és universal ni incondicional.

Em sembla una magnífica opció al corredor París-Lió, on l�usen

més de 25 milions de passatgers, dels més de 110 milions que

fan servir la xarxa francesa. Però, Espanya, i no sóc redundant

ara, no és com França. Tenim una xarxa d�AVE més llarga que

la francesa, però a final d�any 2011 l�haurà usat poc més del

15% dels passatgers que ho fan a França. L�alta velocitat

espanyola, ateses les característiques geogràfiques, urbanes i

econòmiques d�Espanya, és un desastre �no exagero amb

aquesta qualificació� des del punt de vista econòmic, reforça la

centralització econòmica �per això està pensada la xarxa�,

perjudica els nodes més petits i dèbils de la xarxa, i té un balanç

mediambiental dubtós, àdhuc negatiu en algunes línies. És a

dir, costa molt, i fa massa poc de bo �tanmateix, s�ha d�admetre

que és còmoda i puntual�, i unes quantes coses indesitjables.

I, a més, com que no hi ha diners ni energies humanes per fer-

ho tot a la vegada, l�AVE ha estat responsable de l�oblit de les

xarxes de rodalies �excepte a Madrid� i del ferrocarril de

mercaderies a tot Espanya.

Aeroports: BCN vols internacionals?

En aquest vessant, hem tingut una evolució positiva en els

darrers anys, i ens n�hem de felicitar. L�any 2004, només teníem

una connexió transcontinental directa a Nova York, i a l�estiu.

Ara tenim connexions directes a diverses ciutats d�Amèrica del

Nord, i d�Amèrica del Sud, així com d�Àsia. Estem encara per

sota del nostre potencial, però hem avançat. Una gestió de

l�aeroport del Prat més activa en aquest terreny i menys

A Espanya  la funció transport estricte s�ha
subordinat a objectius de tipus ideològics i de
models polítics específics; més concretament,
de la centralització política i econòmica.
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subordinada als interessos de Barajas �pels que el veuen com

el hub d�Espanya� és necessària per acostar-nos encara més al

que es deriva del nostre potencial demogràfic i econòmic.

Aeroports inútils, de nous rics?

En els darrers anys, s�ha tingut la percepció que els aeroports

són com els hospitals i les escoles, i que n�hi ha d�haver a tot

arreu. Però, no, els aeroports no són tan importants com els

hospitals i les escoles, i veure els aeroports com un servei públic

universal és un error econòmic i social. Els territoris han de tenir

la mobilitat garantida per mitjans moderns, no necessàriament

per tots i cadascun dels tipus; a molts llocs això no té sentit. A

més, s�ha comès l�error de portar l�AVE a ciutats relativament

petites i, a la vegada, crear o expandir aeroports en les mateixes

ciutats, quan el servei d�alta velocitat �i també un servei de

velocitat alta, que seria més sensat a Espanya� elimina l�oferta

a les principals rutes peninsulars a les ciutats de l�interior. El cas

de Lleó és paradigmàtic pel que fa a expansió simultània d�oferta

d�infraestructures. El cas de Lleida no surt més ben parat. Des

del punt de vista econòmic i social, és molt més valuós invertir

en millor educació, formació, i salut.

En el transcurs dels anys, el govern espanyol sempre ha tingut

al cap el mateix model?

Des de l�inici del segle XVIII, se segueix amb una regularitat

tossuda el model de fer una Espanya com França amb un Madrid

com París. Això ha tingut moments de parèntesi després de la

fallida de règims polítics, com va passar amb l�adveniment de

la II República �en caure la monarquia d�Alfons XIII� o la més

recent transició i primers anys de democràcia �en acabar el

franquisme. Però, el patró és molt fort, i l�aigua sempre torna

a la llera després d�aquests parèntesis. És clar que el futur no

està escrit, però el patró de fons és tan fort...

Si apostem només per les zones industrialitzades, que és on

es concentra el poder econòmic, no estem aprofundint les

desigualtats territorials? L�exemple d�Itàlia amb un sud

depauperat contraposat a Espanya, on el sud ha tingut un

desenvolupament verificable.

Crec que tenim una visió massa estàtica del que són les zones

industrialitzades. Fins fa pocs anys ho eren Cartagena, Huelva

o El Ferrol; però, la realitat és molt canviant. I precisament no

són infraestructures de transport el que fa falta al sud d�Itàlia!

Si la màfia s�ha enriquit a base d�obra pública i de gestió de

serveis locals, com ara les escombraries! No s�ha d�oblidar mai

que les infraestructures serveixen per entrar i per sortir. En

general, una vegada s�ha garantit la mobilitat dels territoris per

evitar situacions d�aïllament, hem de tenir present que cada

territori té unes necessitats i prioritats diferents. Per posar un

exemple, li parlaré de casa meva, les Terres de l�Ebre. Després

de deixar clar que hi ha encara molta feina per fer en la

vertebració interna del territori i en la connexió ferroviària de

serveis regionals, cal aparcar el glamour i tenir present que

aquest territori, com molts altres de perifèrics, estan especialitzats

en productes de molt volum i poc valor afegit. Aquests productes

viatgen per terra, i per això la bona connexió pel transport de

mercaderies és prioritària; molt més que encaparrar-se a fer

aeroports que les línies aèries no faran servir, perquè hi ha

serveis importants relativament a prop, o serveis d�alta velocitat

per passatgers, que serviran essencialment per derivar activitat

econòmica als centres metropolitans, molt més especialitzats

en productes de baix volum i molt valor. Per cert, em sembla

que aquestes consideracions ens conviden també a repensar el

model territorial d�infraestructures que s�havia dissenyat en els

darrers anys a Catalunya, que semblava presidit per la idea d�un

aeroport i un tramvia a cada vegueria �bé, al Pirineu, de tramvia,

no. Temps de refinament i de canvi.

Economia

Més que no pas una crisi conjuntural com les que ja hem patit

cíclicament, som davant d�un moment de profund canvi històric

de model econòmic i social?

La crisi actual barreja elements de crisi convencional molt més

intensa de l�habitual per l�explosió de diverses bombolles

(immobiliària, financera, del deute públic...), amb una

reordenació a escala global del paper de les diferents economies,

amb un avenç molt gran de països emergents, i molt

particularment de gegants com la Xina, l�Índia i, a menor escala,

Brasil. Aquesta combinació sí que és més nova, i dóna

característiques noves a la situació, i fa que ens costi més

comprendre com funcionaran algunes coses en el futur. Temps

de canvi, encara que no tinc tan clar que puguem titllar-lo de

«profund canvi històric».

L�esquerra europea ha d�aprendre a
compatibilitzar les virtuts de la iniciativa individual
amb l�acció del govern en aquells àmbits que li
són més propis; donar més prioritat a l�esforç i al
mèrit en el terreny dels valors; i fer un major
èmfasi a compatibilitzar igualtat i promoció de
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Ja no estem a l�era industrial sinó a la societat del coneixement,

l�economia del coneixement? Això que comporta?

La indústria segueix essent important, no s�ha de menystenir.

Però, efectivament els factors que dirigeixen els canvis actuals

són els relacionats amb el coneixement. Això té implicacions

importants, com la debilitació dels sistemes d�organització i

control jeràrquics �que maten la innovació�, la necessitat de

més flexibilitat i adaptabilitat de les persones i de les

comunitats... Augmenten els riscos i la inseguretat, però les

oportunitats són molt més grans i més diverses. No hi ha res

perfecte.

Això afecta tothom: ensenyament, mitjans de comunicació,

energia...?

És clar. Són canvis transversals que afecten tots els estrats socials

i tots els sectors professionals.

Teniu la impressió que les institucions sembla que encara estan

vivint el model industrial?

La veritat és que sí. Crec que les institucions dels països llatins,

incloses les nostres, han trigat massa a adonar-se que la

jerarquització i la burocratització �paradoxalment ha crescut en

els darrers 15 anys� són contràries a les necessitats dels temps,

i propícies a la protecció d�interessos creats. Hi ha alguns senyals

de canvi, esperem que s�aprofundeixin.

I els empresaris, saben realment que s�està produint un canvi

sistèmic profund?

És clar que ho saben. Un compte de resultats és un compte de

resultats. Especialment els que estan més sotmesos a la

competència exterior, els que operen en mercats més oberts,

que necessiten més urgentment millorar la productivitat de les

seves empreses �especialment en moments com els actuals.

Els que desenvolupen les seves activitats en sectors més

monopolitzats o més protegits de la competència exterior tenen

més tendència a buscar protecció dels governs, per evitar els

canvis.

Els ciutadans tenim la sensació de desconcert. Hi ha motius

per a l�optimisme?

Hi ha motius per al desconcert, perquè els temps que estem

vivint són de grans canvis, i a països com el nostre, els governs

han trigat massa a donar-nos relats comprensibles del perquè

de les alteracions que s�han estat produint. Penso que, des de

la segona meitat del 2010, les coses van millor en aquest sentit,

i això no vol dir que la realitat material millori ràpidament per

a les persones més afectades per la crisi. També hi ha motius

per l�optimisme �sempre sense triomfalismes�, perquè finalment

s�estan fent reformes que fa temps que s�havien d�haver fet.

Davant d�això, molts ciutadans senten irritació legítima i a la

vegada comprenen que s�han de fer canvis per guanyar un futur

millor.

Política

L�esquerra europea, després d�haver reconegut que el seu

discurs s�ha d�adequar a la realitat actual, està elaborant nous

discursos. Per on haurien de passar les propostes?

L�assumpte és massa ampli i complex per resoldre-ho amb una

resposta esquemàtica. Si he de prioritzar algunes qüestions,

crec que és fonamental que l�esquerra europea ha d�aprendre

a compatibilitzar les virtuts de la iniciativa individual amb l�acció

del govern en aquells àmbits que li són més propis. Donar més

prioritat a l�esforç i al mèrit en el terreny dels valors, i fer un

major èmfasi a compatibilitzar igualtat i promoció de l�excel·lència

amb les polítiques aplicades. I pel que fa a la nostra realitat

més immediata, espero que algunes decepcions dels darrers

anys ens hagin vacunat contra les temptacions populistes

L�estat del benestar podrà subsistir si es fan les
reformes necessàries per adaptar-lo a les noves
realitats socials i culturals, i a les noves
condicions tecnològiques i econòmiques.
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�alienes a la tradició del socialisme democràtic�, que de tant

en tant treuen el cap. L�efecte destructiu del populisme �també

quan s�aplica des de l�esquerra� és indescriptible. I les polítiques

populistes les acaben pagant els sectors socials més dèbils.

D�aquí a pocs anys, es podrà parlar de socialdemocràcia,

capitalisme, liberalisme..., o els sistemes polítics també

canviaran?

Les tradicions ideològiques i polítiques consolidades, que s�han

construït sobre anys de reflexió, encerts i errors, i diàleg i

interacció amb altres tradicions democràtiques, no desapareixen

d�un dia per l�altre. És clar que els sistemes ideològics i de valors

que es resisteixen de forma tancada als canvis i a l�adaptació

a les noves realitats socials deixen de ser útils als ciutadans, i

quan es deixa de ser útil als ciutadans no hi ha res que en

justifiqui la subsistència.

El model actual de partits és eficaç?

No. El seu disseny és jerarquitzat i burocràtic. Res no s�assembla

més a un quarter de l�exèrcit que alguns aparells de partits. I el

que pot ser convenient per a l�organització militar és empobridor

per a un partit polític. Estem en una societat en què sectors

cada com més amplis i influents volen graus més alts

d�autonomia individual. Això ho mostra, per exemple, la vitalitat

de debats com el del dret a decidir sobre la pròpia mort. Ja no

volem només decidir com viure, també volem decidir com hem

de morir, arribat el cas. Quina contradicció amb el model

d�organització partidària on es controla no només el que es fa,

sinó també �si es pot� el que es pensa! Això potser és una mica

exagerat, però només una mica. És fàcil entendre la dificultat

creixent que els partits, en general, tenen per aconseguir la

participació activa i el compromís de ciutadans amb una vida

social pròpia activa i plena.

L�estat del benestar podrà subsistir? Es podrà exportar a la

resta de països que encara no el frueixen?

Com sempre, l�estat del benestar podrà subsistir si es fan les

reformes necessàries per adaptar-lo a les noves realitats socials

i culturals, i a les noves condicions tecnològiques i econòmiques.

No sóc pessimista en aquest aspecte, perquè penso que es

poden dissenyar mecanismes de benestar que permetin acomplir

de forma satisfactòria els objectius de tenir comunitats amb

uns graus de cohesió social respectable, que no seran mai

perfectes. Pel que fa a l�exportació d�institucions a altres països

i cultures, no tinc del tot clar que els models siguin fotocopiables,

perquè no dono per segur que les preferències socials i col·lectives

siguin les mateixes en tots i cadascun dels països i regions del

món. Diferents graus d�evolució social i desenvolupament

econòmic donen lloc a diferents graus de demandes socials.

Això, en el terreny pràctic, és molt important, i no s�hauria de

perdre de vista. Així podem entendre com és que líders de

l�esquerra de països menys desenvolupats han demanat

tradicionalment més globalització.

La previsible insuficiència energètica fa que l�ecologisme o la

consciència ecològica esdevinguin imprescindibles?

El terreny de l�energia és un dels sotmesos a canvis més

importants i forts, en coincidir-hi els canvis que implica el

creixement intens del consum d�energia en els països emergents,

amb la necessitat de modificar les pautes de generació d�energia

per donar més sostenibilitat al nostre sistema ecològic. Crec

que els principis de sostenibilitat han avançat molt socialment,

que resisteixen raonablement bé al context de crisi econòmica,

i que han vingut per quedar-se. Ara, és necessari que hi hagi

debats públics i socials oberts i participatius �com els de països

de més tradició deliberativa com el Regne Unit i Finlàndia�, i

també resistir algunes modes glamuroses que sovint es

transformen en mecanismes de cerca de rendes públiques via

subvencions. Les subvencions en aquest terreny no són dolentes

per definició; però s�han fet polítiques errònies que han centrat

subvencions �primes, si volem ser políticament correctes�

tremendes per a resultats socials molt escassos. Hem d�evitar

aquests errors en el futur, per tenir polítiques per a la sostenibilitat

que siguin �elles mateixes� sostenibles.

Coneixeu prou bé la realitat del sud de Catalunya. Quin paper

han de tenir les centrals nuclears i el que se�n deriva davant

la nova situació de crisi energètica?

L�energia d�origen nuclear em sembla un component necessari

del paquet energètic present i futur. Té alguns riscos �sobretot

derivats dels residus, i del seu transport� que cada cop coneixem

millor, i un balanç molt favorable pel que fa a la reducció

d�emissions de CO2. A més, és una generació dotada de gran

regularitat. Hi ha discussió sobre la raonabilitat econòmica de

fer noves plantes, i m�agradaria conèixer estudis més profunds

i amb menys passió sobre aquesta qüestió. I quan hagi passat

una mica de temps, i en tinguem una certa distància i

desapassionament, hauríem de fer un debat social sobre l�episodi,

encara no resolt del tot, del magatzem de residus nuclears i

d�Ascó com alternativa. Tanmateix, un dels nostres problemes

com a societat on va fracassar la Il·lustració és que no ens agrada

avaluar les decisions adoptades �per això hi ha tanta resistència

a mirar enrere. Les societats més desenvolupades miren enrere

per avaluar les decisions. Per això aprenen més que nosaltres

i cometen menys errors de cara al futur.

La meva visió de les relacions entre poder i negocis
i la meva experiència personal m�indiquen que
la política i el món financer estan molt
interrelacionats, i no es pot dir que un mani
sistemàticament sobre l�altre.
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S�afirma reiteradament que, avui, no mana la política sinó el

món financer. La interdependència dels estats hauria d�aturar

que els negocis manin al món? Els estadistes seran generosos

per evitar el triomf del diner?

La meva visió de les relacions entre poder i negocis i la meva

experiència personal m�indiquen que la política i el món financer

estan molt interrelacionats, i no es pot dir que un mani

sistemàticament sobre l�altre. El que de veritat dóna poder és

la independència. I, en aquest sentit, no totes les societats

�poders públics i sector privat� han tingut comportaments

idèntics en els darrers anys. Així, per exemple, països com

Espanya, Irlanda, Portugal o Grècia van decidir �lliurement, per

cert� fer un ús exorbitant dels recursos financers exteriors per

finançar consum i inversió que estaven per sobre del seu estalvi.

Altres països no van fer-ho. Com que qui paga mana, la política

a països com Holanda, Alemanya o Japó té molts més graus

d�independència del sistema financer mundial que els països

que estem hiperendeutats amb l�exterior. I, per cert, a Alemanya

han caigut ben bé totes les cúpules bancàries... A Espanya?

Càtedra

Fa poques setmanes es va presentar oficialment la càtedra de

nova creació Pasqual Maragall d�Economia i Territori de la qual

en sou el director. Quins són els seus objectius?

En sentit genèric, fomentar l�anàlisi econòmica i de política

pública sobre els problemes i les oportunitats relacionats amb

el territori. En sentit una mica més concret, donar suport a la

recerca que tingui per objectiu fer anàlisis rigoroses des del punt

de vista acadèmic, i que tingui rellevància per als problemes

substantius de les persones. I que pugui contribuir a impulsar

reformes beneficioses per al benestar social, en línia amb la

tradició de Pasqual Maragall.

Hi ha càtedres amb objectius semblants?

No tenim encara massa tradició de càtedres temàtiques a les

universitats catalanes, encara que va creixent. Als països

anglosaxons és més habitual, i hi ha importants càtedres amb

orientació similar a universitats com Harvard, Cornell, etc.

El dia de la presentació, es va afirmar que la càtedra té vocació

internacional.

Efectivament. Volem ajudar una Catalunya més i millor enxarxada

al món. Entre les nostres primeres activitats, hi ha la coordinació

de la visita d�una delegació del parlament regional de Crimea

(a Ucraïna) a Madrid i Barcelona, conjuntament amb l�Ohio

State University (EUA), i la recepció de professors visitants

d�aquesta darrera universitat, i d�altres d�Itàlia i de Romania.

Realment, què determina un país? L�economia, el territori, la

cultura...

Un país és el resultat d�una gran diversitat de factors, entre els

quals l�economia té un pes molt important i configura condicions

i oportunitats. Però, per davant de tot, el que determina la

pròpia realitat d�un país és la voluntat dels seus ciutadans de

reconèixer-se i actuar com a comunitat política. I la forma en

què es relaciona i interactua amb altres països.

La riquesa de les nacions, Adam Smith (1776): «La major part

de les obres públiques es poden gestionar fàcilment de manera

que obtinguin prou ingressos específics per sufragar la pròpia

despesa que generen. Una carretera magnífica no pot travessar

un territori desert on hi ha poc o gens de comerç, només perquè

resulta que porta a la capital de l�administració de la província».

Si a Espanya s�hagués fet més cas a Adam Smith, tindríem un

sistema de comunicacions de tipus molt més descentralitzat i

en malla. I la nostra activitat econòmica i el nostre benestar

quotidià n�haurien sortit beneficiats. Som encara a temps de

corregir-ho?

El terreny de l�energia és un dels sotmesos a
canvis més importants i forts, en coincidir-hi els
canvis que implica el creixement intens del
consum d�energia en els països emergents amb
la necessitat de modificar les pautes de generació
d�energia per donar més sostenibilitat al nostre
sistema ecològic.
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Espanya, capital París. Editat per La Campana en català i per Destino en

castellà. Estudi de la història de la política d�infraestructures del país i el
patró singular que es va repetint els últims segles. Explora el procés de
construcció d�Espanya, entenent que una de les maneres més eloqüents de
posar en evidència l�obsessió centralista no és amb discursos ni opinions
sinó repassant amb rigor i precisió la història dels transports. El seu diagnòstic
és tan contundent com suggeridor: d�Espanya només n�hi ha una, l�Espanya
radial: la intenció permanent de l�Estat espanyol és convertir Madrid en
capital total, en el París d�Espanya. Tot i ser un llibre d�economia, s�ha
convertit en un supervendes.



A data d�avui, quines són les principals competències del

Cos de Mossos d�Esquadra (CME)?

Actualment, un cop finalitzat el desplegament del CME a tot

el territori, podem dir que som i tenim les competències

pròpies d�una policia integral. Com qualsevol policia en

democràcia, la principal funció radica en la protecció de la

seguretat i els drets de la ciutadania a la qual servim. I això

implica des de la presència uniformada als carrers (seguretat

ciutadana) fins a les tasques d�investigació policial o/i les

competències en trànsit i ordre públic.

Què li falta al CME per ser totalment una policia integral?

La nostra opinió és que, tot i que s�ha completat el

desplegament territorial, el dèficit estructural d�efectius

implica necessàriament que encara s�incorporin unes quantes

promocions més de mossos al cos. Un cop obtinguda aquesta

«fotografia final» de què ha de ser la plantilla del CME, el

desplegament pot implicar l�assumpció de noves

competències per oferir a la ciutadania i esdevenir un servei

policial a l�alçada de la realitat del nostre temps. Per exemple,

una major presència i coordinació amb les policies europees

o la potenciació del treball policial en crim organitzat i

transfronterer, un dels principals reptes a què ens obliga la

nova realitat delinqüencial.

La policia democràtica és una garantia de convivència i

llibertat?

El concepte modern de seguretat pública és indissoluble del

de llibertat. El CME, com a policia jove i nascuda en

democràcia, té molt clar que la seva funció principal és la

defensa del marc jurídic de convivència democràtica. Però,

preservar aquesta llibertat �que és molt recent, tot i que a

Al contrari del que es pugui pensar, els i les agents del Cos dels Mossos d�Esquadra no només tenen dret a l�afiliació sindical

com qualsevol altre treballador o treballadora, sinó que són un dels col·lectius amb l�índex de sindicació més alt. I tampoc

no és cert �com es podria creure� que els i les policies de Catalunya optin per una formació corporativista: el 65% està afiliat

al Sindicat Autònom de Policia (SAP), lligat a la UGT de Catalunya. El seu secretari general, Josep Gàzquez, ens explica els

reptes i les reivindicacions professionals dels 16.000 homes i dones que cada dia arrisquen la vida per servir als seus

conciutadans.
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Lorena Martos; Fotografia: SAP-UGT

Josep Gàzquez, secretari general del SAP-UGT de Catalunya:

«Els mossos i les mosses d�esquadra mereixen
el respecte dels seus responsables polítics»

D�esquerra a dreta: Pere Peña, secretari de salut i Riscos Laborals; Josep Antoni Gàzquez, secretari general de SAP-UGT; i Valentín Amador, secretari d�Acció S indical.
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vegades ho oblidem� implica que la policia pugui exercir el

seu paper d�autoritat  i, per això, cal que la ciutadania

entengui que la seguretat és una cosa de tots, no només de

la policia. És a dir, que cal interioritzar conceptes i valors

cívics i entendre que la nostra és una institució que no té

com a finalitat la repressió, sinó precisament la defensa

d�aquests valors de democràcia i convivència.

La democràcia atorga el monopoli de la violència, de l�ús

de la força, a l�Estat, i la policia n�és l�instrument.

L�experiència històrica i el record de la dictadura franquista

generen una malfiança, una sensibilitat particular.   Fins a

quin punt això s�ha superat?

Des del nostre punt de vista, la societat de Catalunya és

plenament conscient que la nostra policia, així com les

tasques que té legalment assignades, no té res a veure amb

el que va ser la policia del règim dictatorial. La diferència és

molt simple: el CME treballa al servei dels ciutadans i les

ciutadanes de Catalunya i vetlla pel normal exercici dels seus

drets i llibertats, mentre que la policia d�un règim autoritari

és una eina més de repressió política. Com abans comentava,

la nostra és una policia jove, nascuda ja en democràcia, i

que no es diferencia en el seu funcionament absolutament

en res de la resta de cossos policials d�Europa. I afegiré que,

en termes de professionalitat, no ha d�envejar res a ningú.

Quina és la tasca pedagògica i d�informació que du a terme

el CME?

Molta i molt variada. Per exemple, una de les tasques

principals a la qual dedica els seus esforços el cos és la

protecció dels i de les menors com a víctimes, i es treballa

per garantir la seguretat en aquells aspectes relacionats amb

l�entorn escolar. Els menors d�edat són un col·lectiu prioritari

que han de gaudir d�una atenció i protecció especials per

part de la policia. Una altra eina fonamental són les oficines

de relacions amb la comunitat que tenim a les nostres

comissaries i que, des d�un esperit de policia de proximitat,

detecten les necessitats de la població en l�àmbit de la

seguretat ciutadana i fan una tasca continuada de prevenció

i pedagogia.

D�altra banda, també tenim els companys que fan tasques

específiques a les unitats de policia de proximitat, que tenen

un contacte molt directe amb tot el teixit social, els

comerciants, la gent del carrer. L�esperit és aconseguir donar

respostes concretes i personalitzades a cada ciutadà i

ciutadana, interactuar-hi des de la prevenció i la resolució

dels conflictes i, en definitiva, aconseguir quelcom sempre

complicat: la màxima complicitat i confiança per part dels

ciutadans i ciutadanes als que servim.

Quina us sembla que és la percepció de la societat catalana

envers els Mossos d�Esquadra?

Tot i que pensem que els darrers anys hem estat

sobreexposats als mitjans de comunicació, la immensa

majoria dels nostres conciutadans �segons les enquestes�

són conscients que tenen una policia molt professional, amb

una gran vocació de servei. La nostra és una professió difícil,

tractem i treballem amb persones, sovint amb problemes

«En termes de professionalitat, el CME no ha
d�envejar res a cap policia europea»
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greus i que afecten drets fonamentals; i la nostra societat

comença a adonar-se que la gran majoria de la nostra tasca

és de caràcter assistencial.

Malgrat això, no ha estat precisament positiu generar

�intencionadament o no�  una certa desconfiança cap a

l�actuació diària de la Policia de Catalunya. En un treball com

el que us he descrit, s�han de prendre en pocs segons decisions

compromeses, i la percepció dels membres del cos és que

amb nosaltres no es deixa gaire marge en cas d�una possible

errada. Igualment, tot i que sabem que cadascú de nosaltres,

pel fet de portar uniforme, representem tot el cos, no podem

permetre que per una actuació poc afortunada es posi en

qüestió tot el funcionament del nostre col·lectiu professional.

Si a això sumem una certa percepció que no se�ns concedeix

mai el benefici de la presumpció d�innocència �precisament

a nosaltres, que respectem i protegim la de qualsevol

delinqüent-, més alguna resolució judicial que lògicament

acatem, però que trobem molt poc afortunada, podeu tenir

una idea molt aproximada de l�estat d�ànim dels nostres

companys i companyes.

I en aquest sentit, què espereu de la nova etapa política?

Als nous governants els exigirem el mateix que a totes les

formacions polítiques que han passat anteriorment pel

Departament d�Interior: que el mosso pugui treballar amb

normalitat i comptar amb la confiança i el suport dels seus

responsables polítics i, sobretot, que no s�intenti

instrumentalitzar el CME amb finalitats partidistes. Aquest

missatge el resumim en la paraula RESPECTE.

El maig del 2010, en resposta a la nefasta gestió efectuada

pels llavors responsables polítics d�Interior, que estaven

malbaratant el prestigi del cos aconseguit després de molts

anys de treball, el SAP-UGT de Catalunya vam decidir  iniciar

la campanya Respecte!. Sorgeix de la necessitat col·lectiva

de recuperar l�autoestima i el respecte que ens negaven els

nostres propis caps polítics, traduït en mesures d�una

fiscalització i un control de les tasques habituals dels membres

del cos excessives i aberrants, ja que, des del nostre punt de

vista, estaven més interessats a generar una política

d�aparador que a afrontar els problemes laborals del nostre

col·lectiu professional i les necessitats reals en matèria de

seguretat de la ciutadania de Catalunya. Era inadmissible

que, mentre els nostres companys patien greus lesions per

no disposar de mesures de seguretat com armilles antibales,

per tenir una xarxa de comunicacions deficient o pels defectes

estructurals del sistema d�emergències, els diners públics es

dediquessin a crear un mal anomenat Codi d�Ètica o a

implantar programes de gestió de qualitat de la detenció com

la ISO 9001.

Des de llavors, en el marc de la campanya Respecte!,

hem organitzat diverses i contínues accions sindicals i

reivindicatives (concentracions, protestes, mobilitzacions,

intervencions en mitjans de comunicació...), que tenen

continuïtat a dia d�avui i que mantindrem el temps que sigui

necessari fins que ens donin solucions concretes a les nostres

reivindicacions laborals. I, sobretot, fins que no es tracti el
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nostre col·lectiu professional amb aquest respecte que pensem

que es mereixen els homes i dones que cada dia arrisquen

la seva vida per servir els seus conciutadans.

I quines són aquestes reivindicacions laborals?

Tan bon punt va prendre possessió del càrrec el nou conseller

d�Interior, Felip Puig, li vam adreçar un escrit amb tot allò

que considerem que haurien de ser els principals eixos de

les relacions laborals del CME, que amb posterioritat li hem

pogut  reiterar personalment. En primer lloc, i tal com ja

havíem fet durant els mesos anteriors, li vam demanar la

retirada immediata del mal anomenat Codi d�Ètica Policial,

però hi ha molts altres temes que requereixen d�una

negociació urgent.

Cal establir un compromís per part de l�Administració per

tal de retornar als mossos i mosses el seu poder adquisitiu

perdut (la retallada salarial del famós 5%) tant bon punt la

situació econòmica ho permeti, continuar amb les

negociacions per dotar d�armilles antibales subvencionades

tots els membres del cos, així com dignificar les condicions

laborals dels companys que treballen a Seguretat Ciutadana

(els patrullers), que fan una tasca essencial i que han estat

històricament els grans oblidats.

També cal entrar a parlar d�un nou disseny dels horaris

laborals, que actualment dificulta enormement la conciliació

de la vida laboral i la personal. Per exemple, és inadmissible

que encara es mantingui un horari laboral �l�anomenat

Q5M� que implica que milers de mossos i mosses destinats

a les àrees metropolitanes es vegin obligats a treballar una

mitjana de 12 dies més a l�any que la resta dels seus

companys, que genera un greuge comparatiu al col·lectiu

mateix.

Un altre tema important és la situació generalitzada de

manca d�efectius, que no només afecta els treballadors i

treballadores de la seguretat pública, sinó que implica que

la ciutadania de Catalunya no tingui un servei policial amb

tota la qualitat que seria desitjable.

D�altra banda, tenim una xarxa de telecomunicacions

operativa amb zones fosques i deficiències tècniques, és a

dir, zones on un agent de policia que ha de demanar suport

urgent als seus companys no pot comunicar amb la Sala de

Coordinació Operativa de la qual depèn. Aquest és un tema

molt greu, perquè malauradament ja tenim casos de

companys que han patit lesions per no haver pogut comunicar

en determinades actuacions policials!

És inconcebible que, avui, la Policia de Catalunya sigui

l�única del nostre entorn més immediat que no disposi d�una

fundació com a instrument de solidaritat col·lectiva per

atendre les necessitats socials sobrevingudes dels membres

del cos i dels seus familiars directes, i sobretot que això passi

per manca de voluntat política.

I no podem oblidar el tema de la jubilació anticipada per

als policies. Actualment, els companys de tots els cossos de

bombers �municipals, autonòmics i estatals� es poden jubilar

als 59 o als 60 anys, jubilació que es paguen ells mateixos

amb una retenció més alta a les seves nòmines mitjançant

Als nous responsables d�Interior els exigirem
el mateix que a tots els anteriors: que no
s�intenti instrumentalitzar el CME amb
finalitats partidistes
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un sistema de coeficients reductors. Els policies tenim un

ofici que ens genera un idèntic o superior desgast físic i

psicològic, i per aquest motiu exigim el mateix tracte legal.

Aquests són només alguns dels temes que preocupen el

nostre col·lectiu i que afecten la tasca diària dels nostres

companys i companyes. Com veieu, encara hi ha molta feina

per fer!

Potser hi ha gent que pensa que els i les policies no poden

afiliar-se a un sindicat. Com és el model sindical del CME?

El Sindicat Autònom de Policia (SAP) és un sindicat sobirà i

independent, que forma part de l�estructura de la UGT de

Catalunya, participa als seus òrgans de decisió. Tot i que som

una organització sindical integrada exclusivament per policies,

no som corporativistes. La nostra manera d�entendre el

sindicalisme és la de la UGT de Catalunya, que històricament

va ser la suma de diferents sindicats de sectors molt variats

que, en un moment determinat, es confederen per fer un

front comú.

Formar part de la UGT de Catalunya ens ha permès incidir,

negociar i defensar els interessos del nostre col·lectiu en

determinades qüestions laborals que per a una organització

estrictament corporativa quedarien fora de les seves

competències; per exemple, en el tema de la jubilació

anticipada per als diferents cossos de policia, que és una

qüestió d�abast general tractada al Pacte de Toledo i on

només poden participar els sindicats representatius a nivell

estatal (i, per tant, nosaltres). La fórmula de defensar el

nostre sector professional des d�una visió més àmplia de les

coses ens ha permès conservar aquest corporativisme ben

entès i, alhora, conjugar-lo amb la potència negociadora o

de pressió sindical, i també amb la incidència i la solvència

que té un sindicat de classe com ho és la UGT de Catalunya.

I la fórmula, de moment, funciona: d�un col·lectiu de prop

de 16.000 mossos i mosses, gairebé 10.000 són afiliats i

afiliades del SAP-UGT de Catalunya. Representem, doncs,

gairebé el 65% de la plantilla. Pel que fa al nostre òrgan de

representació al CME, el Consell de la Policia, tenim el 50%

de la representativitat de la part social, mentre que la resta

de representació s�ha de repartir entre quatre sindicats.

Tot i així, el repte del SAP-UGT de Catalunya és consolidar

i incrementar aquesta posició sindical, i la nostra ambició és

poder continuar obtenint millores laborals constants per als

nostres afiliats i afiliades i per a tot el col·lectiu dels Mossos

d�Esquadra.

Web SAP-UGT:

http://www.sap-ugt.cat

Campanya RESPECTE:

http://www.respecte.info

La nostra fórmula conjuga el corporativisme
ben entès amb la solvència d�un sindicat de
classe com la UGT de Catalunya
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El 29 de setembre de 1935 �tot just se�n celebren els 75

anys� es va fundar a Barcelona el Partit Obrer d�Unificació

Marxista, com a resultat de la fusió de dues organitzacions

marxistes revolucionàries, el Bloc Obrer i Camperol i l�Esquerra

Comunista d�Espanya, liderades respectivament per Joaquim

Maurín i Andreu Nin, dos dels dirigents obrers amb més

capacitat teòrica i projecció internacional de l�Estat espanyol.

Era la culminació d�un procés d�unificació que s�havia iniciat

molt abans, com a resultat de les revolucions d�octubre de

1934, i que pretenia crear un partit, al mateix temps socialista

i revolucionari, crític, obert i heterodox, que fos capaç de

dirigir la revolució proletària que havia de fer front al

progressiu ascens del feixisme.

Perquè el POUM tenia clar que, com havia escrit Maurín

en el seu llibre Hacia la segunda revolución (1935), el fracàs

de la tasca reformista de la República, iniciada el 14 d�abril

de 1931, obligava la classe obrera a assumir les tasques de

la revolució democràtica que la burgesia republicana no

havia sabut portar a terme i, sense solució de continuïtat,

havia d�iniciar la revolució socialista.

En el moment de la seva constitució, disposava d�uns

6.000 militants �era el partit obrer més important de

Catalunya�, amb uns 500 militants a la ciutat de Barcelona,

i posseïa també presència en el conjunt de les comarques

catalanes, i una direcció amb un important arrelament entre

la classe obrera catalana. A més de Maurín i de Nin, una part

Memòria
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Desfilada de Socors Roig del POUM

Pelai Pagès, Universitat de Barcelona

El Partit Obrer d�Unificació Marxista (POUM),

setanta-cinc anys d�història



significativa dels seus dirigents havien sorgit de la CNT, altres

militaven a la UGT i n�hi havia també que tenien una vinculació

important amb el nacionalisme radical català. De procedència

diversa, els seus militants coincidien en la necessitat d�una

transformació radical de la societat catalana i espanyola.

Defensor de les Aliances Obreres, com a instàncies

unitàries fonamentals que havien de barrar el pas al feixisme

i preparar el camí de la revolució, va participar a la candidatura

del Front Popular a les eleccions celebrades el 16 de febrer

de 1936, però sempre va mantenir la seva independència

orgànica i Joaquim Maurín, com a diputat electe per

Barcelona a les Corts de 1936, va ser extraordinàriament

crític amb el nou govern republicà d�esquerres sorgit de les

eleccions.

En esclatar la Guerra Civil, el 19 de juliol de 1936, el POUM

es va mostrar partidari d�aprofundir en les transformacions

revolucionàries que havia provocat l�inici de la guerra. Absent

Maurín, que es va veure atrapat en la zona insurrecta i va

ser detingut, Nin va esdevenir el secretari polític del partit.

El POUM va participar al Comitè Central de Milícies

Antifeixistes de Catalunya, a la majoria de comitès

revolucionaris que es van crear els primers dies per substituir

els ajuntaments, i al Consell d�Economia de Catalunya, on

Nin va tenir un paper destacat en ser el redactor del Pla de

transformació socialista del país, el document teòric en què

es va basar el Decret de col·lectivitzacions i control obrer,

promulgat l�octubre de 1936. Al mateix temps, les dones del

POUM �M. Teresa Garcia Banús, Pilar Santiago, Lluïsa Gorkín,

Carlota Durany, etc.� van crear un Secretariat Femení i

publicaven un òrgan de premsa específic Emancipación, on

van exposar els seus postulats a favor de l�alliberament de

les dones. També va posar en funcionament les seves pròpies

milícies combatents �la Divisió Lenin, posteriorment

reconvertida en Divisió 29�, que van ser presents al front

d�Aragó, dirigides per Josep Rovira. I el setembre de 1936,

va prendre la decisió que els militants de la Federació Obrera

d�Unitat Sindical, que controlava, ingressessin en bloc a la

UGT.

Però, la política que va desenvolupar el POUM,

d�aprofundiment de la revolució, i l�actitud crítica que va

portar a terme respecte a la Rússia de Stalin, en un moment

que a Moscou s�havien iniciat les grans purgues contra la

vella guàrdia bolxevic, ben aviat li van valer l�oberta hostilitat

del Partit Comunista d�Espanya i, a Catalunya, del Partit

Socialista Unificat, creat tot just a l�inici de la guerra. A partir

de l�octubre de 1936, però, la URSS s�havia convertit ja

pràcticament en l�únic país que subministrava armament i

ajut militar a la República. I aquesta eventualitat, els

comunistes oficials la van fer servir per llençar la campanya,

directament fomentada des de la URSS, que presentava el

POUM com un partit trotskista, en un moment que, en el

llenguatge estalinista, el trotskisme s�assimilava al feixisme.

En una primera fase, la campanya contra el POUM

perseguia la seva marginació política i la seva expulsió dels

òrgans del poder. I, en bona mesura, tot i la manca de

convicció dels dirigents comunistes catalans i espanyols en

la participació de la campanya, s�aconseguiren en bona

mesura els resultats perseguits. I paradoxalment, el POUM

s�havia de defensar també de les crítiques a què era sotmès

per Trotski i el trotskisme internacional.

Els conflictes que van començar a sovintejar a la

rereguarda catalana durant els primers mesos de 1937 van

acabar constituint la formació de dos blocs, clarament
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La creació del POUM neix de la pretensió de
forjar un partit, al mateix temps socialista i
revolucionari, crític, obert i heterodox, capaç
de dirigir la revolució proletària que havia de
fer front a l�ascens progressiu del feixisme

Andreu Nin (El Vendrell, 1892�Madrid/Alcalà, d�Henares?,
finals de juny de 1937). Líder d�Esquerra Comunista. Fundador
i secretari general del POUM, va ser conseller de Justícia i
Dret de la Generalitat el 1936

Memòria
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enfrontats, entre aquells que defensaven les conquestes de

la revolució �POUM i llibertaris, fonamentalment� i els

partidaris del retorn a la normalitat republicana �el PSUC i

els partits republicans. Mentre, les tensions augmentaven

considerablement fins que el dia 3 de maig de 1937 el conflicte

va esclatar obertament. L�atac de la Telefònica de Barcelona

per part dels guàrdies d�assalt fou considerat una provocació

i en poques hores Barcelona es va cobrir de barricades. Les

bases militants de la CNT, de la FAI i del  POUM, sense que

ningú els donés l�ordre, van sortir al carrer per respondre a

la provocació i defensar la revolució. Com va escriure uns

dies després Nin, el POUM va fer costat als treballadors tot

i no creure que el moment era propici per una acció decisiva.

Però, haver-los abandonat, hauria representat un acte de

traïció.

Per bé que la lluita de barricades va acabar, aparentment,

sense vencedors ni vençuts, després de gairebé una setmana

de combats, ben aviat es va evidenciar que dels Fets de Maig

apareixeria bàsicament un vençut: el POUM va ser presentat

com a responsable d�haver instigat els esdeveniments per

José Díaz, el secretari general del PCE, el dia 9 de maig. I de

bell nou, va recobrar amb més força que mai la campanya

contra el POUM. La negativa de Largo Caballero, el president

de govern de la República, de dissoldre el POUM,  va forçar

una crisi de govern, que es va saldar amb la formació d�un

nou govern presidit per Juan Negrín. Va ser el govern que

va iniciar en tota regla la persecució contra el partit. El dia

16 de juny es va produir, a Barcelona, la detenció de tots els

membres del Comitè Executiu del POUM, mentre es portava

a terme la clausura de la seva premsa i els seus locals i

l�expulsió dels seus representants a les institucions.

S�iniciava d�aquesta manera una estratègia d�extermini

polític, directament dissenyada per Moscou, que va tenir el

trist epíleg en molts assassinats, el més significatiu dels quals

va ser el d�Andreu Nin, segrestat per la policia política

soviètica, que dirigia Alexander Orlov, i assassinat sense que

se li arrenqués cap confessió inculpatòria contra els seus

companys. La resta de membres del Comitè Executiu els va

jutjar a Barcelona, l�octubre de 1938, el Tribunal d�Espionatge

i Alta Traïció, que va considerar una burda falsificació els

documents del fiscal que pretenien inculpar el POUM

d�espionatge a favor de Franco, i els va condemnar per la

seva participació durant els Fets de Maig, per les seves

intencions «de superar la República democràtica i instaurar

les seves pròpies concepcions socials». O sigui, per voler fer

la revolució, la raó per la qual havia estat fundat.

A partir de l�octubre de 1936, la URSS
pràcticament era l�únic país que subministrava
armament i ajut militar a la República. Aquesta
eventualitat, els comunistes oficials la van fer
servir per llençar la campanya, directament
fomentada des de la URSS, que presentava el
POUM com un partit trotskista, en un moment
que, en el llenguatge estalinista, el trotskisme
s�assimilava al feixisme.

De dalt a baix: allistament de milícies; als carrers de Barcelona;
quarter general del POUM
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En acabar la Guerra Civil i després de l�ocupació de

Catalunya, el POUM era l�únic partit del bloc antifeixista

català que es trobava en una situació atípica, paradoxal i

contradictòria: el partit estava il·legalitzat, molts dels seus

dirigents �la majoria� eren a la presó, i els militants que

havien sobreviscut a la repressió estalinista vivien en plena

clandestinitat, sovint refugiats en companyies i batallons

anarquistes. De manera que, un cop acabada la guerra, el

POUM entrava en la clandestinitat franquista sense haver

sortit de la clandestinitat republicana.

La majoria de dirigents del POUM empresonats per la

República van poder fugir poc abans de l�ocupació franquista

de Barcelona, el 26 de gener de 1939, i van passar a França.

A l�interior de Catalunya, les primeres actuacions polítiques

del POUM després de la guerra es van produir a la presó

Model de Barcelona, on a l�octubre de 1940 un grup de

militants publicà L�Espurna, que reproduïa íntegrament la

sentència del Consell de Guerra sumaríssim que va condemnar

a mort Lluís Companys. El primer nucli organitzatiu a la presó

barcelonina es va constituir a l�entorn de Daniel Rebull, en

David Rey, un dirigent històric del moviment obrer català.

Mentre el novembre de 1943 es va celebrar la I Conferència

Nacional, que va escollir el primer Comitè Executiu a l�interior,

format entre d�altres per Daniel Rebull, Joan Rocabert, el

madrileny Enrique Rodríguez, Ramon Fernández Jurado, Enric

Sancho i Manuel Alberich.

Partidaris d�una política unitària, els militants del POUM

es van integrar a l�Aliança Nacional de Forces Democràtiques

i, al mateix temps, van col·laborar estretament amb els

militants socialistes per potenciar la reorganització de la UGT.

Un dels seus membres, Enrique Rodríguez, va compartir

durant aquests anys la Secretaria General catalana del

sindicat. A partir d�aquest moment, la reorganització del

POUM es va incrementar considerablement. Eren els anys

de la immediata postguerra mundial, que havia provocat la

derrota dels aliats de Franco, i quan les expectatives d�un

canvi de règim eren a l�ordre del dia. Això explica que totes

les organitzacions antifranquistes �i el POUM també�

incrementessin els seus esforços organitzatius, per intentar

afeblir amb la seva actuació el règim franquista. Quan, el

juny de 1946, el POUM de l�interior va celebrar la seva IV

Conferència, a Barcelona, el POUM disposava ja d�uns 600

militants amb carnet, i tirava entre 5.000 i 6.000 exemplars

de La Batalla.

Les repressions, que es van intensificar a partir de 1947

i, sobretot, de 1951 �després de la vaga de tramvies�, van

deixar exhausta la militància de l�interior. I en el decurs dels

anys 50 �una llarga travessa del desert per al conjunt de

l�oposició antifranquista�, es va produir una desorganització

a l�interior del país, mentre a l�exili es va seguir publicant La

Batalla, encapçalada per Wilebaldo Solano, secretari general

del partit des de 1947. Durant els anys de la transició a la

democràcia, hi va haver un intent de reorganització del

POUM, i els seus militants van seguir militant a la UGT. És

extraordinàriament significatiu que en el primer gran míting

sindical que es va celebrar després de la mort de Franco, el

2 d�abril de 1977, sota el lema «Els treballadors per

l�autonomia», el representant de la UGT també milités al

POUM.

Partidaris d�una política unitària, els militants
del POUM, en els anys de la immediata
postguerra mundial, es van integrar a l�Aliança
Nacional de Forces Democràtiques i, al mateix
temps, van col·laborar estretament amb els
militants socialistes per potenciar la
reorganització de la UGT.

Memòria

D�esquerra a dreta: Julián Gorkin (Benifairó de les Valls, Camp de Morvedre, 1902�París, 1987). Sobrenom de Julián Gómez, un dels principals
teòrics del POUM, va ser director de La Batalla; Joaquim Maurín (Bonansa, Ribagorça, 1896�Nova York, 1973), president del Bloc Obrer i
Camperol. Fundador i secretari general del POUM. Integrat en el Front d�Esquerres, fou diputat a Corts el 1936; Jordi Arquer (Barcelona,
1907�Perpinyà, 1981), procedent del Bloc i propugnador de l�Aliança Obrera. Va ser un dels dirigents de la columna del POUM al front d�Aragó.
Va deixar una extensa obra escrita.



Moltes i variades circumstàncies van fer que es comencés

la nostra investigació. Una primera és el combat contra l�oblit,

contra la negació i tergiversació del passat, que és una lluita

que mai no es pot donar per tancada. En el nostre ofici, la

memòria és fonamental. L�experiència ens ensenya que és

l�amnèsia, la desmemòria, la que fa que la història es

repeteixi, i no com a quelcom diferent, sinó com a malson.

Recobrar  recordar  la memòria permet aprendre del passat.

D�aquesta manera, tot allò que pertany al passat cal que

sigui reviscut, aclarit, per a què no aturi la vida i col·labori

en la transformació del present.

Una altra qüestió que ens sembla essencial és posar de

manifest la manca de reconeixement dels diversos autors

que, tot citant les atrocitats comeses per l�home durant el

segle XX, s�«obliden» de les conseqüències de la Guerra del

36 a l�Estat espanyol.

Som la darrera generació que haurà tingut l�oportunitat

de conèixer personalment part dels supervivents, i la seva

ferma voluntat de sobreviure al conflicte. Malgrat la duresa

de les experiències viscudes, del patiment i de la misèria,

van demostrar un enorme coratge i una ferma voluntat de

sobreviure, així com una gran capacitat de reorganitzar-se.

Estem compromeses a treballar per a desfer les clausures

i els silencis, i a contribuir, des de la salut mental, individual

i la comunitària, a enriquir el treball de reconeixement i

reparació, que fins ara han fet d�altres. Els professionals de

la salut mental no podem mantenir-nos al marge ni emparar-

nos en una neutralitat impossible.

L�aportació de dades concretes ens permet afegir al discurs

social les conclusions teòriques que es puguin derivar del

treball de camp, amb l�objectiu de crear coneixement psíquic

i social a partir, precisament, del reconeixement dels efectes

que produeix en els subjectes i contribueix a fer que molts

ciutadans recuperin el lloc que els correspon, i que,

injustament i dolorosament, els havia estat arrabassat.

El nostre treball no aspira a trobar patologia (tal trauma

= tal malaltia), malgrat que possiblement en trobarem, sinó

que s�emmarca en una concepció de la salut mental que

consisteix a reconèixer el subjecte, i per tant, el seu patiment

i el seu malestar, així com les vulnerabilitats o fragilitats

psíquiques consegüents: múltiples pèrdues, dols no resolts,

violència, humiliació, tortura, vexacions.

Per tant, vinculem «allò traumàtic» amb un funcionament

psíquic que pot anomenar-se «vulnerabilitat»: aquell

potencial que podrà o no convertir-se en patologia, perquè

hi ha subjectes que emmalalteixen més fàcilment que d�altres,

i que tot i patir la mateixa malaltia, tenen més complicacions

o responen pitjor a les intervencions terapèutiques.

Vam partir de la hipòtesi, seguint Freud, «quan hi ha una

situació de catàstrofe psíquica, el subjecte, des del punt de

vista del narcisisme, que sempre està en perill en aquestes

situacions, es danya en un doble sentit: a si mateix en el seu

propi fi, i en tant que membre d�una cadena, (d�un conjunt)

a la qual ha de contribuir»1.

També, «les catàstrofes naturals solidaritzen el cos social,

mentre que les catàstrofes socials el disgreguen i el divideixen»2.
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Raons per a un projecte d�investigació

Anna Miñarro i Teresa Morandi,
Psicòlogues clíniques � psicoanalistes

Trauma psíquic i transmissió intergeneracional (II)
Efectes psíquics de la Guerra del 36, la postguerra,

la dictadura i la transició en els ciutadans de Catalunya

1 Sigmund Freud. Obres Completes. Amorrortu Editors. 1967
2 Sigmund Freud. Obres Completes. Amorrortu Editors. 1967



Partint de la base de les raons exposades, vam elaborar la

nostra primera hipòtesi de treball:

Els traumes viscuts  sobretot en situacions

denominades de «catàstrofe social»3� no s�esgoten

en la generació que va patir directament l�experiència,

sinó que són transmeses als seus descendents, i

afecten segones, terceres i quartes generacions.

Avalaven aquesta hipòtesi diversos estudis editats a

diferents països4.

A partir d�aquesta premissa vam decidir atrevir-nos a

pensar i a avançar per aquest espai «delicat» que ens ocupa,

i demanar-nos com s�articula la causalitat inconscient amb

esdeveniments socials d�extrema gravetat, i quines

«marques» deixa en la subjectivitat i en el conjunt de la

societat.

La investigació, sens dubte per raons del nostre ofici,

analitza l�impacte i les conseqüències psíquiques en els

subjectes afectats, i la repercussió en el seu entorn, així com

la transmissió a les generacions següents.

Històries clíniques
De la mostra que hem estudiat �137 casos� hem triat dues

sinopsis que ens semblen significatives: una correspon a una

història de la clínica psicoanalítica i l�altra és un testimoni

del treball de recerca. Per raó d�obligada confidencialitat,

tots els noms i llocs citats a continuació són ficticis.

Feliu, el dol absent

En Feliu ens fa una consulta professional, molt desesperat a

causa d�una ruptura amorosa. L�esqueixament que ens transmet

no sembla proporcional a la relació que mantenia amb aquella

dona, que �per coses de l�atzar?� es deia igual que la seva

mare. El jove estava medicat amb antidepressius.

Coincideix aquell moment amb la separació dels seus pares.

Separació molt traumàtica, ja que el pare, expulsat de casa (la

seva dona no suportava més una violència d�anys �no física,

sinó una constant irritació, despotisme i crits�), no volia marxar

i produeix un acte agressiu que fa pensar el pitjor: trenca una

porta amb una destral (encara no es parlava als mitjans de

comunicació de violència domèstica ni de gènere, però ja existia

igualment). Finalment el poden tranquil·litzar i marxa a viure

a un altre lloc. Aquest senyor, Aniol, és rebutjat per tots els seus

fills.

En Feliu parlava poc del pare i quan ho feia era amb vergonya

i odi, sense voler-ne saber res.

Les primeres etapes del treball analític estaven centrades

en les seves relacions amb les dones, la dificultat per a situar-

se com a home i no com un nen sotmès a un profund

desemparament, amb un patiment commovedor (cerca dones

grans, casades o amb famílies potents, que li facilitin protecció).

Les seves inhibicions i temors marcaven la dificultat de

relació amb els altres: conductes d�evitació davant els conflictes,

terrible por a ser jutjat, condemnat pels seus actes, fins i tot

els més simples, molt evident en el seu lloc de treball.

De mica en mica vam anar reconstruint la història familiar:

la seva mare, una dona molt patidora, sempre angoixada,

però fonamental en el seu suport. El pare �jove orfe durant la

Guerra del 36� pertanyia al bàndol dels perdedors, dels vençuts.

Anys més tard, cap als 50, ja casat i amb dos fills petits, participa

en una vaga a la feina. Va ser una vaga reprimida durament,

com era habitual a la dictadura. El van detenir i condemnar a

quatre anys de presó, va patir vexacions i tortures.

No només ell, la seva família ho passà molt malament i el

fill gran, de tres anys, es posà malalt i va morir. La mare

desesperada s�aferrà al segon fill de tal manera que, quan el

marit va sortir de la presó, el nen va rebutjar de forma patent

el pare a qui mai més no tornarà a acceptar. Anys més tard

naixeren uns altres dos fills. Un d�ells fou en Feliu, a qui la mare

volia posar-li el nom del germà mort, per mostrar així �no

podia ser d�altra manera!� la seva dificultat per elaborar el dol.

Memòria
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3 René Kaës. El sujeto de la herencia. Amorrortu Editors. 1996
4 Janine Puget, René Kaës. «Violencia de Estado y Psicoanálisis». Centro
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Marcelo Viñar. «Fracturas de la Memoria». Publicado en Internet. 2001
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Plaza de Mayo. 2005.



El pare, però, s�hi va negar i va triar per a ell un nom diferent

(vinculat a la felicitat i negant així també la mort del fill gran).

Aquest pare �que durant molt de temps va tenir problemes

seriosos per a trobar feina� es va anar (o el van anar?) convertint

en un home violent, impositiu, autoritari, a qui, a més de «la

vergonya de la presó», bevia i li agradava barallar-se. «No

suportava la injustícia, anava de cara, no mesurava què

implicava dir què pensava». La seva dona no deixava mai de

demanar-li que «es comportés», espantada sobre les possibles

represàlies (presó), per les pèrdues que li havia significat (del

marit, i del fill). Es queixava contínuament del pare als fills. Tots

els mals eren culpa seva... «si hagués estat diferent»..., els

retrets eren una constant.

Sense saber-ho, s�imposà el silenci sobre la causa de tant

patiment i una aliança amb els fills contra aquest home. Allò

que apareixia en el discurs d�en Feliu era que havien convertit

el pare en un enemic, en el dictador, i no podien veure que era

una víctima a la qual havien de tractar d�una altra forma. I més

encara, que ells també n�eren víctimes.

La família, exposada a una violència destructiva, a l�angoixa

i al dol impossible de la mare per la pèrdua del primer fill (i

segurament al dol i la culpa del pare per haver-se ficat en

política i haver patit i fet patir i no poder defensar els qui

estimava), el desemparament afectiu i econòmic, es van

organitzar �de forma inconscient� al voltant «d�un pacte

denegatori»5, és a dir, un acord (inconscient, sense saber-ho)

per a mantenir una zona de desconeixement d�aspectes

dolorosos i conflictius, a fi de preservar-se.

L�únic que distorsionava aquest pacte era el pare, que amb

els seus actes, recordava allò viscut, l�horror, la inseguretat, la

mort. I mostrava que (per més que s�intentava evitar), allò

reprimit retornava, es repetia, era un fenomen incoercible,

inconscient, que generava com a efecte una presència insistent,

permanent (més enllà de la voluntat conscient de les persones).

En Feliu, en la seva anàlisi, va poder apropar-se a la realitat

de la història silenciada; i a aquest pare, que envellia tot sol,

angoixat i, ara sí, amb una ràbia immensa (expressada sense

paraules, amb violència cap a ell i els altres) per tot allò

malviscut.

Al principi, l�apropament fou amb un gran conflicte, per intentar,

més que ajudar-lo, calmar aquest pare «terrible» que també

necessita atenció al seu malestar. De mica en mica, va poder

parlar-hi i adonar-se que el desemparament, la violència viscuda

i el desamor han estat molt importants, i així pot reflexionar

sobre l�enorme exigència, imposada a algú que, a més de feble,

no havia pogut guarir les seves ferides.

Va aconseguir atenció mèdica i psicològica per al pare. Va

parlar amb els germans, i tots es van anar acostant.

Comprovaven que aquest home violent i brutal s�anava

convertint en algú «normal», que podia veure els seus fills i

nets i parlar-hi. Però, no podia parlar dels seus anys de presó.

Van aconseguir acompanyar-lo fins a la mort. Alhora, en Feliu

va despertar a una manera diferent de ser home i d�encarar

les dificultats de la vida.

Andreu, la paraula clausurada

L�Andreu tenia cinc anys el 19 de juliol de 1936, quan tot caminant

amb son pare per la seva ciutat i prop de la feina, des d�un

cotxe, el capellà i un falangista del poble van cridar al pare i

se�l van endur. L�Andreu es va quedar sol al mig del carrer.

El pare no se�n va poder acomiadar. Com que coneixia els qui

el van demanar hi va confiar. El capellà li va garantir que no li

farien res.

El pare, en Toni, era sabater i políticament simpatitzava

amb les idees republicanes.

L�Andreu ha pogut recordar més tard les cares dels botxins.

A ell, uns veïns, el van dur a casa seva i va veure que

passaven «coses lletges». A partir d�aquell moment, tota la

família va començar a cercar a en Toni i ningú no en donava

raó... que si al «cuartelillo», que si a la presó... que si l�han

tirat a mar amb una pedra...

Memòria
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A partir del moment del segrest, l�Andreu va emmudir, no

va xerrar durant quatre setmanes. Després va passar tota

mena de coses, crits al cementiri, falta de menjar, malalties,

fred, i la impossibilitat de parlar. Quan finalment ja parlava,

a casa el feien callar, el silenci va ocupar tota la casa i la resta

de la família (la mare, la tieta i una germana més petita).

«Amb la maça ja picaràs, ara només ets morter», això li

deien al seu poble, expressió popular per aquells que ocupen

el lloc de vençuts, sotmesos.

Poc després, algú va informar que el pare havia mort, i

el silenci va ocupar del tot la casa. La mare no podia cuidar-

se de res, plorava tothora, tant si cuinava com si planxava,

i va entrar en una situació greu de depressió. Va crear una

barrera, una cuirassa de ferro colat, que impedia que l�Andreu

se sentís acollit.  El rebutjava dient que li hauria agradat que

fos una noia. No tenia joguines i se sentia molt diferent dels

altres nois. Va continuar callant amb tothom.

A partir d�aquell moment, el cuidava i el rentava la tieta,

menjaven del que els  donaven els veïns, pocs, i al carrer i

a l�escola el rebutjaven per «fill de roig». La versió familiar

va perdurar fins l�any 2007: en Toni havia estat llençat al

mar amb una pedra al coll. La versió oficial al poble, durant

anys, la dels feixistes, deia que en Toni havia abandonat la

seva família i se n�havia anat a l�Argentina.

No va ser diferent a l�adolescència, l�Andreu era molt

tímid, no sortia, no tenia amics, no anava a ballar (perquè

al ball hi anaven els feixistes i no deixaven entrar els rojos),

tampoc no podia demanar a una noia per ballar, es

bloquejava caminant i no somreia mai... Encara avui té la

cara rígida i somriu poc.

Va dormir sempre molt malament i va patir molts

malsons. N�hi havia un que sempre es repetia:

«els bous el perseguien i ell no podia córrer, l�enxampaven

i l�esmicolaven».

Va tenir moltes dificultats per trobar parella, i finalment

es va casar amb una senyora força més gran que ell, a qui

també havien afusellat el pare i que patia una desorganització

important de la personalitat. No podia llevar-se d�hora i no

feia cap feina.

Veiem, doncs, que el discurs dominant que definia idees

i normes per a ser reconeguts en el seu espai social, en el

seu poble, no coincidia amb la realitat del nostre testimoni,

i així no permetia cap reconeixement.

No només va tenir serioses dificultats per a construir la

seva subjectivitat, sinó que aquestes circumstàncies també

li van impedir d�adquirir una adscripció adequada a identitats

col·lectives.

L�absència del pare, per desaparició, i la impossibilitat

de fer el dol que corresponia, va generar importants vivències

desestructurants i depressives a la totalitat de l�entorn familiar

que van imprimir petjades traumatitzants, transmeses a les

generacions següents.

L�Andreu no va tenir mai garantida la instància que permet

fer el vincle social, ni la transmissió de valors, ja que aquesta

situació traumàtica viscuda pel grup familiar va produir

efectes identificatius i va fer que allò traumàtic es constituís,

totalment o parcialment, en un aspecte de la seva identitat.

En aquest cas, el trauma va quedar sense elaboració,

tancat i clausurat. Durant tota l�entrevista va resultar evident

el pes traumàtic d�haver presenciat el segrest del pare i, quan

pot parlar, apareix un plor insostenible i molta angoixa.

L�Andreu pateix de certes dificultats en les simbolitzacions,

importants reaccions psicosomàtiques, i nombrosos efectes

traumàtics, que l�han acompanyat tota la vida fins al present.

Ho considera com a pilar de la seva vida.

Tot i la melangia que l�ha acompanyat, que va irrompre

de forma violenta el dia que van segrestar el pare, l�Andreu

fa poc, en els darrers mesos, va iniciar un cert procés

d�elaboració dels dols, a partir de la mort de la seva

companya, de la compensació de la greu malaltia psíquica

del seu fill i del seu desig de conèixer i investigar el destí del

seu pare. De poder dir, de testimoniar, en gran part per la

feina feta per les associacions memorialistes.

A més, ara és un gran ballador!, tot i que li continua

costant somriure.

Memòria
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La família de l�explorador angloirlandès Ernest Shackleton

(1874-1922) tenia un lema: «Resistir és guanyar». Ernest va

fer honor a aquest lema, quan va dirigir la infructuosa

expedició Imperial Transantàrtica, sovint coneguda com

l�expedició de l�Endurance, entre 1914 i 1916. Encara que

Shackleton va fracassar en l�objectiu de creuar a peu el

continent antàrtic, va demostrar les seves qualitats de

lideratge -per les quals se�l recorda encara- quan el vaixell

Endurance va quedar atrapat al gel i, posteriorment, es va

trencar i enfonsar. Tot i així, els 22 tripulants de l�expedició

van sobreviure durant 22 mesos en el continent gelat i van

esperar tres mesos que el Cap, nom que donaven a

Shackleton, tornés a rescatar-los després d�haver creuat

1.300 km de l�oceà Antàrtic en una barca a rem i amb cinc

tripulants que van poder arribar a Geòrgia del Sud.

L�episodi descrit, salvant les distàncies, pot servir

d�exemple per a unes quantes reflexions respecte a les entitats

memorialistes que desenvolupen les seves tasques a

Catalunya, tot cercant la VERITAT, la JUSTÍCIA i la REPARACIÓ,

que es mereixen les més de 3.500 víctimes i les seves famílies,

respecte a la ignominiosa repressió franquista al nostre país,

en el període 1939-1975.

Concretem el tema i expliquem un cas recent: l�acte

d�homenatge i dignificació de la sepultura de les víctimes

de la repressió franquista a Tarragona (1939-1948), que va

portar a terme l�Associació de Víctimes de la Repressió

Franquista a Tarragona (AVRFT),  el proppassat 12 de

desembre de 2010.

Abans, però, contextualitzem una mica. Des de

començaments de l�any 1939, poc abans de l�acabament de

la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) i fins l�any 1948, la

repressió franquista dels vencedors del cop militar contra la

II República va portar a no menys de 771 persones a ser

mortes i inhumades, majoritàriament, en fosses comunes

al cementiri de Tarragona. Aquestes persones procedien de

totes les comarques tarragonines, en concret de 137

poblacions. També procedien d�altres localitats de l�Estat i,

fins i tot, n�hi havia alguna d�estrangera. L�abast de la repressió

franquista va ser esfereïdor. La gran majoria van ser

afusellades (665 persones) als voltants del cementiri de

Memòria
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Tarragona, en l�indret anomenat Muntanya de l�Oliva. D�altres

van morir a les presons i a l�hospital. També hi va haver

víctimes que van ser ajusticiades al garrot.

Fruit de la repressió sistemàtica dels franquistes i de la

llarga dictadura imposada, aquestes 771 víctimes van ser

oblidades i esborrades de qualsevol record públic fora i  dins

del recinte del cementiri. Únicament els seus familiars i amics,

amb la por regnant llavors que s�ha estès gairebé fins als

nostres dies, han conservat la memòria d�aquelles persones

què, jutjades en consells de guerra sumaríssims, sense cap

garantia processal, cap independència judicial ni defensa

efectiva, van ser menyspreades, torturades i finalment mortes

per la intolerància, la revenja i la injustícia de la repressió

franquista.

Com a conseqüència de la dictadura i la perversitat que

la va caracteritzar durant quatre dècades, aquelles víctimes

van ser enterrades en fosses comunes del cementiri de

Tarragona, de propietat, encara ara, de l�Arquebisbat, en

condicions desastroses i sense cap identificació externa que

senyalitzés ni el lloc ni les persones que s�hi havia inhumat.

Aquesta fossa anònima ha perdurat en aquestes condicions

durant 71 anys, fins just fa un any. Així, després de moltes

gestions, sol·licituds, reunions, discussions i  constància per

part de l�AVRFT, la gestora del cementiri, l�Ajuntament de

Tarragona i la Direcció General de la Memòria Democràtica,

van arranjar els espais, van senyalitzar el recinte i van col·locar

uns plafons amb els noms de les 771 persones i les seves

poblacions d�origen.  Polítiques públiques de memòria

democràtica, necessàries en un context  democràtic que cal

mantenir i potenciar.

L�AVRFT, entitat memorialista constituïda per familiars i

amics d�aquelles persones víctimes de la repressió franquista,

va creuar el «continent gelat». Van trigar set anys fins

aconseguir que les institucions fessin aquesta adequació dels

espais, la senyalització i la identificació que hem comentat.

I això, gràcies a la ferma convicció de defensar una causa

justa, amb un col·lectiu unit i amb una determinació absoluta

per assolir els objectius plantejats.

Però, encara faltava l�objectiu més preuat: retre un acte

d�homenatge i inaugurar el grup escultòric Dignitat, com a

element principal de la sepultura col·lectiva a la fossa comuna

i com a símbol de dol, record i dignificació de la memòria,

per a totes aquelles persones que van perdre la vida defensant

les llibertats i el nostre país. I això encara va ser molt més

difícil. Aquí, sí que la Junta Directiva de l�AVRFT i la seva

presidenta al capdavant, set persones en total, van haver de

creuar l�oceà Antàrtic. El col·lectiu de socis i amics van esperar

pacientment les notícies, van esistir. Mai no van deixar de

tenir l�esperança del triomf final. Un triomf per apaivagar

uns sentiments tants anys continguts. Una recompensa a les
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famílies pels patiments viscuts durant tant de temps. Un

triomf per un reconeixement que els seus avantpassats es

mereixien, per haver defensat la legalitat republicana i uns

valors democràtics que ara acceptem com a normals. I,

finalment, un triomf per aconseguir una sepultura digna i

col·lectiva per als seus éssers estimats i poder així tancar el

cercle del dol.

El 12 de desembre passat, es va poder celebrar l�acte

d�homenatge i es va inaugurar el grup escultòric Dignitat.

Vam guanyar. Cert i veritat que responsables de les

institucions, com ara l�alcalde de Tarragona (PSC), el conseller

d�interior (IC-AV), el president de la Diputació de Tarragona

(CiU) o la directora general de la Memòria Democràtica, van

tenir molt a veure en el resultat final. Gràcies per tot això.

Però, no és menys cert que sense la determinació del col·lectiu

de l�AVRFT, el lideratge dels seus dirigents i la constància en

els plantejaments i les reivindicacions, res no hauria estat

possible. Els estaments públics es motiven i es mouen quan

hi ha col·lectius amb cohesió, preferiblement nombrosos i

absolutament decidits a obtenir uns objectius definits,

assenyats i possibles.

Ara hi ha hagut un canvi polític en el nostre país.

L�alternança és saludable en democràcia. Res no és igual

que abans. El país, l�Estatut, les opinions col·lectives, la

recuperació de la memòria democràtica, han tingut una

evolució important en els darrers vuit anys. Hi ha reptes i

dificultats econòmiques, però hem de tenir clar, en l�àmbit

de la recuperació de la memòria democràtica, que no podem

tornar enrere. Les institucions actuals han d�entendre que el

col·lectiu memorialista ho demana i ho demanarà. Som més

dels que en principi pogués semblar.

Catalunya ha demostrat, malgrat les dificultats, una

maduresa en aquests temes. No pot deixar de tenir aquest

plus de democràcia, de responsabilitat i de dignitat

institucional i de país. Tot això ens farà més forts com a

societat i a la vegada més lliures. Hem de mantenir el

lideratge destacat en el panorama legislatiu i en les polítiques

públiques de recuperació de la memòria democràtica.

Finalment, les entitats memorialistes de Catalunya hem

d�estar unides. Solament així podrem ser interlocutors

eficients amb les institucions i, al mateix temps, corregir

possibles tendències cap a la relaxació en els temes que ens

són propis. Malauradament, en el cas que es produís aquesta

desafecció per part de les institucions, haurem de resistir.

Però, amb una resistència activa, amb propostes, demandes,

col·laboració, consens i, si cal, mobilització vers la justícia,

la veritat i la reparació d�aquelles ignomínies. Ens ho exigeix

la nostra responsabilitat i la nostra dignitat com a país. Tan

sols així, farem nostre el lema dels Shackleton: resistir és

guanyar.

Memòria
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La primera societat obrera socialista aragonesa de què es

té notícia és l�Asociación del Arte de Imprimir de Zaragoza

(AAIZ)  fundada l�abril de 1882 i liderada per Pablo Claramunt.

A la primera Junta Directiva, s�esmenta «posseir ja l�acta de

Constitució de la �Sociedad de Huesca�, tenir contactes �molt

satisfactoris� amb Calatayud i Logronyo i proposar-se

�aconseguir alguna cosa amb Terol�».

En relació a l�afiliació, l�AAIZ comptabilitzava, incloses les

seccions adjuntes de Logronyo i Osca, 123 membres. Es

confirma també a l�Aragó el paper important dels treballadors

tipògrafs en la difusió de les idees socialistes des que Pablo

Iglesias va fundar el 1871 l�Asociación General del Arte de

Imprimir de Madrid, i, posteriorment, la Federación de

Tipografía Española. També en aquestes dades apareixen

petits nuclis de treballadors socialistes, bàsicament de

teixidors i camperols a  Gallur, Villarroya de la Sierra, Alagón

i Calatayud. Això no obstant, se saben poques coses dels

primers socialistes saragossans, a excepció que mantenien

contactes amb el grup madrileny liderat per Pablo Iglesias

que, el 1879, havia fundat el Partido Democrático Socialista

Obrero (PSDO), que l�any 1888, en fundar-se la UGT, va

canviar el nom pel l�actual Partido Socialista Obrero Español

(PSOE).

Malgrat això, no hi va haver gaire activitat política socialista

durant aquests anys: el 1886 apareix El Socialista.

En el terreny sindical però, el nucli socialista de la capital

aragonesa va organitzar el III Congreso de la Federación

Tipográfica Española (Saragossa, octubre de 1886), presidit

per Pablo Iglesias, i es va acordar reforçar les caixes de

resistència, fins i tot a nivell europeu (cada afiliat aportava

10 cèntims setmanals), i reforçar vincles amb altres comitès

obrers d�altres països.

Memòria
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L�agost de 1888, es va fundar a Barcelona la UGT: el nou

sindicat socialista va sorgir amb l�objectiu principal de millorar

les condicions de treball de la classe obrera, tot impulsant

reformes graduals i progressives. En aquest sentit, la vaga

va esdevenir el recurs per obtenir dels poders públics una

legislació laboral que reconegués la jornada laboral de 8

hores, fixar un salari mínim i la igualtat de salaris per obrers

d�un i altre sexe. Un mes més tard, els tipògrafs socialistes

saragossans i els seus companys d�Osca es van integrar a la

UGT.

Per a l�acabada de néixer UGT aragonesa, va ser decisiu

l�establiment a Saragossa del picapedrer basc Matías Pastor.

Antic secretari de l�Agrupación Socialista de Bilbao, havia estat

molt actiu en la vaga dels pedrers de Biscaia el juliol de 1888

i va participar en el congrés fundacional de la UGT. Es va

convertir, segons Santiago Castillo, en «l�home clau del

socialisme aragonès durant dècades». Matías Pastor va

fundar la Sociedad de Obreros Canteros (1890), segona

organització ugetista saragossana després de l�AAIZ.

Igualment, Pastor va impulsar la celebració de la manifestació

de l�1 de maig de 1890, la primera vegada que se celebrava,

a instàncies de la II Internacional Socialista. La data es va

convertir en el símbol d�afirmació de l�acció política i de la

unitat de la classe obrera que reclamava, a més de la jornada

de 8 hores, la prohibició de treballar per als menors de 14

anys o el descans ininterromput de 36 hores setmanals.

Els dies previs, les autoritats i la burgesia local temien

desordres públics, la premsa cita amb menyspreu l�incipient

moviment obrer i assenyala que «ni aquí ha arrelat el

socialisme ni a l�Aragó és possible que prengui carta de

naturalesa» (La Alianza Aragonesa, 24 d�abril de 1890).

Malgrat això, la manifestació qualificada pels organitzadors

com «pacífica i solidària» es va desenvolupar sense incidents.

La manifestació no es va poder fer ni a les ciutats d�Osca i

Terol, ni tampoc a Calatayud i Tarazona, malgrat els esforços

dels treballadors d�aquestes dues últimes localitats per

commemorar l�1 de maig.

A partir de 1890, la UGT saragossana, a més de tipògrafs

i pedrers, incorpora l�Asociación de Agricultores, fundada el

31 de maig del mateix any, liderada per Silverio López. A

més, es van anar formant societats de resistència de paletes,

fusters, teixidors, sabaters, pintors i obrers del ferro, i van

començar un procés d�organització els llauners, els barretaires,

els cadiraires i els espardenyers.

En la feina incessant que va desenvolupar Matías Pastor,

hem d�esmentar també la creació de la primera agrupació

socialista del PSOE saragossà, fundada el 17 de febrer de

1891, amb seu al carrer Boggiero, 73, principal. Pastor va ser

el primer president i en el comitè trobem quatre tipògrafs i

dos picapedrers.

Això no obstant, tant la UGT com el PSOE van tenir moltes

dificultats per a la difusió dels seus ideals i la seva expansió

orgànica ja que, a l�hostilitat de les autoritats monàrquiques,

de la burgesia i de l�església, s�hi afegia la rivalitat del potent

anarquisme local, majoritari en el conjunt de la classe obrera

aragonesa d�aquells anys.
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El 15 de desembre del 2010  naixia Histotube,

www.histotube.cat, un portal on es pot trobar una acurada

selecció de vídeos en llengua catalana, relacionats amb la

història i el patrimoni, una eina pensada per facilitar la feina

de mestres i alumnes a les escoles, però que també pot

resultar interessant per a totes aquelles persones

apassionades per la història o que simplement vulguin

conèixer millor les seves arrels.

Histotube és el fruit del treball voluntari d�un grup

d�historiadors que ja feia molt de temps que, a Internet i

mitjançant el sistema dels blocs, ens dedicàvem a la

recuperació i a la divulgació de la història local que ens era

més propera a cadascú de nosaltres. Dani Cortijo amb el seu

bloc Altres Barcelones i la Barcelonasfera, Jordi Bonvehí amb

el seu bloc Històries Manresanes, Lorién Casasus amb l�espai

Un Mataró no tan llunyà i Agus Giralt amb Memòria de Sants

i Memòria del Poblenou.

Motivats per l�èxit d�aquestes experiències prèvies i

coneixedors de les dificultats que moltes vegades tenen els

mestres per aconseguir material audiovisual útil per a les

seves classes, vam decidir engegar aquest projecte. Histotube

utilitza vídeos que es troben a Youtube, i que han penjat

altres usuaris, però la tasca més important que porta a terme

és l�acurada selecció dels continguts, ja que, moltes vegades,

a Internet es poden trobar vídeos de baixa qualitat, que no

serien útils per a un alumne, i que dificulten la cerca. Alhora,

els seus creadors també ens encarreguem de la classificació

dels vídeos per tal que sigui fàcil trobar allò que s�està buscant

segons els temes. Els usuaris podran trobar els vídeos

classificats en tres grans categories: segons aspectes

geogràfics, segons períodes històrics i segons les diferents

temàtiques.

Tots els vídeos que es poden trobar a Histotube són vídeos

fets exclusivament en català, ja que, a banda de ser la nostra

llengua vehicular, també creiem que era una tasca que

mancava per fer, un portal on algú pogués trobar els millors

vídeos sobre història en català.

Memòria
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Histotube, conèixer la història
a través de les noves tecnologies



Memòria
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Des que va començar, Histotube ha volgut apostar fort

per aquesta relació amb els seus usuaris i per facilitar aquesta

comunicació, i a la vegada la difusió dels continguts del

portal s�ha integrat en dues de les xarxes socials més

conegudes, Facebook, on ja té prop de 800 seguidors, i

Twitter, on ja en són 300. Això ens ha permès descobrir nous

i interessants documentals que nosaltres mateixos

desconeixíem, però a la vegada també permet mantenir

converses enriquidores amb persones interessades en aquesta

temàtica.

L�èxit del portal ens ha sorprès fins i tot als creadors

mateixos, ja que en un període molt breu de temps, tres

mesos, més de 20 mitjans de comunicació d�arreu dels

territoris de parla catalana, fins i tot a l�Alguer i a la Catalunya

Nord, s�han fet ressò de l�aparició d�aquesta eina. Però, el

més important per a nosaltres és que algunes escoles ja ens

han comunicat que els seus mestres fan servir Histotube per

poder ensenyar història als alumnes, i, de fet, ja apareix

destacat al portal del Departament d�Ensenyament.

Equip creador d�Histotube

Aquella persona que entri a Histotube podrà trobar

vídeos molt diversos, des d�un passeig virtual per la

Barcino romana reproduïda en tres dimensions fins a

un documental on descobrim la història dels maquis,

passant per vídeos sobre la prehistòria, el feudalisme,

la Guerra Civil o per exemple la història d�Albània. En

total, una vuitantena de vídeos que s�anirà incrementant

cada setmana amb tres noves publicacions, un llistat

que està obert als suggeriments i a la col·laboració dels

usuaris, que ho poden fer enviant els seus correus a

l�adreça histotube@gmail.cat



Quan l�any 2001 Pierre Bourdieu definia les condicions socials

en què es produeixen els intercanvis lingüístics, poc ens

imaginàvem com d�incerta podia ser aquesta qüestió en

l�actualitat. En aquests deu anys, hem passat d�analitzar el

desequilibri entre el català i el castellà a observar l�impacte

de l�arribada de la nova immigració estrangera en les

dinàmiques sociolingüístiques.

L�ús lingüístic es defineix a partir de les normes i les

actituds lingüístiques que s�han anat adquirint al llarg del

temps, amb les quals es delimita l�àmbit d�ús de cadascuna

de les llegües compartides en un territori. Els intercanvis

lingüístics, deia Bourdieu, es desenvolupen en un marc

estructural, en què la legitimació política i institucional de

les llengües constitueix l�espai on es desenvolupa la

interiorització de les normes lingüístiques (dominació

simbòlica) i els habitus reflecteixen la distribució social del

poder.[1]

«Malgrat que les xifres corroboren la pèrdua relativa

del pes de les llars catalanoparlants, la llengua catalana

està guanyant presència familiar a través de la

transmissió lingüística intergeneracional.»

En el nostre cas, les recerques sociolingüístiques han

constatat la posició desigual del català i del castellà com a

conseqüència dels esdeveniments històrics, socials i polítics

del país. Un procés que ha tingut la seva expressió més alta

en la contradicció existent entre el nivell de coneixement i

d�ús del català: malgrat el creixement notable de la capacitat

de la població per a expressar-se en català, aquesta no s�ha

materialitzat en un augment efectiu del seu ús social.

En la darrera dècada, la societat catalana ha esdevingut

més diversa que mai. I si un temps enrere pensàvem que la

situació lingüística a Catalunya era  complicada, ara podem

dir que és plena d�incògnites.

«En els casos en què es detecta canvi lingüístic dels fills

respecte dels pares, aquest sol ser favorable al català,

especialment a les llars formades per progenitors

castellanoparlants on els fills han adquirit el català com

a llengua pròpia, molt sovint juntament amb el

castellà.»

Amb l�objectiu d�oferir una breu descripció de la situació

actual del català en la societat catalana i, en especial, a les

llars, aquest article presenta alguns indicadors sociolingüístics

obtinguts a partir de l�Enquesta de condicions de vida i hàbits

de la població. Aquesta enquesta disposa d�una sèrie

temporal amb informació sobre els usos lingüístics a les llars

des de 1995 fins a 2006 per a la Regió Metropolitana de

Barcelona i de 2006 per al conjunt de Catalunya[2].
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[1] Bourdieu, Pierre (2001) ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios
lingüísticos, Madrid, Akal.

[2] L�Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població és un projecte
d�anàlisi de la realitat social que es realitza quinquennalment des de 1985.
El territori de la primera edició de 1985 fou la ciutat de Barcelona i els 26
municipis que integraven l�antiga Corporació Metropolitana de Barcelona,
i en cada edició ha anat incorporant nous territoris fins a arribar al conjunt
de Catalunya l�any 2006. Les successives ampliacions territorials s�han
acompanyat d�un increment de la mostra enquestada, que ha passat de
les 4.912 entrevistes de la primera edició a les 10.398 de l�any 2006. L�univers
estadístic és la població de 16 i més anys.

Llengua

Elena Sintes Pascual, sociòloga (butlletí de Cercle 21)

Els usos lingüístics
a les llars a Catalunya

Imatge: Open Clip Art Library, www.openclipart.org



Els usos lingüístics a les llars
Les dades disponibles sobre els usos lingüístics a les llars

reflecteixen clarament la rellevància dels fenòmens

demogràfics i, en especial, dels processos migratoris en la

configuració sociolingüística de Catalunya. La llengua habitual

per a parlar amb els que viuen a la llar reflecteix aquesta

heterogeneïtat. Segons l�enquesta, el 38,5% dels entrevistats

empra habitualment el català a la llar, un 8,5% afirma que

utilitza tant el català com el castellà i un escàs 0,2% el català

i una altra llengua. El català s�usa de forma menys freqüent

que el castellà, llengua habitual en el 47,6% de les llars.

Finalment, un 4,4% de la població empra una altra llengua

per relacionar-se amb les persones amb qui conviu.

L�evolució de les dades des de 1995 a la Regió

Metropolitana de Barcelona mostra un lleu retrocés de la

presència del català com a única llengua a les llars. Dit d�altra

manera, en aquest període s�ha reduït el nombre de llars

monolingües catalanoparlants a favor de l�augment de les

llars on conviuen català i castellà. L�altre canvi significatiu

detectat en el decurs d�aquests anys deriva de l�arribada

d�immigració estrangera, que es reflecteix en la incorporació

creixent de noves llars on es parlen altres llengües.

Transmissió lingüística intergeneracional
Malgrat que les xifres anteriors corroboren la pèrdua relativa

del pes de les llars catalanoparlants, la llengua catalana està

guanyant presència familiar a través de la transmissió

lingüística intergeneracional. Tal com conclouen altres

recerques, aquest és un dels indicis més positius de la vitalitat

de la llengua catalana. En concret, la proporció de gent que

parla amb els seus fills en català és més alta que la que ho

fa amb els pares i mares, tendència que es manté estable a

la Regió Metropolitana de Barcelona (vegeu el gràfic 1).

Tal com es recull al gràfic 2, la comparació dels usos

lingüístics entre pares, mares i fills indica que l�ús del català

amb els fills (44,5%) és més freqüent que amb el pare (37,7%)

o la mare (37,5%)[3]. Això significa no només que les persones

que es relacionen (o relacionaven) en català amb els seus

progenitors també ho fan amb els seus fills[4], sinó que alguns

dels que parlaven altres llengües amb el seu pare i la seva

mare han adquirit el català per parlar amb els seus fills.
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[3] Dades relatives a la població que ha tingut algun fill.
[4] La situació inversa �que es parli en català amb els pares i en una altra
llengua amb els fills� es dóna en un nombre molt reduït de casos.

Font: IERMB (1995, 2000), Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població; IDESCAT i IERMB (2006), Enquesta de condicions de vida i
hàbits de la població de Catalunya.

Nota: dades relatives a la població que ha tingut algun fill.

LlenguaLlengua

Gràfic 1. Llengua utilitzada per parlar amb la família (%)
Regió metropolitana de Barcelona, 1995-2006
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 En relació amb aquest fenomen, es posa de manifest

que, si bé entre la gent nascuda a Catalunya hi ha un

increment notable de persones que parlen en català amb

els seus fills respecte dels que ho fan amb el seu pare i la

seva mare, és entre la gent nascuda a la resta de l�Estat on

es detecta un canvi més important en favor del català.

Pel que fa a la població estrangera, s�ha de dir que en

general manté una forta identificació amb la llengua pròpia

i l�usa habitualment en l�àmbit familiar. Potser a causa

d�haver arribat a Catalunya molt recentment, són pocs els

col·lectius que adopten el català per parlar amb els seus fills.

Tipus de llars
L�anàlisi de la transmissió lingüística d�una generació a una

altra es completa amb l�estudi dels tipus de llars. S�han

diferenciat dos tipus de llars sobre la base de la identitat

lingüística de les persones que hi conviuen[5]: les llars

lingüísticament homogènies, on tots els membres

comparteixen una mateixa identitat lingüística; i les llars

multilingües, on hi pot haver o bé parelles lingüísticament

mixtes �en les quals cada progenitor s�identifica amb una

llengua diferent i els fills solen identificar-se amb totes dues�,

o bé parelles lingüísticament homogènies, però amb fills

que s�identifiquen amb una llengua diferent de la dels seus

progenitors.

Segons l�enquesta, set de cada deu entrevistats viuen en

llars lingüísticament homogènies, és a dir, en què tots els

seus membres �progenitors i fills� s�identifiquen amb la

mateixa llengua. La resta de població viu en llars multilingües.

La qüestió és saber quina presència té el català en aquesta

tipologia de llars. El grup més nombrós és el de les llars

monolingües catalanoparlants: un terç de la població viu en

llars on tots els seus membres s�identifiquen amb el català

(vegeu el gràfic 3).

El segueixen les llars on algun dels progenitors té el

català com a llengua pròpia i els fills diuen que s�identifiquen

amb el català o amb totes dues. Aquest grup representa el

12% de la població. Els casos més nombrosos són els d�un

progenitor castellanoparlant i l�altre catalanoparlant, en què

els fills afirmen tenir ambdues llengües com a pròpies.

Llengua
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[5] L�anàlisi es concreta en les llars on hi ha almenys un progenitor amb
fills.

Font: IERMB, IDESCAT i IERMB (2006), Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.

Nota: dades relatives a la població que ha tingut algun fill.

Gràfic 2. Llengua utilitzada per parlar amb la família (%)
Catalunya, 2006
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I finalment, el grup més destacable és aquell en què els

fills s�identifiquen amb el català tot i que cap dels dos

progenitors no el té com a llengua pròpia. Es tracta

majoritàriament de llars on els pares són castellanoparlants

i els fills afirmen que tenen el català o, sobretot, el català i

el castellà com a llengua pròpia. Representen un altre 12%

de la població.

Conclusió
El conjunt de dades presentades permet concloure que en

la transmissió lingüística entre generacions es tendeix a

mantenir la llengua pròpia dels progenitors i a constituir llars

lingüísticament homogènies. Tot i així, en els casos en què

es detecta canvi lingüístic dels fills respecte dels pares, aquest

sol ser favorable al català, especialment a les llars formades

per progenitors castellanoparlants on els fills han adquirit

el català com a llengua pròpia, molt sovint juntament amb

el castellà.

En resum, les xifres perfilen el retrat d�una societat

creixentment diversa on es poden entreveure algunes de les

fortaleses i debilitats de la llengua catalana. La principal

fortalesa és la constatació que la transmissió lingüística

intergeneracional està essent favorable al català. Els fills de

la població immigrada de la resta de l�Estat es declaren

majoritàriament bilingües. En el recompte de debilitats hi

sobresurt la reducció de les l lars monolingües

catalanoparlants i l�escassa presència del català a les llars

formades per persones estrangeres. En definitiva, es conforma

un escenari sociolingüístic ple d�incògnites respecte de

l�evolució del català. Caldrà, doncs, seguir observant cap a

on deriven els habitus lingüístics de la societat catalana en

aquest futur incert.

Font: IDESCAT i IERMB (2006), Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.

Llars multilingües

Gràfic 3. Tipus de llars (%)
Catalunya, 2006
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A finals del 2010, uns quants professionals de la llengua

vam decidir crear el grup Desmuntem amb la intenció de

denunciar totes les mentides i falsedats que es diuen entorn

de la llengua catalana i del procés de normalització lingüística.

Estàvem farts de sentir a parlar de la imposició del català,

de la manca de llibertat a Catalunya per parlar una o altra

llengua, de la persecució del castellà, de les maleses de la

immersió lingüística... I també estàvem farts de la manca

de resposta davant de tots aquests atacs. Per això volíem

constituir un grup que ens permetés rebatre aquestes

mentides amb rapidesa i amb el pes dels arguments, la raó

i la veritat. Així va néixer Desmuntem.

Avui dia, a Catalunya, encara és més fàcil viure en castellà

que no pas en català. Aquesta constatació no és gens gratuïta.

D�una banda, s�ha imposat un bilingüisme d�una sola direcció:

els catalanoparlants són bilingües i solen canviar de llengua

i passar-se al castellà quan s�adrecen a un no catalanoparlant;

en canvi, els qui tenen el castellà com a primera llengua

solen mantenir-se monolingües. Aquest bilingüisme comporta

que el català tingui poca presència al carrer i en molts àmbits

públics, especialment -però no únicament- en les zones

urbanes i més poblades del país.

D�una altra banda, els diferents governs que ha tingut

Catalunya al llarg d�aquests anys han estat incapaços d�aplicar

i fer complir les lleis que ha aprovat el Parlament encaminades

a normalitzar la llengua catalana, ja sigui per manca de

voluntat política, per excés de prudència a fi de no aixecar

polèmiques, per manca de convenciment o per desídia. Així

mateix, les administracions locals sovint tampoc no han

destacat per fer complir aquestes lleis en els apartats que

són competència seva, ni han aplicat els reglaments d�ús de

la llengua catalana en els casos en què en disposaven. Cal

afegir encara que en determinats sectors de la nostra societat,

en especial el sector econòmic, s�incompleix sistemàticament

la Llei de política lingüística sense que passi res.

Per acabar d�empitjorar la situació, el Tribunal Superior

de Justícia de Catalunya s�afegeix a la tasca de barrar el pas

a la normalització del català i desfer una part de la feina feta

al llarg de tots aquests anys. Ho fa empès per uns partits

polítics que no volen que el català arribi a estar mai en

igualtat de condicions respecte del castellà a Catalunya

mateix.

Llengua
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Desmuntem tòpics i mentides
sobre la llengua



Els professionals de la llengua sabem com costa fer passos

endavant i com n�és de fàcil recular en el difícil procés de la

normalització lingüística del català.  I sabem que no es pot

apel·lar únicament a la bona fe i a la bona voluntat de les

persones o d�una part de l�empresariat, tal com posa en

evidència la situació marginal del català als cinemes o en

certs establiments de restauració. Cal aplicar amb fermesa

les lleis vigents, i el Govern i les administracions locals tenen

la responsabilitat de fer-les complir.

Per tot plegat, considerem que ja és hora que els partits

polítics, els agents socials i, en general, tots aquells que

saben en quina situació es troba la nostra llengua, denunciïn

sense pal·liatius els atacs que pateix la llengua catalana. Els

professionals de la llengua que ens hem aplegat entorn del

col·lectiu Desmuntem serem els primers a denunciar aquestes

mentides i a exigir el compliment de les lleis. Perquè volem

un futur per a la llengua.

Qui vulgui col·laborar amb Desmuntem pot contactar

amb nosaltres per mitjà de l�adreça desmuntem@gmail.com,

e l  b l o c  h t t p : //d e s m u n t e m .wo rd p re s s . co m  o

facebook.com/desmuntem.

Llengua



Assaig

Xavier Vinader i Sánchez.

Periodisme i compromís

Edició, introducció i notes de

Jaume Busqué i Barceló

Editorial Afers

Xavier Vinader (Sabadell, 1947), periodista d�investigació

compromès, referent indiscutible, d�obra dilatada i extensa,

després d�haver exercit la professió en diversos mitjans de

comunicació, va publicar el 1979 a la revista Interviú tres

reportatges sobre la guerra bruta al País Basc, que li va

comportar que l�Audiència Nacional el condemnés per

«inducció a l�assassinat» a set anys de presó. Va marxar a

l�exili, on va rebre el suport de molts organismes i la premsa

internacional. Finalment, va retornar voluntàriament, va

ingressar a Carabanchel i, el 21 de març de 1984, el Govern

li va concedir un indult. Com a mostra de la seva vocació,

podem ressaltar que durant la seva estada a la presó no va

deixar de treballar: va investigar i publicar nous articles sobre

l�estat de les presons a Espanya que recollien alhora les

opinions de presos i de funcionaris, i va escriure les memòries

del mític delinqüent Juan Moreno Cuenca «Vaquilla».

La seva trajectòria i alguns dels seus reportatges han

merescut premis nacionals i internacionals. Ha estat president

de Reporters sense Fronteres i és membre d�organitzacions

que vetllen pel compliment del dret a la llibertat d�expressió.

El 2007, el Govern de la Generalitat va atorgar-li la Creu de

Sant Jordi.

«Els seus treballs sobre l�extrema dreta (italiana i

espanyola), sobre ETA i el seu entorn que administra el

xantatge de la violència i la por, sobre conflictes socials

i laborals, etc. es caracteritza pel rigor, per la contrastació

de les fonts, per la informació (en el sentit més literal

de l�expressió), pel tremp analític i per unes conclusions

que són sovint una denúncia de situacions injustes (...).

És obvi que aquest compromís professional i cívic no li

ha fet gens fàcil la tasca de periodista (...) amenaces,

pressions i coercions físiques i morals; encausaments

judicials; censura, exili (...), però també les seves

compensacions: reconeixement social, respecte

professional, referència de noves generacions de

periodistes que malden per sobreposar-se a la

degradació comercial i especulativa dels mitjans de

comunicació, ampliació del nucli d�amics que

comparteixen la necessitat del compromís per canviar

un món que camina cap al no-res...».

Del pròleg d�Antoni Segura, director del CEHI-Pavelló

de la República, Universitat de Barcelona.

El llibre parteix de la biografia de Xavier Vinader, però

va més enllà del seu recorregut professional. Hem

d�assenyalar que el periodista va donar el seu immens arxiu,

acumulat durant tants anys d�exercici professional, un fons

construït mitjançant una xarxa territorial «d�arxius

concèntrics» per protegir documents d�agressions o escorcolls.

L�arxiu es troba sota la custòdia del Centre d�Estudis Històrics

Internacionals. Consta de 150 caixes amb 3.000 documents:

ocupa 11 metres cúbics. S�hi pot consultar documentació

sobre la Guerra Civil, la postguerra, la dictadura i la repressió;

conté premsa clandestina de partits i organitzacions obreres,

i documents sobre l�organització dels periodistes democràtics

durant el franquisme. També hi trobem documents sobre les

actuacions dels serveis d�intel·ligència i dels cossos de

seguretat a escala mundial; el crim organitzat, del qual han

estat protagonistes organitzacions italianes, japoneses i

xineses; sectes destructives; xarxes internacionals de

prostitució; tràfic d�armes; el nazisme en els moments més

culminants de la seva història i els seus intents de propagació

acabada la guerra, organitzacions de mercenaris, etc.

Ens trobem davant un retrat, òbviament del periodista

i el seu compromís però, alhora, el llibre ofereix una visió de

la realitat que es vivia al nostre país els darrers anys del

règim franquista i fins ben entrada la Transició democràtica,

i altres esdeveniments que Vinader va viure i conviure amb

protagonistes dels fets.

Imatge de la coberta: a partir del cartell de Josep Domènech

Codina per a la campanya «Vinader et volem a casa».
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Xavier Vinader i Sánchez.
Periodisme i compromís

Infocultura
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El passat mes d�octubre,

coincidint amb el seu 70è

aniversari, l�Isidre Molas va

publicar el que potser podríem

considerar com el seu primer

llibre de memòries. El meu

temps de presó es va presentar

el dia 4 de novembre, en un

acte organitzat conjuntament

per la Fundació Rafael

Campalans i Edicions 62, i va

c o m p t a r  a m b  u n s

presentadors de primer nivell:

Josep Maria Castellet, Ferran

Mascarell i Antoni Puigverd.

El meu temps de presó és un text sincer, escrit amb el cor,

però amb certa distància també. La distància d�aquell que

ja ha paït tot el que havia de pair, i que ara, des de la serenor

de qui està en pau amb ell mateix, pot escriure el que aquí

podem llegir. És un llibre que surt de dins. Sorgeix de la

pèrdua d�un any passat a presó, però també del retrobament

amb aquella vivència i amb ell mateix. I és precisament per

això que és un llibre que commou.

Commou com parla de la presó com «les convivències»

que va passar amb els companys de projecte polític, i les

pàgines en què descriu com se�n va sentir de sol; com parla

del seu pare i com li parla a la seva mare; com parla de la

seva tieta i què li diu al seu germà. Commou llegir-lo quan

explica per què escriu aquest llibre, i per què defensava i

segueix defensant una determinada manera de fer política,

lluny dels dogmatismes i amant de l�espontaneïtat.

És un llibre que explica la seva versió dels fets, una versió

molt personal, que ens permet no només conèixer la seva

experiència de presó, sinó conèixer a través d�ell com va ser

la vida d�uns joves catalans d�esquerres que van lluitar per

la llibertat i la justícia social, quan encara eren molt joves i

en un moment -a cavall entre els anys 50 i 60- que era molt

difícil escapolir-se de l�asfixiant pressió política, social, i moral

del règim.

Isidre Molas ens ofereix

una experiència en primera

persona que no deixa

indiferent. Està escrita amb un

estil força suggeridor, a mig

camí entre les memòries i la literatura, amb pàgines que

destil·len un lirisme colpidor.

Entre aquestes pàgines trobo que hi ha un epígraf

especialment emotiu. Duu per títol Mai no t�he conegut.

Aquest epígraf expressa l�enyor pel germà que no va arribar

a conèixer i del que se sent successor. És un enyor molt

profund, que pot portar a la idealització del que hauria pogut

ser i no ha estat. Un enyor que va lligat al fet que ell podria

no haver existit; que la història podria haver estat diferent;

i que ell, com tots, som aquí per una sèrie de casualitats i

causalitats de la vida. I com que hi som, ja que hi som, hem

de trobar la força per contribuir a la vida. Per sortir-nos-en.

Per fer avançar el món.

Molas converteix aquest enyor del seu germà, que va

morir en un impuls per a l�acció, en un motor de canvi: no

som aquí perquè sí, som aquí per fer alguna cosa de profit,

i per aportar el nostre gra de sorra. Un enyor que ens recorda

els versos del poeta Walt Whitman, que es preguntava «què

puc fer enmig del món? Quin sentit té tot plegat». I ell mateix

responia «Que tu ets aquí; que la vida i la identitat existeixen;

que el drama puixant de la vida continua, i tu hi pots contribuir

amb un vers».

I això és el que va decidir l�Isidre Molas fa més de 50

anys. Va decidir que ell no volia estar-se de braços plegats,

no volia que el món passés per davant seu i mirar-s�ho. Volia

contribuir-hi, amb uns versos -com alguns dels que apareixen

al llibre- i amb una acció decidida.

Aquesta voluntat és la que converteix l�Isidre en un

exemple per a tots els que hem vingut després. Perquè fa

més de 50 anys, va veure dos camins davant seu. I va triar

el menys batut, el menys transitat. Gràcies que ell, i uns

quants més que -com ell- van triar aquell camí, avui som on

som, i tenim el que tenim.

Albert Aixalà i Blanch, director de la Fundació Rafael Campalans

El meu temps de presó,
d�Isidre Molas



Revista

Llengua Nacional

Director, Ramon Sanglas

rsagles@llenguanacional.cat

Número 74, primer trimestre del 2011. La

revista treballa per afermar la llegua

catalana en tots els camps, ajudant al seu estudi i bon ús.

Pretén també de desvetllar la consciència d�una realitat

nacional. Defensora de la unitat de la llengua, respecta la

riquesa de les varietats dialectals, analitza i fomenta la

normativització lingüística i anima la gent a  fer de la llengua

catalana el mitjà de comunicació natural i espontani. En

aquests número: editorial dedicat la declaració de l�Institut

d�Estudis Catalans sobre els Drets del Poble de Catalunya:

reproducció de la part essencial del document emanat del

IEC el febrer de 2011, on es crida l�atenció sobre la insuficiència

de la protecció de les minories en el sistema internacional

que és incapaç d�impedir la greu contradicció que implica el

fet que les majories estatals puguin decidir quin és el destí

de les minories. En la mateixa declaració s�afirma que la

comunitat de llengua i cultura catalanes constitueix, amb

tota evidència, una nació que mereix un reconeixement

igualitari en el marc dels estats en què s�inscriu, i també en

el marc de la Unió Europea i de les Nacions Unides. Entrevista

a l�escriptor Jaume Cabré, Premi d�Honor de les Lletres

Catalanes (2010). A la secció de Lèxic: Sobre «la majoria

(de» o «la major part de» i Citacions incorrectes d�altres

llengües)

Infocultura
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L�arribada a Catalunya, als primers anys del segle XXI, de

centenars de milers de persones d�arreu del món que fan

servir el castellà com a llengua franca ha agreujat l�hàbit

dels catalanoparlants de parlar en castellà als que

aparentment no el parlen. Així, l�ús del català entra en un

període d�incertesa. El problema és doble: nombre de parlants

de cada llengua i hàbit d�uns i altres de parlar-se en castellà.

El català, tot i tenir a favor la predisposició dels ciutadans en

general, es troba sempre en desavantatge. Què s�hi pot fer?

S�advoca primer per aplicar una metodologia, l�observacional,

que recull la realitat millor que les enquestes, en el marc del

carrer i el seu domini, tot possibilitant l�anàlisi de la dinàmica

des de diversos vessants; i en segon lloc, per cercar les

mesures, sempre dif íc i ls,  per

aconseguir que els catalanoparlants

superin l�hàbit de parlar en castellà

amb els que no el parlen amb

l�objectiu preeminent de fer-los-el

sentir, ja que és la millor manera, o

l�única, que el parlin. A més de

descriure el marc teòric de la interlocució català-castellà,

l�autor presenta un treball de camp en què, per primer cop,

es publica de forma científica el descens del català sentit al

centre de Barcelona. Tanca el llibre una selecció d�opinions

sobre els usos personals del català.

El català, al carrer

Ressenyes

Revista

L�Avenç

Director, Josep M. Múñoz

jmmunoz@lavenc.cat

L�Avenç SL és una empresa cultural que,

des de 1977, edita la revista d�història i

cultura L�Avenç. També edita la revista de llengua i literatura

Els Marges, llibres de col·leccions pròpies i d�encàrrec. Ofereix

una mirada històrica sobre l�actualitat i una contribució crítica

al debat cultural del país. L�entrevista del mes és dedicada

a Joan Mas Cantí, soci número 1 del Cercle d�Economia, una

entitat de la societat civil catalana fundada el 1958 per joves

empresaris i economistes europeistes. La configuració «no

emocional» de la identitat de la Unió Europea és precisament

un dels temes tractats en aquest número, de la mà de

Montserrat Guibernau. Pere Vilanova hi analitza les revoltes

dels països àrabs del nord d�Àfrica, i Josep M. Montaner es

pregunta si no fóra hora de rectificar l�oposició a la continuïtat

de les obres de la Sagrada Família. Joan-Lluís Lluís s�incorpora

a la nòmina d�escriptors de L�Avenç, i Jaume Subirana revisita

la figura de la traductora i poeta Paulina Crusat. Genís

Barnosell ressenya el llibre de Germà Bel sobre l�Espanya

radial, i Hilari Raguer l�obra pòstuma de Gabriel Cardona.



Novel·la

Brooklyn

Colm Tóibín

Amsterdam llibres

Guanyadora del Costa Prize 2009 i

considerada la millor novel·la a la Gran

Bretanya del mateix any.  Una jove irlandesa que es veu

obligada emigrar a Nova York de la meitat del segle XX, es

converteix a desgrat seu el l�heroïna d�una gran història

construïda a base de petites peces. Tóibín va rebre el Premi

Memorial Joan B. Cendrós que atorga Òmnium Cultural per

un article publicat al diari The Guardian sobre la cultura i les

reivindicacions històriques dels catalans. Recordar que la

primer novel·la de l�autor, The South està inspirada en la

seva estada a Barcelona, així com l�assaig Homage to

Barcelona.

Biografia

Joan Salvat Papasseit (1894-1924)

Ferran Ainsa i Mei Vidal

Editorial Base

Referent imprescindible de la poesia

catalana del segle XX. L�aparició de

documents fins ara inèdits i l�aportació de nous testimonis

converteixen la biografia  en una eina imprescindible per

endinsar-se en la seva vida i obra. La figura de Salvat-Papasseit

s�inicia amb la dimensió humana del jove inquiet, rebel,

entusiasta i avantguardista, però també angoixat davant

l�amenaça de la malaltia que acabaria la seva vida als trenta

anys.

Assaig

Blanc bo busca negre pobre

Gustau Nerín

La Campana

El títol ja és tota una incitació. El continent

d�Àfrica és un immens cementiri de

projectes abandonats i l�opinió pública continua jutjant els

projectes per les bones intencions i no pels bons resultats.

Reflexió sobre l�eficàcia i l�actitud que s�amaga darrera els

gestos i les campanyes «tan autocomplaents».No és un llibre

de crítica als cooperants, però si que ens ajuda a desmitificar

la cooperació internacional, transmetent una visió nova i

fresca del continent africà, i també d�Occident.

Gastronomia

Llibre de la cuina catalana

Ferran Agulló

Altafulla

Enèsima reedició d�un dels grans clàssics

de la nostra gastronomia tradicional i llibre

de capçalera de moltes llars. L�autor pretenia ja el 1933

«restituir a la cuina nostrada honors i senzillesa», i ho feia

amb plats genuïns recollits arreu, en «excursions marítimes

i terrestres, en fontades i aplecs, per hostals i cases de pagès,

a mariners, pescadors, caçadors, coquesses i mestresses de

casa llur».  Recomanat especialment per a aquells que

desitgen un retorn als orígens de l�art culinari.

Història

Diàlegs per a la memòria

Elisabet Almeda (coordinadora)

Memorial Democràtic

Diferents maneres de viure i comprendre

la memòria democràtica i afirmació alhora

de la seva necessitats com a signe col·lectiu i identitari i

exercici actiu de la nostra llibertat com a ciutadans. El llibre

és el resultat de les jornades d�activitats de recerca, formació

i divulgació organitzades l�abril de 2008 a la Universitat

Pompeu Fabra a les aules d�extensió universitària de la gent

gran, emmarcades en el programa «·Fer present la Memòria».

Novel·la negra

L�home que dormia la cotxe

Nil Barral

Amsterdam llibres

L�escriptor Andreu Martín ha dit que era

una de les millors novel·les que ha llegit

en els últims anys. El primer misteri, de moment ben guardat,

és saber qui s�amaga darrera el pseudònim de l�autor «un

dels escriptors més reconeguts del nostre país» que s�estrena

en el gènere negre i  anuncia que aquest és el primer llibre

d�una sèrie protagonitzada pel seu personatge homònim.

Com a pistes, sabem que li agrada la música clàssica, el

whisky de malta i dormir abraçat al seu estimat Nèstor.

Infocultura
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Ressenyes



Novel·la negra

Els crits del passat

Camilla Läckberg

Amsterdam llibres

Nascuda al sud de Suècia, comparteix

amb la seva compatriota Asa Larsson el

tron del gènere. Les seves obres han estat traduïdes a més

de 25 idiomes i han assolit el reconeixement de la crítica,

més de 5 milions de lectors i els principals premis de novel·la

negra. En un tranquil poble d�estiueig apareix el cadàver

d�una jove  turista alemanya cruelment torturada abans de

morir  i les restes de dues joves que van ser assassinades al

poble vint anys enrere.

Assaig

Economía franquista i corrupción

Andreu Mayayo, Paola Lo Cascio, José

Manuel Rúa

Col·leció Con Franco vivíamos peor

Viento Ediciones

Explicació sobre l�economia franquista per entendre el per

què amb Franco vivíem pitjor. La tesi: en  democràcia la

corrupció és un símptoma de malaltia del sistema, en la

dictadura forma part del propi codi genètic. El franquisme

va ser un règim corrupte per definició i les fornades de nous

rics a renunciar a invertir i crear noves empreses. La dictadura

va retardar la modernització del país, va augmentar les

desigualtats i va animar un  model de desenvolupament

amb alts costos socials i territorials.

Novel·la

L�home de la maleta

Ramon Solsona

Edicions Proa

 Premi Sant Jordi 2010, narra els prejudicis

que poden provocar els nous models de

família o l�ús de les noves tecnologies. El protagonista de la

història és un home de 75 anys que, després de la mort de

la seva dona, decideix fer la maleta i anar-se�n a viure amb

una de les seves tres filles però llavors se n�adona que el

món ha canviat massa de pressa i que cap de les seves tres

descendents segueix el model de família tradicional a què

l�home estava acostumat i això li provoca desconcert.

Ressenyes

Crónica

El desgavell

Ferran Planes

Club editor

Reedició del llibre publicat el ple estat

d�exempció el 1969, que es va exhaurir

en poques setmanes. Crònica tragicòmica, iconoclasta, però

mai cínica de la República, la guerra i l�exili.. Contrasta

fantàsticament amb la narració oficial i s�acosta a la novel·la

d�aventures. «Era propòsit meu encapçalar aquest llibre amb

un altre títol: La Conya. Reconec que no es sabia trobar cap

altra que encaixés tan encertadament amb el meu propòsit».

L�autor, mort el 1984, després de patir l�exili, en reintegrar-

se al país, va viure a Madrid i Tànger per tornar definitivament

a Barcelona.

Memòries

La razón frente al azar. Memorias de un

editor

Flor del Viento ediciones

Tercer volum de memòries de qui creu que

editar pot ser, també, una manera diferent

de participar en la política. Amb una llarga trajectòria com

a promotor d�empreses culturals, des de la revista La Jirafa,

fins a la de la col·lecció Espejo de España,  ha estat fins i tot

objecte d �una tesi doctoral , «Memoire et édition pendant

la transition démocratique espagnole». Testimoni de més

de mig segle del món editorial espanyol, deixa constància

i reflexiona sobre  la seva carrera com editor en les principals

editorials.

Assaig

Figures amb paisatges,

amb Mataró al fons

Josep Puig Pla

La calaixera

Recull revisat i ampliat d�article diversos

publicats per l�historiador i escriptor mataroní a la premsa

local i comarcal. Bon coneixedor de la seva ciutat i la seva

gent, desplega una galeria de personatges -des de Puig i

Cadafalch,fins a d�altres del món local passant per Peret--,

fets i paisatges que aporten una visió personal i propera,

sovint de vivències viscudes en primera persona.  El mateix

títol ja és prou revelador d�aquest  recorregut.

Infocultura
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Narrativa

L�estany de foc

Silvestre Vilaplana

Editorial Bromera

Fets reals entrellaçats amb els purament

ficticis per narrar un dels episodis més

sagnants protagonitzats de la Inquisició. Una persecució que

involucrà els estaments religiosos, la noblesa i, sobretot, els

jueus conversos que amagaven la seva fe. L�últim exemplar

d�una obra escrita  que cal salvar de l�estany de foc, l�indret

on s�abrasa tot el que Déu ha esborrat del llibre de la vida.

Història

Les Cròniques de guerra de Lluís Capdevila

(1936-1939)

Selecció i introducció, Josep M. Figueres

Fundació Josep Irla

Selecció de 227 articles d�un dels

periodistes més interessants del primer terç del segle XX i

un dels millors cronistes del front català de guerra. Des de

La Humanitat i altres publicacions, s�endinsa durant la Guerra

Civil en la defensa dels valors republicans i del catalanisme

polític. Marxa voluntari al front d�Aragó on elabora una

important obra amb cròniques descriptives del panorama

que veia i vivia.

Assaig

Per a un ús ètic del llenguatge

Rosa Calafat

Fundació Irla

Premi assaig breu Irla 2010. Anàlisi irònic

del llenguatge que s�escolta i s�escriu.

Rebel·lió contra els que pensen que no importa que els

periodistes i els polítics parlin malament. Crida a afrontar la

deixadesa per dotar-la de qualitats morals a favor de la

construcció d�una comunitat lingüística pròpia, unida i

singular. I com a conclusions: els parlants determinen el destí

de les llengües, l�univers lingüístic català ha de deixar de ser

una sucursal del castellà i cal construir un punt de vista propi

en l�ús públic de la llengua

Infocultura
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Ressenyes

Història

Diario de un miliciano republicano

Joaquín Aisa Raluy

Editorial Base

Reproducció del diari manuscrit d�un

treballador barceloní que es va allistar a

les Milícies Antifeixistes amb 19 anys. Destinat al Front d�Aragó,

traslladat a una companyia de les Brigades Internacionals,

ferit, va viure els últims dies de la República a Barcelona on

va ser detingut i traslladat al camp de concentració d�Horta.

El diari trasllada amb tota l�espontaneïtat l�ambient de

guerra, les lluites polítiques, la desesperació i l�esperança

de molts joves que varen veure transformada la seva vida a

causa de l�experiència bèl·lica.

Relats curts

El vargueño y otros cuentos

Penfield

De tant en tant poden llegir algun llibre

d�autoedició que ens proporciona

moments plens de satisfaccions. L�autor,

advocat de professió i altrament anomenat Francisco Flores

Peñafiel, és un notable afeccionat a la literatura. Devorador

de llibres, tampoc mai no va deixar d�escriure. A la seva mort,

el seu fill, ha decidit publicar els seus escrits amb un resultat

molt notable. Amb la por com a eix central, podem llegir

una sèrie d�enginyosos contes de diversos gèneres que

atrapen el lector.

Novel·la

Subsòl

Unai Siset

Editorial Bromera

Una instantània capturada al metro de

París es converteix en el pretext per

inventar-se vides endinsant-se en la intimitat d�alguns rostres,

aliens a les històries que amaguen la resta dels companys.

El repte és també escriure un llibre conjunt. Set escriptors,

Pasqual Alapont, Manuel Baixauli, Vicent Borràs, Esperança

Camps, Alàn Greus, Urbà Lozano i Vicent Usó demostren que

els agrada fabular  i convertir gent anònima en personatges

plens de vida.
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