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Sho volen carregar tot.
Hem dimpedir-ho

Fotografia de Juan A. Zamarripa.

més ja ens anuncien que la propera destralada serà contra
el sistema públic de pensions.
Som les principals víctimes dun Govern que, a hores
dara, paga tants interessos als bancs com diners inverteix
en polítiques públiques per als seus ciutadans i ciutadanes!
Volem recordar que som nosaltres, i no els bancs, qui
triem els governants, i és per a nosaltres per a qui han de
governar. I no ens quedarem impassibles davant les intencions
daquells que voldrien limitar el dret de reunió i manifestació.
Els nostres drets fonamentals no es toquen.
A Catalunya patim una doble discriminació. La dun
Govern que ha fet de les retallades la seva bandera i la dun
Govern de lEstat que, com sempre, en els seus pressupostos
ens maltracta com a país. Aquests dos greuges són confluents
i per això NO eximim a cap dels nostres Governants de la
seva responsabilitat.
Per tots aquests motius exigim:
 La realització duna consulta a la ciutadania sobre les
polítiques instaurades. Cap partit es va presentar amb
aquest programa.
 La retirada del projecte de pressupostos per al 2013.
Que es retornin al Govern perquè són un frau.
 Una fiscalitat justa, progressiva i equitativa. Que els
bancs i les elits financeres paguin per les seves actuacions
fraudulentes.
Els ciutadans i ciutadanes i, especialment, els joves, volem
viure en un país amb oportunitats per a tothom. Els joves
no volem marxar.
Per això, celebrem la Jornada Mundial pel Treball Digne.
Perquè en el treball digne hi ha la clau per construir una
societat justa i amb futur.
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El mes doctubre es va celebrar arreu del món, convocats
per la Confederació Sindical Internacional (CSI), la Jornada
Mundial pel Treball Digne (JMTD). Aquest any volem
denunciar especialment la situació en què es troben milions
de joves a tot el món que no tenen feina, o que treballen en
el sector informal o en sectors precaris.
A casa nostra, la taxa datur entre la població jove arriba
a quotes mai imaginades.
Tota una generació de gent jove es veu condemnada a
lexclusió del mercat laboral i veu amenaçada la seva
emancipació. El drama social de la crisi comporta una nova
generació en precari, desocupada, que treballa gratuïtament,
de forma invisible, que ha de dependre dels seus pares... Per
això molts dells no tenen cap altra opció que marxar de
Catalunya, perquè no sels vol donar un futur. Perquè quan
es neguen els drets: a lestudi, a lhabitatge, a un salari o
una renda digna, a la salut i a lautonomia personal, no hi
ha futur, i així perdem la millor gent del nostre país.
Tornem a la «cultura de la maleta» 50 anys després.
Mentre a Alemanya els sindicats criden latenció als
empresaris perquè saprofiten de latur massiu a casa nostra
per rebentar els convenis alemanys, nosaltres perdem els
actius que necessitem per sortir de la crisi. A Europa es
referma així la competència social, deslleial i a la baixa. La
crisi esdevé un instrument per redistribuir, però de baix a
dalt.
La crisi esdevé un mitjà per destruir un model social que
ha comportat 60 anys de pau i progrés social a Europa.
Paral·lelament, el Govern de lEstat ha presentat els
pressupostos Generals per al 2013. Res de nou. Més retallades
en educació, sanitat, polítiques per locupació, cultura i a

Cultura

XXVI Concurs Internacional Fotogràfic
1r de Maig El treball i els oficis 2012
En aquesta segona edició internacional hi han participat
1.659 fotografies de 238 autors, procedents de 46 països.
Aquesta aposta per la internacionalització consolida el concurs
i el manté com un dels referents mundials pel que fa a la
temàtica del treball i els oficis. Han resultat premiades
fotografies procedents de Turquia, Hong Kong, Vietnam,
Itàlia, Índia, Espanya, Portugal, Egipte, Indonèsia, Anglaterra,

País Valencià i Catalunya. El jurat qualificador ha estat format
per Santos Moreno (MFCF - ECEF- ER.ISF - EFIAP - PSA-EID
3*), Jean Saleilles (AFIAP - President del Photo Club Perpinyà
i equip del Visa Off) i Joan Serrano (MFCF - EFIAP - JBFCF ACEF - EH-ISF - R.ISF3 - PSA-EID1*) i ha exercit de comissari
Raimon Moreno. El guanyador daquesta edició ha estat
Leyla Emektar, de Turquia.
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Calisma zamani (Temps dexecució), de Leyla Emektar (Turquia).
Premi dhonor al millor autor del saló i medalla dor de la Federació Internacional de lArt Fotogràfic (FIAP)

Cast Net Throwing, de Chan Wai Chung (Hong Kong). Medalla daurada de la FIAP

Cultura

Pic, de Frederic Garrido Vilajuana (Catalunya).
Premi especial a la millor obra dun autor que pertany a la Federació Catalana de Fotografia (FCF)
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Ovella blanca, de Manuel López Puerma (Espanya). Premi especial al millor autor afiliat a la UGT

Cultura
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Pescadors, de José Beut Duato (País Valencià).
Medalla daurada de la Confederació Espanyola de Fotografia (CEF)

Pagès aragonès, de Manuel López Puerma (Espanya). Premi especial secció color al millor autor afiliat a la UGT

Reiterar la bona feina dels companys de la UGT de Catalunya
de lAnoia, lAlt Penedès i el Garraf, pel rigor, per laposta per la
cultura, per la perseverança, per la internacionalització i, perquè
més enllà de les dificultats de sempre i de lhora present,

reflexionen i decideixen actuar, per tirar endavant sense esperar
que les coses, els objectius, les il·lusions i els somnis dun món
millor ploguin del cel.
Per a més informació: www.ugtconcursofoto.com

El govern espanyol ha decidit aplicar lIVA general a les
entrades de teatres, auditoris, sales musicals, cinemes...,
això és un salt de tretze punts (passa del 8 % al 21 %). Aquesta
decisió política constitueix un atac frontal a la cultura que
posa en perill bona part de lactivitat escènica, musical i
cinematogràfica en uns moments ja prou delicats per al
sector per la situació de greu crisi econòmica. La decisió
coincideix amb les retallades que redueixen el nivell adquisitiu
dels ciutadans i pot provocar una disminució del consum
defectes imprevisibles sobre les indústries culturals i els
creadors. La previsible disminució del consum, ja constatable
en algun sector, i el deteriorament de limportant sector
productiu cultural provocaria la reducció de la recaptació,
lefecte contrari al motiu al·legat per a la pujada. En paral·lel,
lesborrany de pressupostos generals de lestat per al 2013
bandegen la cultura i la conceben com a quelcom prescindible,
sense valorar-ne les dimensions empresarial, social i
humanística. I en allò que afecta Catalunya i la cultura
catalana en general, larraconament és doble: lestat
abandona de fet la seva presència en les grans institucions
culturals catalanes que es va plantejar a letapa del President
Maragall com un camí dentesa i duna hipotètica bicapitalitat;
ara ens diuen que es volen centrar en les institucions
essencials: evidentment totes a Madrid.

Cultura

La cultura és
llibertat i riquesa...

i no pas un luxe,
En un context de crisi econòmica i institucional, el Partit
Popular dia rere dia es destapa més i més en la seva concepció
antisocial i reaccionària, i per això mateix menysté la cultura,
perquè prefereix la desinformació, el populisme i la ignorància
més que no pas ciutadans. La UGT de Catalunya entenem la
cultura com una eina dalliberament personal i social, i
duniversalització del coneixement que fomenta lesperit
crític, la cohesió social i la cohesió comunitària. I per això
hem participat en lelaboració duna proposta per a què el
Parlament Europeu declari la cultura com a bé dinterès
general i, per tant, li apliqui un IVA limitat.

I la cultura catalana
és capital
Les institucions catalanes també han decidit múltiples
retallades, en general i en làmbit de la cultura en particular.
El context obliga a comptar amb un finançament insuficient,
lespoli fiscal i la crisi, però precisament per superar
col·lectivament aquests reptes no resulta positiu veure un
esbiaxament social i ideològic en les decisions del Govern
català a lhora de retallar, de reduir la despesa pública: no
sassumeix prou el valor estratègic de la cultura, ni les
aportacions de les entitats cíviques i culturals i les
organitzacions socials, i es carrega el gruix dels sacrificis en
els sectors populars; això no només és injust sinó que
perjudica la cohesió social i la cohesió comunitària.
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Sem catalans: de la liberté a la llibertat
Franc
Fr
anceesc Bitlloch i Carbó
Carbó, membre de Catalunya Nord per la Independència i del secretariat de lAssemblea Nacional Catalana
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Fotografia: Paul Palau, del llibre Canigó, màgia duna muntanya, Editions
El 19 dagost, les territorials de lANC de la Catalunya
Nord, La Jonquera i lAlt Empordà hem organitzat lacte
«Esborrem la frontera», en el marc de la Marxa cap a la
Independència. Han estat gairebé tres mesos de reunions,
per definir-ne els continguts, els ponents, la logística i la
distribució de tasques. La majoria no ens coneixíem, però
cal destacar que lambient de col·laboració i de treball ha
estat magnífic. Ens hem sentit com a adults, com a ciutadans
a qui ningú no tutela i que, cadascun de nosaltres i plegats,
participem en aquesta il·lusió col·lectiva dassolir la llibertat,
de construir la independència del nostre país, de la nostra
nació.
Els que hem viscut a cavall de la frontera, estem
acostumats a les comparacions. De cara a Catalunya i a la
idea de la diversitat, Espanya i França tenen la mateixa
matriu jacobina, la mateixa tradició centralitzadora, el mateix
projecte uniformitzador. Però lestil canvia. DEspanya nos
arriba en forma dorgull i de brutalitat. De França se vesteix
de subtilesa i·lustrada i manipuladora. Durant lanomenada
«transició democràtica» vaig tenir por que Espanya agafés
el camí francès i ens vengués el projecte en termes positius:
democràcia, descentralització, plurilingüisme Si hagués
continuat per aqueix camí ja hauríem begut oli com a poble
perquè ja sabem la propensió dels grans partits catalans a
lentesa i a la submissió. La gran sort actual de la Catalunya
Sud és la incapacitat dEspanya a negociar una sortida
pactada; molts catalans shi apuntarien si hi hagués ni que
fos una ombra de raonament o de negociació.
Al costat nord de la frontera les coses són molt més
complicades, no tant per la repressió sistemàtica, la persecució
planificada del català i labandonament econòmic, sinó per
la ideologia, la subtilesa il·lustrada: la capacitat a vendre
com a positives i com a emancipadores unes idees, uns valors

republicans que han significat la nostra eliminació com a
poble. La manipulació de la història, dels mots i dels
conceptes. La confusió entre nació i estat i la llarga llista
despantaocells i parallamps que han anat sorgint per fer
front a tot intent desviacionista: «communaut
«communautarisme»
arisme», «repli
«repli
identit
iden
titair
aire»
e», «e
«etnicisme»
tnicisme» «laicité
«laicité en péril» o «v
«valeurs
aleurs
passséis
pas
éisttes»
s».
Però la mare de tots els «éléments de langage « és la
idea mateixa de República, universalista per essència (contra
el nostre petit particularisme ) i el seu Sant Cristo gros, en
forma de trinitat de «v
«valeurs
aleurs republic
republicains»
ains», penjat al llindar
de totes les escoles i administracions: és molt intel·ligent i
molt subtilment il·lustrat vendrens la idea de «liber
«libertté» on
no hi ha hagut res més que un lliberticidi contra el poble
català; d«égalit
«égalité»
é» on no hi ha res més que voluntat sitemàtica
de tallar el cap a tota forma de diferència i de desviació; de
«frat
«fr
aternit
ernité»
é» tot instal·lant una frontera i un exèrcit entre
nosaltres i els nostres germans del sud. És molt forta ladhesió
a la República perquè és molt forta la subtilesa i la
manipulació. Conec molta gent que es creuen progressistes
i desquerres simplemet perquè utilitzen aquests eslògans:
encantats, connotats, convinguts, martellejats, corejats i
sacralitzats. La retòrica és molt més potent que la realitat .
François Hollande, president de la República, durant la
campanya electoral va afirmar que signaria la Carta Europea
de les Llengües. Si ho arribés a fer, no canviaria gran cosa.
Dels mots als fets hi ha labisme. Però, qui sho creu, que ho
farà? Jo, no. Quan el seu ministre de lInterior, Manuel Valls,
nascut a Barcelona, se demana públicament si pot parlar en
català, dins de la República Francesa, queda ben clar que no
assumeixen ni aquesta promesa. El camí que ens queda per
fer és el que va de la «libert
«liberté» a la llibertat.

Cultura

Catalunya Nord
també és Catalunya
Hervéé Pi, president de lANC Catalunya Nord
Herv
Per a mi és clar. Sha dit que no tenim el mateix ritme,
però tenim el mateix objectiu. Malauradament la frontera
mental és marcada i pregona, per a les institucions nordcatalanes i per a la Generalitat, però no me senti pas
abandonat per la gent durant la Diada. Cal saber el que sem,
i dir-ho, i només podrem guanyar si sem honests, no amagantnos amb falses argumentacions. Un projecte de futur: el de
reunificar els catalans. Molt aviat aconseguirem lEstat propi
que tots reivindiquem; aquest dia ho celebrarem, però tot
seguit caldrà tenir clar que no se pot perdre el Nord.

Joan-Lluís Lluís
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Allà on visc sento casa dia la set duna llengua que va
desapareixent. No sóc lúnic a tenir la gola seca per una
llengua que ha començat a evaporar-se. I tots aquests, els
de la gola seca, esperem amb impaciència el dia en què, per
fi, haureu de decidir si voleu que existeixi aquest estat. Aquell
dia serem molts a no poder votar, tots aquells que us
envoltem des de tants territoris diversos també catalans.
Però us acompanyarem en aquest procés, us ajudarem, us
empenyerem, us renyarem potser, i us admirarem. I el dia
del vot tindrem, amb vosaltres, lalè tallat I el cor mig romput
entre langoixa i lesperança. I esperarem amb vosaltres el
vostre veredicte ja que aquest veredicte ens portarà a tots
cap a un camí o cap a un altre.

Cultura

IX Premi Paraula de narrativa breu
Fotografia dEs
Estteve GG
Enguany teníem prevista per a la Vetllada cultural 2012
lactuació poètica de Carles Hac Mor i Ester Xargay, però
després de vuit edicions sens va denegar la proposta de
subvenció, i només hem pogut assumir el Premi Paraula.

El jurat. Els escriptors Joaquim Carbó, Jaume Ribera i
Manuel Zabala, amb la col·laboració de les companyes Noelia
Martin, Gemma Botines, Anna Lliuró, Magda Gascon i Rosa
M. Puig-Serra.
El veredicte. Reunits a Barcelona, el 9 de maig de 2012,
els membres del jurat del IX Premi Paraula de narrativa breu,
després de valorar els 78 originals rebuts, procedents de les
Illes Balears, el País Valencià i Catalunya, han emès el
veredicte següent:
 1r premi: Lhora de la Sofia, de Joan Suqué (Barcelona).
 2n premi: La felicitat: Jordi Portals Casanovas (Barcelona).
 3r premi: El no res a lera postmoderna, dArnau Segarra
Braunstein.
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1r premi: Lhora de la Sofia, de Joan Suqué
La Sofia és la filla del Toni; el del número 25, la negraputa-ionqui que sempre demana un piti i sempre sap fer que
li donis; saps qui vull dir? Doncs aquesta. Aquesta noia sol
desaparèixer del mapa algunes temporades, com el seu
pare, ja saps: un parell de mesos per algun trullet o alguna
granja i torna-hi , però es va donar la casualitat que els dos
primers anys que els hais del «Familiar halal» van traspassar
el restaurant ella va entrar-hi cada dia per fotres una sopa
o per tocar els collons al personal, sense desaparèixer; va
passar i passar per allí tantes vegades que van haver
dacceptar-la i assumir que era una veïna més i, així, amb
familiaritat, ella entrava tots els dies un nombre variable de
cops a demanar pitis o monedes o a fer-se convidar a plats
de sopa. Això durant dos anys seguits; sense faltar ni un sol
dia i sense deixar dacumular anècdotes de les seves ;
anècdotes i algun conflicte però allò important o el que cal
que entenguis és que van ser dos anys seguits. Doncs bé:
lhivern passat va tornar a desaparèixer de cop i allò, els del
Familiar, no ho havien vist mai. Saps què vull dir?
Per la resta de gent la Sofia simplement havia
desaparegut, com de costum. Potser els més observadors
van esmentar-ho en algun moment i potser fins i tot el
subconscient col·lectiu ho demanava perquè si ningú va
estranyar-se que la Sofia, de cop i volta, no formés part del
quotidià com ens tenia acostumats, fou precisament perquè
també ens tenia acostumats a desaparèixer un bon dia de
tant en tant. Feia dos anys que no ho feia i segurament,
dalguna manera, tots enteníem que tocava. El que ningú
havia calculat és això que tacabo de dir: que al Familiar no

en sabien res daquestes desaparicions. La van trobar a faltar
un dia sí laltre també sense poder arribar a cap conclusió
exacta del motiu, inquiets i encuriosits. El més probable,
encara que parlo per parlar, és que lesperessin sense
preguntar portes enfora el perquè daquella absència, sense
entendre res, i si a això hi afegeixes les greus limitacions
lingüístiques que pateixen, no costa imaginar com va
començar tot. La peculiaritat dels nanos que alimenten les
butxaques modestes daquell tram de carrer amb halal a
preus populars és no saber dir, en cap de les llengües franques
que shi estilen, més que el nom de quatre plats i alguns
coberts. Té la seva lògica perquè bàsicament passen la vida
atenent gent de la seva sota els fluorescents del restaurant,
reflectits als mostradors de gambes i al deformador metàl·lic
de la cafetera. Si tu visquessis de nou del matí a una de la
matinada set dies la setmana dins la barra dun restaurant
il·luminat fins al detall, servint sopes a putes vestides com
ninots de neu tot un hivern amb dret només a anar-te-la a
pelar (pensa que estem parlant de plena adolescència) als
lavabos de la mesquita els divendres al vespre, aprendries
altres llengües? No vull entrar en ficcions absurdes de si tu
tal i qual perquè no series tu però nestic convençut que el
rumor que la Sofia estava morta va començar pel fet que la
pràctica totalitat dels nanos que serveixen a la barra i a les
taules daquell lloc no saben parlar més que làrab del seu
poble. He vist a gent parlar dues llengües completament
diferents i entendres però no és el cas ni de lluny: si tintentes
comunicar amb aquests nanos aviat veuràs que el resultat
és sempre un feliç malentès. Fins i tot nhi ha un, un cuiner,

seu pas dolgut et juro per déu que preferiria haver pogut
deixar de mirar-lo. El Toni era un negre guapo i bevedor que
duia dècades al carrer. Més dècades que les nostres vides i
més carrer del que hem caminat tots. Únic pare de la seva
filla, encara que sovint discutien o sobretot signoraven, per
força havia de ser un bon pare: home de riure afable i mirada
pura no és mereixia la tràgica càrrega que aquella nit vam
veurel carregant dins el pit.
Vaig abraçar-lo tractant dassumir les circumstàncies en
el fet, com si ell i jo, per un moment, fóssim més que dues
simples persones que sencreuen casualment. Vaig tractar
de fer-ho amb la mateixa intensitat que jo voldria ser abraçat
si algun dels meus un dia em manqués i ell em va prémer
contra el seu cos, va respirar i em va besar donant les gràcies.
Després el Musta el va estrènyer amb més força i voluntat,
entre africans, com si abraçar fos un do innat en ells dos.
Això fins que lhome va regalimar una llàgrima i la situació
va començar a ser incòmode. El vam fer passar i li vam oferir
whisky, que va acceptar amablement. Whisky
whisky
Whisky fins que es va
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normalitzar aquella cara dinjustícia que esgarrapava al cor.
Més tard, ja molt begut, el Toni ens va demanar per la
col·lecta. «Ladroguera no mha dit res », em vaig limitar
a dir-li. «Les arxiputes » va dir el Musta tot sortint al fosc
dhivern. Les arxiputes són les putes més madures i sensates
i solen saber aquestes coses millor que ningú però va tornar
al cap dun minut arronsant les espatlles. «No saben res.»
Va dir.
Dies més tard la Sofia va morir de debò quan ja ningú
no pronunciava el seu nom sinó el daltres com ella. Això
fins que va tornar a aparèixer: la vaig veure una tarda a
principis de primavera, envoltada dun eixam de ionquis
triomfals. Vaig fer ulls dhaver vist un fantasma: «Tu també
em feies morta, oi?», va dir entre divertida i xulesca. «Aquí
em tens. He estat a lhospital, aviat mindemnitzaran i estic
sense prendre. Després passo i tho explico », va afegir amb
la seguretat dels qui són protagonistes.
A la nit, va entrar per la porta, clarament perjudicada
pels efectes de la col·lecta del dia, i va demanar beguda. Va
beure de cop, va alçar el got buit davant nostre i va riure. El
Musta va tornar a servir-la però allò no ens feia massa gràcia
i tampoc la manera com va demanar una moneda a un client
i, en rebre un no per resposta, va exigir-la en un confiat
imperatiu. «Serà millor si surts fora, Sofia». Va sortir amb
el seu pas insegur per dirigir-se al Familiar halal. Al Familiar,
on lhavien morta públicament, no li negaven mai el pas ni
el bona nit. Era el seu darrer bastió. Allà els nanos seguirien
consentint-la, donant-li pitis i cuidant-la amb un caliu que
burla la peripècia de viure sense això mateix. Li donarien
sopes fumejants i nutritives, motius per riure i enfadar-se i
escalfor. Prou escalfor per entendre que, quan tots la fèiem
fora, els qui lhavien matat sense voler li tornaven la mateixa
incertesa que sestava arrabassant.

Cultura

que només sap dir «mar endins»i ho diu constantment. Li
demanes si té més formatge ratllat davant dun plat
despaguetis i el tipus somriu, et mira als ulls i diu:
«mablmablamerlablambla Mar endins!» Així està el per
perccal
o sigui que imaginat.
Que a lhabitual indiferència davant del fet que la Sofia
no hi fos la substituís un rumor sexplica entenent lesfera
hermètica on rodolen aquells nois que van de la barra i la
cuina a les taules frenèticament. El que no mexplico és com
aquell rumor va poder sortir del seu racó endogàmic perquè
va fer-ho: va començar a córrer de boca en boca a partir
daquests nanos i es va estendre de tal manera que va arribar
a oïdes de fonts creïbles per part de veus que segurament
les fonts a qui se suposa sensatesa consideraven creïbles
també. Va córrer per cantonades i bars i comerços i a la cua
del súper i quan jo vaig arribar a la licoreria, que deurien ser
les sis de la tarda, el dol shavia apoderat de qualsevol marge
de dubte. El rumor era llei.
Els primers que mho van dir van ser els del torn de tarda
dàmbit-xeringues, just quan obria la porta; mho va dir el
de les rastes mentre la mallorquina natrapava dues de
lentrada amb les seves pinces extensibles i les posava al
cubellet groc aquell que porten. Vaig obrir els ulls de sorpresa
i, a lacte, vaig negar amb el cap. Ells van fer que sí amb els
seus. «Hòstia», crec que vaig dir. Més tard, a la drogueria,
també vam negar amb el cap amb la adroguera. No recordo
què va dir de la mort i la joventut però recordo que es va
referir a la Sofia com un aneguet lleig; un que estava
predestinat a alçar el vol com un cigne majestuós mentre
nosaltres, la resta, la veuríem enfilar-se cap al cel podent
només pronunciar un «cuac-cuac» de sorpresa. És una dona
excepcional, ja ho saps. Justament per això i perquè en altres
casos així havia organitzat col·lectes em vaig oferir. Vaig
pagar el meu lleixiu i les meves bosses descombraries i li
vaig dir que si calia comptés amb nosaltres. Quan va arribar
el Mustafà, ja li havien al Familiar i jo li vaig confirmar.
«Merda», va dir negant. Vaig moure el cap: «Sí, merda.»
Ens vam posar luniforme de licorers i vam muntar la paradeta
en silenci, fregant capcots i lamentant aquella mort.
Després van passar uns quants dies en què algunes
persones venien demanant per ella amb mirades afectades
i escoltaven, atentes, el relat de la seva mort: va desaparèixer
i simplement estava morta. «La droga», deien alguns «sendu
les criatures més nobles, consumint-les com elles la
consumeixen a ella la puta droga.»Escoltàvem i assentíem
les raons daquella gent amb una imatge angelical de la jove
i extraviada Sofia dins el cap; la noia que havia mort per no
tenir a què aferrar-se. Així durant uns dies, fins que una nit,
poc abans de plegar, vam trobar la figura desconsolada del
seu pare avançant penosament carrer avall. «El Toni », va
dir el Musta en veu baixa amb la mirada poruga i clavada a
lhome que venia. Quan el vaig veure acostant-se amb el
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2n premi: La felicitat, de Jordi Portals Casanovas
Les més de vint mil persones que omplen a vessar el
pavelló olímpic lovacionen. Pels altaveus sona el We are
are the
champions dels Queen. Asseguts davant del televisor, dos
milions despectadors no es belluguen, enlluernats encara
per lexhibició que acaben de presenciar. Des del mig de
lescenari, i mentre espera que el notari certifiqui la validesa
del rècord que ha batut fa escassos segons, lHèctor Domingo
es mou inquiet i saluda a dreta i a esquerra. Instants després
(que es fan llarguíssims per a gairebé tothom), el notari
aixeca la mirada del monitor que té davant, assenteix amb
un somriure, pren el micròfon i, solemne, proclama Hèctor
Domingo com a nou recordman mundial daixafar síndries
amb el cap. El públic, conscient destar presenciant un
esdeveniment històric, esclata en crits dentusiasme i
aplaudiments eixordadors. Als marcadors situats a banda i
banda sil·luminen les xifres màgiques i ara ja oficials: disset
síndries en trenta-cinc segons. El locutor que narra la
transmissió televisiva repeteix un i altre cop que sha
aconseguit una marca estratosfèrica, un rècord duna altra
galàxia. LHèctor, esgotat, sasseu, respira fons, tanca els ulls
i es deixa endur per la carícia de la tovallola de tacte suau
amb la que una infermera angelical li eixuga el rostre. I

aleshores, durant uns segons que li semblen eterns i que
voldria que no sacabessin mai, se sent lhome més feliç de
la Terra.
Han passat disset anys dençà daquella nit gloriosa. El
rècord continua imbatut. LHèctor Domingo fa temps que ja
no trenca síndries amb el cap. Durant més duna dècada va
seguir competint i realitzant exhibicions arreu del planeta,
però (ni ell ni cap altre contrincant) no ha aconseguit
aproximar-se ni de lluny a la xifra mítica de disset síndries
en trenta-cinc segons. Al·legant que ja no el motivava trencar
síndries, ara ja fa sis temporades que lHèctor es va retirar,
i des daleshores no nha colpejat cap més, ni tan sols en
privat (tot i que sovint parents, amics i coneguts li ho han
reclamat amb insistència en infinitat de casaments i festes
daniversari). També ha rebutjat ofertes milionàries de
dotzenes de programes televisius per trencar lostracisme,
fins que, mica en mica, molta gent lha anat oblidant.
En aquestes circumstàncies, doncs, la notícia que lHèctor
podria tornar a intentar batre el rècord sorprèn tothom.
Quan comenten el rumor, tots els tertulians dels mitjans de
comunicació opinen que lHèctor Domingo és ara incapaç
de batre el rècord si no és gràcies al dopatge. I afirmen que

Dos minuts després lHèctor ja és a lambulància, amb
el front obert, les cervicals adolorides i la samarreta sense
ni un sol esquitx minúscul de síndria. Mentre li fa prendre
un gelocatil de mida extra, una infermera li pregunta per
què ho ha fet, si era evident que no tenia cap possibilitat.
LHèctor calla. No sha obert ni un mil·límetre, la síndria,
insisteix la noia. LHèctor, commocionat, continua mut. No
té esma per dir res. Ni tan sols per pensar que ara tothom
creurà que sí, que abans es dopava i que com que avui no
ha pres substància estimulant il·legal ha fallat. Atordit com
està pel brutal impacte (per atacar la primera i única síndria
que ha pogut colpejar ha agafat una embranzida de més de
vint metres), no té forces per obrir la boca. Per què ho ha
fet, repeteix ella. LHèctor segueix callat, però dibuixa al
rostre una mena de ganyota que es podria interpretar com
un lleuger somriure. I, esgotat, respira fons, tanca els ulls i
es deixa endur per la carícia de la tovallola de tacte suau
amb la que la infermera angelical li eixuga el rostre. I
aleshores, durant uns segons que li semblen eterns i que
voldria que no sacabessin mai, es torna a sentir lhome més
feliç de la Terra.

Cultura

va tenir sort que a la seva època de glòria el tema del dòping
no es tingués gaire en compte. I reclamen que ara sel sotmeti
als controls més severs. Molts li recomanen que es retiri si
no vol fer el ridícul més estrepitós. I alguns van més enllà i
en públic es burlen de lantic mite. Després avancen les
setmanes i la possible notícia es va diluint. Fins al punt que,
finalment, la confirmació del retorn de lHèctor passa sense
pena ni glòria.
I arriba el dia. En un local tronat i petit dun barri perifèric
de la capital (del qual només se nha venut la meitat de
laforament) lHèctor es disposa a escometre les vint-i-cinc
síndries que el seu germà (que exerceix de manàger, tot i
que té ben poca feina perquè ningú no ha sol·licitat cap
entrevista ni cap empresa sha ofert a esponsoritzar lacte)
ha alineat curosament davant seu. Els prop de dos-cents
incondicionals nostàlgics que han pagat un euro per viure
en directe lactuació de lídol caigut compten una i altra
vegada les síndries. Sí. Vint-i-cinc. Exactament vint-i-cinc. No
sen saben avenir: si les disset síndries daquella nit màgica
ja eren una bestiesa, com pretén esberlar-ne ara vint-i-cinc?,
es pregunten els uns als altres amb incredulitat. Ja és massa
vell, sentencia la majoria. Si no és que va dopat fins les
orelles, dubten alguns. El notari (que no és el mateix que el
de fa disset anys, que tanmateix encara és viu i sovint explica
als besnéts aquella tarda històrica de la qual ell en va ser en
part protagonista) repassa les normes per homologar la
possible marca, mira el rellotge i avisa lHèctor que es prepari
mentre pensa que, després de tants anys destudi per treures
les oposicions, mira quins papers més galdosos que li toca
fer a vegades.
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3r premi: El no res a lera postmoderna, dArnau Segarra Braunstein
No magraden les persones que em veuen com un ésser
trist i solitari, i ho diuen sense miraments, com una vomitada
de vodka barato. Com més ho diuen més em reafirmo en el
meu món de fantasia, on en John Wayne persegueix en DayLewis amb una winchester a la mà i un puro entre les dents.
Reconec que mai he estat de tocar larpa de boca, no
magraden les festes sorpresa, em sento com un ós bru al
costat del Timothy Treadwell; mentra el neguit, les cames
em tremolen, em poso violent. Al meu món interior, personal
i intransferible, no hi ha etiquetes: el whisky és genèric i és
bo. Què collons, jo no perdo el temps jutjant les persones
una per una, les jutjo en massa. I encara tenen la cara de
dir-me que dono massa voltes, «ves al gra diuen ves al
gra»...
Encara era fosc quan mhe llevat, o potser ni he dormit.
El fet és que sóc de camí a la feina i és com si mhagués
passat un bulldoz
bulldozer per sobre. Camino encarcarat entre escòria
humana i merda de gos salsitxa barrejada amb restes dànec
a la taronja. Cada dia faig el mateix recorregut, i cada dia
dono 5 duros al xaval de la veïna perquè em netegi la merda
de les sabates. Els dos hi sortim guanyant. Mai se macudiria
escollir un trajecte més net; agafant el carrer del mercat
passo per davant de la parada de la Rosemary, la millor

mulata del club de les mulates. Ven mangos, i jo els odio,
però ella els sap vendre. Quan sinclina i ensenya lescot
cenyit pel davantal em venen ganes de plorar, perquè sé que
la Rosemary és diferent, és feliç, i li agraden els mangos. O
potser no, vull dir... és compatible vendre una fruita que no
tagrada durant hores, i ser feliç? Pregunteu-li a la Rosemary.
Sense gaire pressa ni voluntat, he arribat a la feina. Avui
la Magda no porta sostenidors. Puc veure-li el mugró del pit
esquerre des de la meva humil gàbia de hàmster. El botó
màgic que hi ha entre el coll i els pits li fa un doblec
corprenedor a la brusa. Tinc la pantalla de lordinador davant,
només em cal moure la rodeta del ratolí, i així mhauria de
sentir bé, aixecant el país. El mugró esquerre de la Magda,
que és la directora de vendes, mestà fent venir una plàcida
i perfecta erecció. En lera postmoderna és difícil aconseguir
una bona erecció, vull dir, tot al seu temps, amb preliminars,
al compàs dun vell blues. Al contrari, si no fas les coses amb
pressa és que no tens res millor a fer. I sempre hi ha dhaver
maleïdes coses a fer. Jo voldria passar el dia aixoplugat en
la humil cova de la Magda, i no crec que sigui un sacrilegi,
només vull descansar, només per una vegada, almenys una.
Estimada Magda, vull profanar les teves entranyes, fes-me
un lloc, que ara vinc.

vull una magdalena. Em diu «Pol». Mha dit pel meu nom.
«Pol com si sabés les meves intencions- anem a fora, a
prendre laire».
Fora encara plou, i les insignificants gotes de pluja
segueixen colpejant les llambordes sense pietat. La Magda
viu al carrer del pecat, som davant de la seva porta, magafa
de la mà i em diu que pugem a fer una copa, i a mi em
sembla bé. Pujant les escales em pregunta si em trobo bé,
si sóc feliç. El meu pare sempre em pregunta el mateix, no
ens veiem massa, però no passa dun dia que no em truqui
per fer-me la mateixa pregunta. Li explico a la Magda tot
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sou ningú, ni mai arribareu a ser-ho, i jo tampoc. I jo també
vull una hamburguesa. «Posim una hamburguesa de no
res amb molt de no res, de les que no tenen gust de res».
Un dels policies el que és més gras i se li fa una bossa al
clatell amb el greix que li sobra sha girat cap a mi. És com
una simbiosi entre en John Goodman i en Bruce Willies amb
el bigoti del Tom Selleck. Veig la seva pistola des daquí. És
negra però no en reconec la marca. La cartutxera està
descordada. Seria molt fàcil prendre-li. No sé com he arribat
a pensar això. Per uns moments se mha passat pel cap
demostrar a aquesta canalla el seu paper de no res que
juguen en aquesta societat inexistent. Sou la llei, la llei de
qui? Qui lha feta, aquesta llei? Més igual qui governi, més
igual qui em protegeixi. No sóc res, i vosaltres tampoc. Veig
entrar la Magda per la porta, em veu, somriu i se macosta.
Vull una magdalena, i no un muffin o qualsevol cosa semblant;

això del procés daprenentatge, que encara em queda un
llarg camí per entendre el concepte de la felicitat, i que
magradaria ser-ho, de feliç, suposo. Mentre parlem, ella es
canvia a lhabitació i jo, amb una copa a la mà, observo una
prestatgeria plena de llibres, sense un ordre aparent. Em
fixo en dos llibres en concret, «Túnel a lespai» i «Collita
roja». No acabo de veuren la relació, però no puc deixar
dobservar-los, qui sap, si la Magda ha trobat un vincle entre
les dues novel·les. Potser és una espècie de Dinah Brand,
una supervivent en una galàxia llunyana.
Som a la seva habitació, jo no deixo anar lampolla de
whisky i la Magda em baixa els pantalons. Tot funciona, la
meva erecció segueix ferma i espera el moment indicat.
Mentre fem lamor tot comença a cobrar sentit, no sé si sóc
a prop de la felicitat, però no puc aguantar més, em vull
córrer. La Magda busca sota el matalàs, i no treu un punxó
de gel sinó una pistola, i mapunta. Diu que encara no em
corri, «encara no, Pol». Faig un esforç, intento pensar en la
feina, en les trucades del pare, en tot allò que no magrada
i que mallunya del meu aprenentatge, o potser mhi apropa,
estic confós. De cop miro el canó de la pistola, un forat negre
que mobserva, em vol xuclar, em vol portar a dins seu per
a després escopir-me. No puc més, em corro, la Magda
dispara, la pistola no està carregada, riu.
Amb el dit índex faig girar la rodeta del ratolí. Un dia
més. Sento lalè de la Magda al meu clatell, mobserva: un
justificant per entregar, una pàgina en blanc. No necessito
justificants, sé el què he de fer. Avui compraré una ampolla
de whisky del bo, i munició. A la Magda li agradarà. Aquesta
nit seré feliç, pare, i no caldrà que em truquis més.
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Surto a fumar, fora plou i ja queda poc per sortir daquesta
seqüència. Sem fa llarga, massa llarga, com la llarga
passejada den Quentin i la patufa pels volts de Mississipí.
No puc més. Sortiré abans dhora. Agafo la jaqueta i marxo,
sense dir res a ningú. Ningú em diu res, ningú sadona que
marxo, podria no haver vingut aquest matí i ningú se nhauria
adonat. Perquè sóc com tots, no sóc ningú, i suposo que el
que marca la diferència és acceptar-ho.
Segueixo carrer avall. No magraden els paraigües, no
és que magradi mullar-me, ni fer-me el dur; magraden les
pel·lícules den James Dean, però odio els tupès. El fet és que
una de les coses que més odio del món és quan fa vent i set
gira el paraigües. Duren dos dies, i sempre has destar patint
per si set girarà. Prefereixo mullar-me tranquil·lament. Les
gotes cauen en picat com un bombardeig sobre població
civil. Les llambordes reben els impactes de laigua sense
jugar-hi cap paper, només hi són, i es mullen. Els fanals
projecten ombres xopes, cansades, sense esperança ni ganes,
i jo, jo només xuclo el cigarret, com lAllie de vacances
permanents. Intento tenir la ment en blanc, però no men
surto. Un gat llepa laigua fangosa dun petit bassal. Tinc
gana.
De camí a casa hi ha un bar-restaurant que obre les 24
hores. Sempre està ple de policies devorant hamburgueses
i parlant del nou joc de la playst
playstation de persecucions. No

Societat

Els medicaments poden curar però també
provocar qualsevol malaltia
Entrevista al Dr. Laporte, catedràtic de Farmacologia
Fotografia dIsidre Tiana

Joan-Ramon Laporte (Barcelona,1948), és catedràtic de
Farmacologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Actualment és el cap del Servei de Farmacologia de lHospital
de la Vall dHebron de Barcelona i dirigeix lInstitut Català
de Farmacologia, un centre col·laborador de lOrganització
Mundial de la Salut (OMS). Fa temps que denuncia que a la
indústria farmacèutica hi ha sobretot diners, poder i
influència: «Sembla que ha perdut la seva ànima mèdica i
shagi quedat únicament amb la comercial.»
Analitzeu els fàrmacs que ja són en el mercat?
Sí, perquè quan un fàrmac surt al mercat ha estat provat per
uns, pocs, milers de voluntaris, però quan es comercialitza
arreu del món, el prenen milions de persones. És aleshores
quan poden aparèixer efectes no desitjats, en ocasions amb
un desenllaç fatal.

Les Notícies de llengua i treball, núm. 35, novembre 2012 | 18

Quin és, al vostre parer, el medicament que ha matat més
gent?
Laspirina, perquè és el medicament més consumit, i perquè
la percepció del seu risc està distorsionada. En dosis baixes
cent mil·ligrams al dia és un excel·lent protector
cardiovascular, però a dosis analgèsiques un gram pot
produir hemorràgies gastrointestinals. A Catalunya es
produeixen 3.000 casos anuals dhemorràgia gastrointestinal,
dels quals un 40% simputen a laspirina i altres
antiinflamatoris.
Així doncs, això dels efectes secundaris és seriós...
Molts problemes de salut poden ser provocats per un
medicament mal administrat; un infart de miocardi, una
pneumònia, malaltia neurològiques o patologies
psiquiàtriques...; molts medicaments són la causa duna
depressió, com els que tracten la pressió arterial o els diurètics
en persones dedat avançada. Les pastilles contra linsomni
poden provocar crisi dagressivitat... Molts casos dirritabilitat
quan es llevem del llit els provoquen medicament daquets
tipus, com les benzodiazepines o altres hipnòtics de curta
acció. Cada medicament porta el seu peatge. Si la prescripció
dels fàrmacs valorés més atentament els riscos que comporta,
es calcula que es podrien evitar entre un 65 % i un 75 %
daquestes morts. La diferència fonamental entre un
medicament i un verí és la seva dosis. Som el país dEuropa
que, en relació al PIB, consumeix més medicaments.

Estem hipermedicamentalitzats?
LAgència Europea del Medicament calcula que cada anys
moren a Europa unes 197.000 persones a causa defectes
adversos. Als EUA i a altres països desenvolupats , representen
la quarta part de les defuncions, darrere de linfart de
miocardi, lictus i el càncer, i per sobre de la diabetis, les
malalties pulmonars i els accidents de trànsit.
Els preus són raonables? No els negocia el Govern?
Són arbitraris. Fabricar un medicament més car, de cent a
cinc-cents euros, no val més que uns dos euros, amb lenvàs
inclòs. Suposadament paguem lesforç dinvestigació, però
entre un 30 % i un 40 % de la despesa mitjana dels laboratoris
es destina a la promoció comercial. La indústria farmacèutica
dedica el doble (a lEstat espanyol el triple) del seu pressupost
a la promoció comercial del que es destina a la investigació.
Una visita del representant comercial genera unes 35 noves
receptes de medicaments. Resulta sorprenent que a Sanitat
no hi hagi una espècie de central de compres amb gent
formada. El Govern negocia els preus, però amb un èxit
escàs. A lEstat espanyol el preu dels medicaments gairebé
arriba al dAlemanya, on el doble de renda per càpita. Segons
linforme de desenvolupament de lONU, el sector farmacèutic
és el tercer econòmicament parlant, darrere de la indústria
armamentística i el narcotràfic.
Sembla que cada anys sorgeixen noves malalties...
Sí, sobretot en relació a la ment i el sexe: transformen una
timidesa en malaltia i la medicamentalitzen. Cada vegada
que es reuneix un dels comitès dhipertensió arterial (el
nord-americà, leuropeu o el de lOMS), rebaixen els nivells
de pressió arterial considerats normals, i passa el mateix
amb el colesterol: en pocs anys ha disminuït de tal manera
que cada cop hi ha més població que ha de tractar-se. Als
EUA ha augmentat de 3 milions de persones a 25, en 10
anys. Un altre cas: un de cada 10 nens rep teràpia contra el
trastorn dhiperactivitat (TDH): estan medicant a nens
entremaliats.
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Diada 2012: la mirada de Lluís Brunet
En cada imatge et posiciones
Volem expressar el nostre agraïment al fotògraf Lluís Brunet
i Palou, per la seva contribució desinteressada per a la
realització daquest reportatge. Arran de lexposició «Lluís
Brunet: llum, imatge i ètica; petit resum de 40 anys traficant»
a Belles Arts de Sabadell, lany 2009, hom va destacar-ne:
«Professionalitat, creativitat, tècnica, mitjans i la finalitat
concreta de captar i sintetitzar en una sola imatge tota la
informació per crear un impacte». Professionalment cobreix
premsa, publicitat, recorreguts fotogràfics, formació, tots els
serveis comercials i treball personal. Personalment
compromès amb els Països Catalans, la cultura, lecologia,
el progrés social i la independència. Gràcies.
Lluís Brunet, fotògraf, traficant dimatges i ètica
Carrer de Sant Cugat, 99, 08201 Sabadell
93 727 36 56
lluisbrunet@lluisbrunet.cat
www.lluisbrunet.cat
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LAssemblea Nacional Catalana és una organització cívica,
popular i transversal que treballa per aconseguir la majoria
social favorable a la constitució dun estat català propi,
democràtic, modern, solidari, just i participatiu. LANC, com
a referència i sense oblidar la tasca de qui ens han precedit
i de tothom del present, ha sabut captar el malestar profund
i històric del poble català i, alhora, convertir el «Prou. Som
una nació. Nosaltres decidim» de la manifestació del 10 de
juliol de 2010, en un canvi de fons de la nostra mentalitat
col·lectiva: en positiu, ens hem fet grans i el futur depèn
exclusivament de la nostra voluntat col·lectiva. El catalanisme
cultural i polític que neix a la segona meitat del segle XIX,
a la recerca del propi retrobament, de lencaix i de lautonomia
culmina i alhora sesgota amb lEstatut de 2006 i la sentència
del Tribunal Constitucional de 2010. El full de ruta assenyala
la marxa cap a la independència i la convocatòria de la
manifestació, també històrica, de la Diada 2012: Catalunya,
nou estat dEuropa.
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Durant els darrers quatre mesos, els catalans hem viscut una acceleració personal i social de la nostra
configuració col·lectiva, de la nostra consideració com a subjectes de sobirania. Paraules, moltíssimes
paraules com a veritables motors de la història, i la seva traducció en fets. El procés continua. Ens ha
semblat convenient reproduir quatre articles publicats en un diari, més que no pas encarregar-los, perquè,
de tot allò publicat aporten descripció i reflexió prou afinades. Expressar el nostre agraïment als diaris ARA
ARA
i La Vanguar
Vanguardia
dia i als autors dels articles, per haver-nos facilitat la seva reproducció.

Legitimitat constitucional
i legitimitat democràtica
Ferran Requejo, catedràtic de ciència política a la UPF; Article publicat al diari AR
ARA
A, 6.10.2012

Ens trobem amb un nou vessant,
de caràcter nacional, de lequitat
política
Daltra banda, sabem que les democràcies shan construït
a partir de realitats estatals construïdes històricament a
través de matrimonis reials, guerres, annexions territorials,
etc, en processos del tot allunyats de les legitimitats
constitucional i democràtica. Les fronteres dels estats sovint
responen a fenòmens de força, no de consens. Paral·lelament,
les teories de la democràcia han estat tradicionalment teorie
eoriess
de le
lestat democràtic. És a dir, han sigut teories «estatalistes»

Il·lustració: Financial Times

que no qüestionen qui forma el demos de les democràcies
concretes. En aquest sentit, es tracta de teories conservadores
de lleestatus quo.
quo Una característica que no resulta neutra
quan en les democràcies plurinacionals es regulen els drets
(individuals i col·lectius), les institucions representatives, la
distribució de poders o les relacions internacionals.
El constitucionalisme ha tractat sovint les diferències
nacionals internes als estats en termes de «desviacions
particularistes». Tanmateix, lexperiència empírica indica
que els estats no han estat mai, ni són, ni poden ser, neutres
en matèries nacionals (i lingüístiques i culturals). Una pràctica
habitual ha estat promoure la laminació i marginació de les
minories nacionals en nom de la «igualtat de ciutadania»
o de la «sobirania popular», actuant a la pràctica duna
manera molt desigualitària i discriminadora en favor de les
característiques particulars
particulars del grup nacional hegemònic.
Avui ens trobem amb un nou vessant, de caràcter
nacional, de lequitat política. Un aspecte que resulta
imprescindible per avançar cap a un constitucionalisme i
unes democràcies amb més qualitat ètica. En lactualitat es
va obrint camí la idea de que luniformisme és enemic de la
igualtat, i que el cosmopolitisme passa per a que les
col·lectivitats nacionals esdevinguin demos amb ple dret a
decidir el seu futur col·lectiu.
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El constitucionalisme (estat de dret) i la democràcia son dos
principis inherents a les democràcies liberals. Tanmateix, tal
com passa sovint amb el pluralisme de valors, aquests dos
principis legitimadors no sempre resulten harmònics. Les
seves lògiques a vegades esdevenen contradictòries. Aquest
es un tema clàssic de la teoria política contemporània.
Podem veure la història de les democràcies com el
progressiu reconeixement de demandes dacomodació
política fetes per diversos sectors socials, nacionals i culturals.
Sabem que el llenguatge abstracte dels valors de llibertat,
igualtat i pluralisme ha contrastat amb lexclusió pràctica de
llibertats, igualtats i pluralismes concrets als estats
contemporanis (no propietaris, dones, minories ètniques,
lingüístiques, nacionals, etc). De fet, la major part dels
primers liberals fins a finals del segle XIX eren contraris a
drets democràtics com el sufragi universal o el dret
dassociació. Uns drets que avui ens semblen gairebé evidents,
però que van haver de ser arrancats a la legalitat
constitucional desprès de dècades denfrontaments per part,
sobretot, de les organitzacions de les classes treballadores.
Posteriorment arribarien els drets socials, base dels estats
de benestar de la segona postguerra.
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Aquestes han estat qüestions molt desconsiderades fins
fa pocs anys en els corrents polítics tradicionals (liberalisme,
socialisme, republicanisme i conservadorisme). El pluralisme
nacional és un tipus concret de pluralisme davant del qual
les ideologies clàssiques sovint es mostren refractàries,
perplexes o desorientades. Però, de fet, tots els estats,
inclosos els democràtics, continuen essent agències
nacionalistes i nacionalitzadores.
En el marc de la legalitat espanyola actual, un referèndum
democràtic és inconstitucional. De fet, la interpretació que
ha fet el Tribunal Constitucional ha convertit lestat en un a
realitat jurídica molt petita, on Catalunya, com a col·lectivitat

nacional diferenciada, no hi té cabuda. Vivim en un
constitucionalisme «jibaritzat» que expulsa el pluralisme
nacional i la democràcia. Tanmateix, hem arribat a un punt
en que la resposta més racional y més democràtica davant
de la inconstitucionalitat és: «i què?». I actuar en
conseqüència. Duna manera democràtica, pacífica i
e u ro p e i s t a , p e rò a l m à x i m d e co n t u n d e n t ,
internacionalitzada. En el futur del segle XXI, pel que fa a la
consideració dels demos nacionals, el constitucionalisme
haurà de flexibilitzar el seu estatalisme. Haurà dadaptar-se
al pluralisme i a la democràcia, no a linrevés. Avui, el món
mira a Catalunya.

Comença la partida
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Joan M. Tresserras, comunicòleg, UAB; Article publicat al diari AR
ARA
A, 24.9.2012
La política catalana torna a ser interessant. Ha deixat enrere
la monotonia i la previsibilitat. El guió rutinari ja es combina
amb alguns tocs improvisats. En pocs dies hem assistit a fets
i moments que configuren un escenari polític nou. LOnze de
Setembre ho ha precipitat tot. La mobilització popular ha
pres la iniciativa, ha imposat un ritme vigorós i ha arrossegat
els actors polítics a desempallegar-se dancestrals ambigüitats.
Algunes formacions ho celebren amb discreció, altres procuren
adaptar-se a corre-cuita i es maquillen les esgarrinxades,
altres semblen atrapades sense combustible en lestació
orbital dun planeta molt llunyà i envien renecs encriptats
barrejats amb fragments de la Constitució espanyola.. Però
la partida tot just ha començat i encara no la guanya ningú.
Lalegria és pel retorn de la il·lusió i lesperança, llargament
hivernades. És la satisfacció dels qui han batallat molts anys
perquè hi hagués partida. La gran partida dun joc que ens
havien prohibit.
La política catalana sha desencarcarat i els nous
programes electorals hauran de precisar els compromisos
de cadascú. La ciutadania està expectant. La primera
oportunitat de resposta la tindran els diversos grups a partir
de demà al Parlament. És exigible que cada partit o coalició
respongui qüestions elementals com: Creu que aquest és un
Parlament sobirà sense cap altra restricció que la voluntat
majoritària del poble català? Assumeix que el poble de
Catalunya és un subjecte polític sobirà i la referència
primordial de les seves propostes polítiques? Es compromet
a treballar al servei de la llibertat i del benestar del poble de
Catalunya per damunt de qualsevol altre interès?...
La creativitat conceptual dinici de legislatura (el «concert
econòmic» transformat en «pacte fiscal») ja ha insinuat nous
manerismes («estructures destat»), però les circumstàncies
exigeixen claredat. Caldrà dir les coses pel seu nom. De cara

a la ciutadania, de cara a lexterior i de cara a tothom que
faci un esforç de comprensió. Hi ha a la societat catalana un
desplaçament de posicions que ha provocat lemergència
duna hegemonia sobiranista dins del catalanisme. No és un
fenomen conjuntural, desencadenat per la crisi econòmica,
com alguns asseveren. La crisi ha fet més evidents els efectes
de lespoli fiscal i les limitacions de lactual model

En qualsevol hipòtesi temporal de
superació de la crisi, la presa de
consciència que ara es manifesta
no serà automàticament reversible
dautogovern. Però no és la causa que explica el canvi
dhegemonia. En qualsevol hipòtesi temporal de superació
de la crisi, la presa de consciència que ara es manifesta no
serà automàticament reversible. En bona mesura és un camí
de no retorn. Es pot entendre que, des de Madrid, polítics,
intel·lectuals, acadèmics o periodistes es preguntin com és
possible que si el CIS o el CEO deien, fa dos anys, que només
una quarta part de catalans i catalanes volien la
independència, ara hi hagi aquest esclat. Però, des de
Catalunya, sabem com sha anat gestant aquest procés
multitudinari de presa de consciència. Sabem com sha anat
produint de manera continuada, primer lentament, i molt
més de pressa després, dençà de finals dels noranta, la
recomposició del catalanisme; de les seves bases socials, i
també de les intel·lectuals i polítiques. I tothom coneix
litinerari complet de la seva pròpia consciència i a de la gent
que té al voltant.
«Hi ha un independen
independentisme
tisme cat
català
alà tranquil,
tranquil, democràtic,
democràtic,
progr
pr
ogreessis
sistta, culte
culte i solidari
solidari (...) que engloba sect
sectors
ors de formació
formació
i tradició
tradició divers
diversa,
a, i va
va ex
exer
ercin
cintt cada
cada vegada
vegada més de nucli

En limminent procés de construcció del futur, a partir de la
nostres pròpies energies i voluntats, caldrà vetllar perquè en
participin moltes més persones que, tot i poder-ne ser les
principals beneficiades, encara sen senten al marge. Daltra
banda, en ladveniment aquesta hegemonia hi han confluït,
sobretot, dos corrents de filiació molt diferent.
Lindependentisme de tradició desquerres, el més actiu en
la renovació del catalanisme, que prioritza les polítiques
socials i la qüestió de quina mena de país cal construir entre
tots plegats. I un nou independentisme darrel liberal
conservadora que prové de lesgotament del model
autonòmic. Veurem aviat quina és la correlació de forces
entre tots dos corrents i també labast, aquest sí conjuntural,
del grau de coincidència i dunitat assolides. Perquè encara
que no és lúnica, la confrontació principal, ara mateix, a
Catalunya, es dirimeix entre els que lluiten per la pròpia
llibertat i els que la neguen i procuren impedir-la.
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hegemònic (...) el seu
seu abast
abast no és meramen
meramentt conjun
conjuntur
tural
al (...)
Es tract
tracta,
a, més aviat,
aviat , duna cultura,
cultura, de la cons
consolidació
olidació dun
puntt de vist
pun
vista (...) Aques
Aquesta mena dindependentisme
dindependentisme no és
bàsicamen
bàsic
amentt def
defensiu, sinó afirmatiu i cons
constructiu(...)
tructiu(...) Aques
Aquest
independentisme
independen
tisme no es
es nega a discutir
discutir.. Al con
contr
trari.
ari. Exigeix
discutir
dis
cutir.. Discutir
Discutir de project
projectees polítics possible
possibless en el marc
marc
europeu.»
eur
opeu.» Són fragments dun article dencàrrec, publicat a
«El Viejo Topo» aviat farà 20 anys. No en canviaria
pràcticament res de substancial. Era evident per a qui ho
volgués veure que lindependentisme català saniria
consolidant. Els responsables de la revista, poc sospitosos
en aquest flanc, van adonar-sen. Lindependentisme ja es
perfilava com el principal factor emergent de la política
catalana encallada en el laberint de la Transició. I els
símptomes del seu progressiu enfortiment i de la seva creixent
transversalitat, sobservaven pertot.
Ara, aquesta hegemonia acabada destrenar és incipient.

El subfinançament de la Catalunya social

Vicenç Navarro, catedràtic de polítiques públiques, UPF; Article publicat al diari ARA
ARA, 3.10.2012

LEstat del Benestar a Catalunya ha estat i continua estant
molt poc finançat, característica que comparteix amb lEstat
del Benestar espanyol. Tal subfinançament es tradueix,
entre daltres indicadors, en el baix percentatge de la
població adulta que treballa en els serveis públics de lEstat

del Benestar. Així, el 2007, a linici de la crisi, només un
8,23 % de la població adulta que vivia a Catalunya, i el
10,26 % de la que vivia a Espanya treballava en aquests
serveis, uns percentatges molt inferiors a la mitjana de la
UE-15, un 15,01 %, i molt, molt per sota de Suècia, un 23,75

A la manifestació #19J a Barcelona. Fotografia: Juan A. Zamarripa (jazamarripae), Flickr.
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%. Gairebé un suec de cada quatre treballava en aquests
serveis de lEstat del Benestar a Espanya, només un de
cada deu, i a Catalunya ni tan sols arribava a ser un de
cada deu.
Diverses han estat les explicacions que shan donat per
aquest subfinançament de lEstat del Benestar, que sestà
fins i tot accentuant més marcadament amb les grans
retallades que sestan realitzant. Una de les més comunes
és que Espanya i Catalunya són pobres i, per tant, és lògic
que el seu Estat del Benestar estigui subfinançat. Aquesta
hipòtesi no és sostenible. Espanya i Catalunya es gasten en
el seu Estat del Benestar molt menys del que els
correspondria pel seu nivell de desenvolupament econòmic.
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El dèficit social a Catalunya és molt
més gran que el dèficit fiscal
Així, el PIB per càpita el 2007 representava a Espanya el
94 % del promig de la UE-15, mentre que la seva despesa
pública social per càpita era només el 74 % del promig de
despesa pública social per càpita de la UE-15. Si hagués
estat el 94 % (com ho era el seu PIB per càpita), Espanya
shagués gastat 66.000 milions deuros més del que es
gastava. La situació és fins i tot pitjor a Catalunya, ja que
el PIB per càpita representava el 110% del promig de la UE15 i, no obstant això, la seva despesa pública social per
càpita era només el 73,3 % del promig de la UE-15. Si hagués
estat el 110 %, Catalunya shagués gastat 19.600 milions
deuros més del que es gastava en el seu Estat del Benestar.
Aquest és la mida del seu dèficit social. No pot assumir, per
tant, que lenorme subfinançament de lEstat del Benestar
català sigui degut a la seva inexistent pobresa. Tant Espanya
com Catalunya tenen els recursos per tenir un Estat del
Benestar molt més desenvolupat del que tenen. I de nou,
la situació està empitjorant encara més amb les retallades.
Un altre argument que sha utilitzat, sobretot a
Catalunya, per explicar el seu enorme dèficit social, és el
dèficit fiscal, és a dir, lexcessiva aportació que la població
que viu a Catalunya fa a lEstat central espanyol, que es
calcula que és el 8 % del seu PIB. No cal dir que aquest
dèficit fiscal contribueix al dèficit social. Però el dèficit social
és molt més gran que el dèficit fiscal. Catalunya, que el
2007 es gastava 5.475 upcs (la moneda estandarditzada
per poder comparar el poder de compra entre països de
diferent nivell de vida) per habitant en el seu estat de
benestar, hauria de gastar pel nivell de riquesa que té 8.210
upc per habitant. Assumint que tot el dèficit fiscal es
recuperés i que sassignés a la despesa social en el mateix
percentatge que passa ara, la quantitat que aquesta
Catalunya sense dèficit fiscal es gastaria seria de 6.236 upc,
la qual cosa és una correcció important, però encara molt

distant del que ens hauríem de gastar, 8.210 upc, segons
el nivell de riquesa que tenim.
El dèficit social a Catalunya, per tant, es deu també a
altres raons, i entre elles, la més important és la política
fiscal summament regressiva que existeix a Catalunya (i a
Espanya), i que els successius governs catalans (i espanyols)
han dut a terme i que han fins i tot empitjorat ara amb la
crisi. Per exemple, durant la bombolla immobiliària es van
fer retallades de la càrrega impositiva, resultat de la reforma
tributària del 2006 (aprovada pel PSOE i CiU), que va
significar una pèrdua dingressos a lEstat de 19.540 milions
deuros, baixada dimpostos que va beneficiar sobretot a
les rendes del capital i les persones de rendes superiors.
I quan la crisi va començar, en lloc de revertir aquella
reducció dimpostos, es va retallar la despesa pública social.
Així, es van congelar les pensions per aconseguir 1.200
milions deuros, quan podrien haver-se obtingut 2.100
milions si shagués mantingut limpost de patrimoni
(eliminat amb el suport de PSOE i CiU), o cancel·lat les
retallades de limpost de successions, 2.552.000 deuros
(aprovats per CiU i PP), i així un llarg etcètera. Aquests són
indicadors de que la major causa del subdesenvolupament
ha estat el domini que les forces conservadores i les seves
polítiques (a les quals la socialdemocràcia sha adaptat
amb excessiva facilitat) han tingut sobre els seus Estats.
En relació a la futura Catalunya independent, si és que
passa, el dèficit social es reduiria o no depenent de qui la
governés. Per cert, el País Basc, que ha estat governat per
les forces conservadores en la majoria del seu període
democràtic, té un PIB per càpita que era el 122 % de la
mitjana de la UE-15, i tot i això, la despesa pública social
era només el 73 % de la mitjana de la UE-15, tot i tenir el
Pacte Fiscal que el govern CiU ha proposat. En vista
daquestes dades, sembla lògic concloure que ni leliminació
del dèficit fiscal ni laprovació del Pacte Fiscal resoldran,
per si sols, tal enorme dèficit social de Catalunya. Dependrà
de la sensibilitat social del partit que la governi.
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Lhonra dEspanya
Juan-José López Burniol, publicat a La Vanguar
Vanguardia
dia, 6.10.2012

dadmetre i facilitar com més aviat millor el dret dels catalans
a decidir lliurement el seu destí, sense provar dimpedir-ho
utilitzant com a barrera la Constitució, ni al·legant arguments
de conveniència i racionalitat econòmica que, malgrat ser
molt dignes de consideració, només als catalans competeix
avaluar pel els hi va. Perquè si, sospesades aquestes raons,
als catalans no els convé la fórmula federal oferta, és lògic
que puguin anar-sen. Ni ells no poden imposar als espanyols
el seu model de relació amb Espanya, si és que en volen
algun, ni els espanyols no poden obligar els catalans apassar

per una fórmula de convivència que no els complagui. Encara
que sembli paradoxal, és en ladmissió del dret a decidir dels
catalans on rau el fonament de la força dEspanya i larrel del
seu decòrum.

Encara que sembli paradoxal és en
ladmissió del dret a decidir dels
catalans on rau el fonament de la
força dEspanya
Molts catalans creuen que els espanyols mai no acceptaran
aquesta proposta. Sequivoquen. Madrid ésadir, no els
honrats veïns de la Villa y Cor
Cortte, sinó el nucli de poder políticfinancer-funcionarial-mediàtic acampat a la capital de lEstat
sí que shi oposaria amb força, ja que shi juga la pèrdua del
control econòmic sobre tot Espanya. Però estic segur que
lespanyol mitjà reaccionaria duna manera molt diferent.
Penso en el meu pare, castellà vell de Castella la Vella, notari
sempre a Catalunya a Alcanar, Ripoll i Calella, que mai no
hauria fet camí amb algú que es dolgués de la seva companyia.
Per això, si fossin majoria els catalans que, després de
ponderar individualment i degudament els pros i contres de
la seva decisió, votessin a favor de la independència de
Catalunya, no hi hauria res per objectar. Seria un fracàs
històric, un desastre econòmic i per a molts com jo un
dolor punyent personal. Però encara seria pitjor continuar
com ara, en una situació que inevitablement degeneraria en
enfrontament.
Acabo. Fa uns dies, vaig veure el Rei al monestir de
Pedralbes. I, malgrat que poc abans havia discrepat dell per
una carta que vaig trobar extravagant i contraproduent, en
veurel caminar amb un aire afligit que intentava dissimular,
ho vaig entendre tot. Vaig percebre la preocupació i la solitud
del Rei, que va voler fer tot i que potser no ho va encertar
el que un altre hagués hagut de fer i no va fer ni ha fet encara
des daleshores: parlar. Perquè, on són els «varones de mucho
ánimo» que han de cuidar en aquesta hora de lhonra
dEspanya, assumint la realitat, oferint pactes valents i dignes
fins al final, i obrint la porta, si no hi ha cap altra sortida, a
un desenllaç en llibertat? Va escriure Manuel Azaña que
«quan sestà al capdavant dun gran poble (...) lànima més
frívola es cobreix de gravetat pensant en la fecunditat històrica
dels encerts i els errors». La inacció i el silenci provoquen el
pitjor error i el més destructiu, perquè és fruit de la passivitat
disfressada de prudència.
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Salvador Espriu va escriure al capdavant del seu poema La
pell de brau
brau aquestes paraules, preses de la Cr
Crónic
ónicaa del Gran
Gran
Capit
apitán
án: «Varones de mucho ánimo, en quienes con razón
se cometió la honra de España». No men puc estar de
preguntar-me, en els dies que corren, qui es cuida avui de
lhonra dEspanya i què cal fer per preservar-la. El primer
és reconèixer la situació en què es troba Espanya, bo i
prioritzant els problemes que té. El més urgent és al costat
de la crisi econòmica el desafiament plantejat per la
Generalitat de Catalunya, que, de fet, ja sha enfrontat a
lEstat en afirmar, en paraules del president Mas, que
promourà una consulta sobre el dret a decidir sigui o no legal.
Aquest enfrontament es va visualitzar a lúltima roda de
premsaaMadrid del president Mas, en exhibir només les
banderes catalana i de la Unió Europea, amb exclusió
deliberada de lespanyola. En realitat, fa temps que Mas sen
va anar dEspanya: ara ha aprofitat la crisi i la debilitat
espanyola per passar a lacció.
Davant aquesta gravíssima situació, pòrtic possible duna
ruptura traumàtica, què haurien de fer els espanyols per
preservar lhonra dEspanya? En primer lloc, fer un últim
intent sincer i clar daconseguir un acord amb els catalans,
per continuar compartint un mateix Estat en què tots ens
considerem respectats. Aquesta oferta no pot
ser cap altra que la dun Estat federal; és a dir, reconvertir
lEstat autonòmic en un Estat federal (simètric en el tipus de
relació i asimètric en les competències), mitjançant la conversió
del Senat en una cambra territorial decisòria (ratificadora de
totes les lleis i de tots els nomenaments) i lestabliment dun
sistema de finançament equilibrat, que assumeixi de forma
operativa el principi dordinalitat. Amb el benentès que aquest
Estat federal seria una varietat de lEstat unitari, per la qual
cosa no tindria res a veure amb una relació bilateral o
confederal de tu a tu, inadmissible per a Espanya perquè
provocaria la descomposició de lEstat en un mosaic de taifes.
En segon terme las
lastt but not least
least, els espanyols haurien

Societat

Llençar el menjar

En aquesta societat de massa farts només mengem pels ulls
Jaume Fàbrega, (del bloc Bona vida http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumefabrega)
Un restaurador (no seria millor dir-ne restaur
auran
antter
er?) de Girona
en Pep Delgado, del restaurant El Pagès des de fa temps,
és a dir, abans que es posés de moda parlar de la crisi, ofereix
cada dia cinc minuts gratuïts, sense presumir ni dong ni de
cap dèria religiosa. Ho justifica dient «Si sobra menjar, què
en fas? Llençar-lo?». Però no dóna sobres, sinó el menú del
dia que la resta de clients que poden paguen.
La iniciativa és excel·lent prou bo si es multipliquessin, ja
que no sempre els serveis públics que donen menjar a
Girona té el nom popular de «la sopa» no sempre tenen
bona imatge, ja que hi ha gent que no pot menjar però no
és un indigent, sovint automarginat, ni un alcohòlic o
drogadicte, o, simplement, la «sopa» que shi ofereix no té,
potser, uns requísits mínims per ser digna.
Crec que un dels espectacles més denigrants èticament
i estètica de la civilització occidental, i de daltres, val a dirho, és lespectacle de deixar menjar i llençar-lo. Aquí, després
de temps de guerra i privacions, hem creat i criat unes
generacions de llamencs i desmenjats o que, simplement,
mengen pels ulls. Només sha danar a qualsevol casa de
menjar o restaurant delit, a qualsevol bar de tapes o
astt food
food per veure com es llencen a la galleda
restaurant de fas
de les escombraries tones de menjar, pa i plats preparats.
En aquesta societat de massa farts només mengem pels
ulls, pel caprici, per uns suposada «dieta» més fictícia que

real. Al Pla de lEstany, un restaurant popular en el qual thi
pots servir lamanida que vols Can Selvatà, ha hagut de
posar un rètol que diu que tothom agafi la que vulgui, però
que no en deixi al plat. Un savi i, pel que es veu, necessari
consell.
En altres èpoques, aquesta dèria destructora de viandes
que, un cop llençades «no aprofiten pa res», no existia. En
la nostra Edat Mitjana, per exemple, les cases dels ciutadans
(burgesos) tenien oberta sempre una porta de la cuina a qui
volia anar a recollir el que sobrava del menjar i els més
«solidaris», potser, també noferien de fet expressament. Al
Palau de Versalles feien una cosa semblant..., però el que
feien els cuiners i servidors era vendre les ingents quantitats
(i qualitats) de plats sobrants. Daquí en devia néixer el
negoci de les viandes per emportar!
A més a més, els i les mestretites que ensenyen etiqueta
i protocol expliquen que és de «bon to» deixar menjar al
plat. Malauradament, hi ha gent, joves i grans, pobres i rics,
que practiquen, en privat i en públic, aquest vici tan lleig
com poc ètic, tot cometent així, no solament una falta ètica,
sinó també de cultura gastronòmica: un plat preparat sempre
mereix respecte.
Llençar el menjar no és ni ètic ni bonic. Pensem-ho, abans
de demanar alguna cosa al restaurants i no mengem
excessivament pels ulls.
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Fotografia: Brooke Graham (vina.mae), Flickr.
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Lessencial és invisible per als ulls (Saint-Exupéry)

Muntanya, competició i filosofia
Ros
osaa Maria Puig-Serr
Puig-Serraa i Jos
Joséé Rodrígue
Rodríguezz

Llibertat significa no seguir a ningú (Jiddu Krishnamurti)

Ens ha sorprès la teva cosmovisió sobre la relació entre
lhome, la dona i la natura.
El problema neix quan separem lhome de la natura, lhome
dels animals; som part de la natura. Hem de comprendre
que no estem per sobre dels altres éssers, siguin vius o no.
Com deia un proverbi indi «Només després que lúltim arbre
sigui tallat, només després que lúltim riu sigui enverinat,
només després que lúltim peix sigui pescat, només aleshores
ens adonarem que no ens podem menjar els diners».

Com vius el canvi climàtic i els atacs constants a la natura?
Ens hem cregut els amos del planeta, hem cregut que amb
la tecnologia podem substituir els moviments naturals,
loxigen, la temperatura, els boscos...; hem de ser més humils
com a espècie i ser coherents amb el que realment necessitem
per viure.
Quin preu has hagut de pagar per ser el millor del món
tantes vegades?
Ser lliure és poder escollir; plantejar-se unes bones preguntes
i escollir el camí a la vida. El preu depèn del que elegeixis.
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Kilian Jornet i Burgada (Sabadell, 27.XII.1987). Corredor i esquiador de muntanya. A la muntanya: de sempre; vivia amb
els seus pares i la seva germana en el refugi de Cap de Rec, a Lles de Cerdanya. Als cinc anys ja havia fet alguns 3.000
i als deu la travessa integral del Pirineus i alguns 4000. A lhivern participava en competicions desquí nòrdic als Pirineus
i als Alps. I als tretze va entrar al Centre de Tecnificació dEsquí i Muntanya de Madrid i va començar a entrenar-se de
manera seriosa i planificada. Van arribar els primers campionats dEspanya i dEuropa, les primeres victòries i les primeres
decepcions. A lestiu, per mantenir-se en forma, sentrenava fent carreres de muntanya. També shi va enganxar, i fins
ara. A la temporada 2005/2006, va anar a estudiar a lSTAPS (equivalent de lINEF) de Font Romeu, de la Universitat
de Perpinyà, tot continuant amb els entrenaments. Daleshores ençà, créixer i créixer: no para de batre rècords i,
campionat rere campionat, ha demostrat ser el millor corredor del món de muntanya i desquí de muntanya.

Societat
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No he pagat cap preu que no hagi volgut. Visc la vida que
desitjo. Crec que el múscul més fort que tenim és la ment i
que si ella està bé, el cos lacompanya. A més, mencanta
entrenar, passar hores a la muntanya, i això se sent a les
cames.
És just en el món de lesport que després de molt desforç
només hi hagi un guanyador? Es viu com un fracàs quedar,
per exemple, el cinquè? No texigeixes massa?
Depèn del que sentengui per èxit i per fracàs. La victòria és
la posició, però realment el ser vencedor o el vençut ho
poden determinar uns centímetres, uns segons? La victòria
és dins dun mateix, és allò que un sexigeix i que el fa sentir
feliç. Moltes vegades això significa arribar primer. Però no
hem doblidar que la competició és un joc. Que a la vida hi
ha coses molt més importants, molt més decisives.

Estan prou reconegudes les disciplines esportives que
practiques?
Crec que lesport en general està sobrevalorat. Per què pel
fet de ser esportista delit les teves paraules han de ser més
significatives que les dun bon professor, científic, paleta o
arquitecte? Hi ha una sobrevaloració del món públic
(esportistes, periodistes, polítics...) quan, en el fons, fem el
mateix que qualsevol; fer la nostra feina i passió el millor
que podem. Altra cosa és que cada cop hi ha més gent que
surt a córrer/esquiar i gaudir de la muntanya; penso que és
molt important. En la societat que vivim en què cada cop
anem més estressats, les persones busquen una via
descapatòria, i molts cops la troben allunyada de la ciutat,
en plena natura.
Per a un esportista delit, la mentalització és imprescindible?
Què és més important, unes bones condicions físiques o la
capacitat desforç?
Tant important és la part física com la mental. Luna sense
laltra no tindrien sentit, no es poden separar. Com deien els
Antònia Font: no tot era físic ni mental, també era
sentimental.

Societat

Fotografia: Pascal Tournaire; www.droz-photo.com.

Hi ha entrenadors que afirmen que la humilitat és una
condició indispensable per als atletes delit. Hi estàs dacord?
En el món de lesport, què sentén per humilitat?
La competició et fa ser humil, i per moltes coses que hagis
aconseguit, a cada cursa ho has de tornar a demostrar, has
de sofrir i lluitar, el crono no hi entén, degos. La muntanya
tensenya que ella és molt, molt més forta que tots nosaltres.
Quan perds algú que estimes, quan veus que som molt petits,
que, amb res, ella et pot eliminar, et sents indefens, però
alhora enorme perquè no ets res. És aleshores quan saps
que has de gaudir del que fas, perquè no tindrà importància
per a lhistoria, per a ningú, només per a tu mateix.

Lesforç, la humilitat, la mentalització, la superació
personal..., com ho traslladaries, per exemple, al món del
treball?
Hi ha alguna diferència entre lesport i el treball, o el treball
i la vida? És lésser humà, és la natura en tots els casos.
Lesport i la muntanya tensenyen que ets lúnic responsable
de les conseqüències de les accions i decisions que prens,
que no pots culpar a ningú. Tensenya a ser autosuficient, a
lluitar, a no decaure, i sobretot a disfrutar
disfrutar.
Ets sents símbol dalguna cosa?
No crec en els ídols ni en els models. Lescriptor Krishnamurti
deia que ser lliure és no seguir ningú. Hem daprendre molt
de tota la gent que ens envolta. Els mitjans, la gent et vol
fer símbol dalgunes coses, les curses de muntanya o lesquí
de muntanya en el meu cas. Jo només sóc símbol del que
faig i ni això, ja que tot el que fem és en gran part fruit dun
munt de casualitats.
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No tho passaries millor a la natura sense haver de competir?
Tinc la sort de poder estar a la muntanya cada dia; la
competició són uns 40 dies a lany: hi ha càmeres, molta
gent..., és artificial, però pots passar-tho bé amb lambient,
amb la competició. Els altres 320 dies és la muntanya, jo, i
a vegades els amics: són purs; podem disfrutar
disfrutar de la natura,
dels animals, els rocs, el vent...

Societat

50 anys de les riuades del Vallès
El 25 de setembre de 1962 es va produir al Vallès la pitjor catàstrofe natural de la nostra història recent. Les lleres dels
rius Llobregat i Besòs, i les rieres de Les Arenes a Terrassa i la del Palau a Rubí, varen créixer dramàticament. Laigua
es va emportar tot el que va trobar: persones, habitatges, camins, ponts, barris sencers, fàbriques... Un episodi excepcional
de pluges, però també la construcció de centenars dhabitatges en terrenys inadequats. Ni es va avisar a la població ni
la distribució dajudes es va fer amb transparència. Amb la commemoració del 50è aniversari, però, es poden i shan
dexplicar les coses amb tota claredat. Fot
otogr
ografie
afiess facilit
facilitade
adess per lArxiu
lArxiu Municipal de Terr
Terras
asssa.

La catàstrofe de la riuada del Vallès
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Jaume Valls
Valls i Vila

La riuada del 25 de setembre de 1962 és encara la catàstrofe
més important de la península ibèrica després del terratrèmol
de Lisboa de final segle XVIII. Es calcula que unes vuit-centes
persones hi van perdre la vida (el nombre precís de morts i
desapareguts no sha pogut conèixer mai), que més dun
miler dhabitatges van quedar arrasats i un altre miler
inhabitables, i que les pèrdues a la indústria (especialment
la tèxtil, llavors hegemònica a la comarca), en lespai públic,
en lagricultura, el comerç i els serveis, foren duna gran
consideració. Les ciutats més afectades foren Terrassa amb
327 víctimes i Rubí amb 258.
Aquestes i altres poblacions afectades han commemorat
amb diferents activitats el cinquantenari daquells fets, quan,
en ple franquisme, la riuada va posar en tràgica evidència
les mancances de la dictadura, i quan el poble, de manera
voluntària, es va organitzar enmig del caos per poder suplir
tanta ineficàcia oficial. Els gravíssims efectes de la riuada es
van produir, sobretot, per la negligència de les autoritats
que permeteren lautoconstrucció dhabitatges i la cobdícia
dels especuladors que els vengueren terrenys en llocs exposats
on mai shauria dhaver construït. Érem en ple Plan de
Dessarr
De
arrollo
ollo i el creixement econòmic del Vallès es basava en
lexplotació de mà dobra mal pagada que arribava des del
sud de la península i no trobava habitatges assequibles, per
la qual cosa optà per lautoconstrucció i el barraquisme.
La riuada va fer estralls en les noves barriades que no
comptaven amb cap servei públic. El règim franquista va
aconseguir al cap de pocs dies el control de la situació i va
fer aparèixer el dictador com a salvador de la situació,
aportant generosos préstecs als industrials, mentre que la
gent damnificada i pobra rebia poca ajuda, malgrat que
Catalunya, Espanya i el món shi van bolcar fent arribar
donatius de tot tipus. La riuada va provocar una gran

manifestació de solidaritat; estimulà la creació dassociacions
de veïns paral·lela a la primera negociació de convenis
col·lectius i posà sobre la taula la necessitat de considerar
les ciutats com un tot, inclosos els suburbis insalubres que
les autoritats de lèpoca no van tenir presents.

Societat

Labsència dautoritats va agreujar el caos
Ferran Sales i Lluís Sales, (del llibre La riuada de Franc
Francoo)

Montcada, Ripollet, Rubí, Les Fonts, Terrassa i Sabadell.
Alguns municipis senzillament els veié des de la finestreta
del cotxe,mentre que en altres baixà del vehicle i recorregué
alguns carrers a peu perquè les càmeres immortalitzessin el
moment i gravessin, també, les explicacions de les autoritats.
Franco escoltà mitja dotzena de missatges i discursos. Ell,
però, només en pronuncià tres; a Terrassa, a Sabadell i a
Rubí. (...)
Labandonament de les autoritats, el segrest de la
campanya de Ràdio Barcelona i la visita de Franco havien
deixat quelcom que era pitjor que fang; el regust amarg de
lopressió.
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La nit de la gran riuada no hi havia ningú al lloc del
comandament. El governador civil i alhora Jef
Jefe Pro
Provincial del
Movimien
Mo
vimientto, Matías Vega Guerra, i lalcalde de Barcelona,
José María Porcioles, eren fora de la ciutat. Ambdós eren a
Madrid. El primer per a «trat
«tratar
ar asunt
asuntos relacionados
relacionados con
con su
car
argo»
go», i el segon per a promocionar, al costat dun grup
dempresaris tèxtils, la IX Gala de la Sedería, programada
per aquell dissabte al palau de Montjuic que shavia de
celebrar sota la presidència de lesposa del Caudillo
audillo. Tot i que
el governador i lalcalde tornaren al dia següent, llavors ja
era massa tard. Les aigües havien devastat la comarca del
Vallès, asfixiat el Barcelonès, arribat a El Prat, al Baix Llobregat
i al Garraf i provocat inundacions en almenys nou barris de
la ciutat de Barcelona. (...)
Labsència dautoritats, especialment la del governador
civil, va deixar tothom desorientat; sense saber què fer o a
qui dirigir-se, agreujant el caos provocat per laiguat. El buit
creat al Palau del Marquès de lArgentera, seu del Govern
Civil, va bloquejar la maquinària oficial de lAdministració,
però també va obturar la major part dels engranatges de
lentramat dorganitzacions polítiques i socials del règim i
Movimien
vimientto. (...)
del Mo
Quan a mitja tarda del 26 de setembre les autoritats de
la província aconseguiren aterrar a laeroport del Prat,
sadonaren que un exèrcit de voluntaris shavia apoderat de
Barcelona. Un executiu autònom presidit per la ràdio en
estreta comunicació amb les associacions cíviques i els
ciutadans havia establert una xarxa assistencial gairebé
una Administració paral·lela que gestionava la regió, tot
esquivant els canals oficials. Quan el totpoderós governador
civil, peça angular de lAdministració i representant del règim
franquista, arribà al seu despatx i sassegué de nou al seu
silló degué adonar-se que shavia convertit en un personatge
marginal. La força de la riuada lhavia arraconat. Ràdio
Barcelona no li havia usurpat el càrrec, però si les funcions.
(...)
El dia següent, 2 doctubre, Franco efectuà una visita
llampec a la zona sinistrada. En menys de 7 hores visità vuit
poblacions diferents. Començà per Sant Adrià del Besòs, i
després continuà cap a Santa Coloma de Gramenet,

Societat

Un abans i un després:

com vaig viure els aiguats del 25 de setembre de 1962 a Terrassa

Pere Puntí
Vivia en un barri on no teníem cap riera a prop, en una zona
més aviat elevada i davant el gran aiguat que queia aquell
vespre ens limitàrem a impedir que entrés aigua a casa i a
treure-la on ho havia fet, tot a les fosques perquè se nhavia
anat la llum, però, en aquella època, ja hi estàvem
acostumats, a les apagades. De matinada, per una finestra
oberta, vaig sentir veus al carrer que, alarmades, parlaven
de les desgràcies de Les Arenes i la Rambla; immediatament
agafo la bicicleta i vaig al parc de bombers amb els quals els
escoltes teníem relació, perquè shavia començat a organitzar
el cos de Bombers Voluntaris. En arribar em donen unes
botes de goma i una pala i amb bombers i altres voluntaris
anem a un barri on tenien notícies de què hi havia
desapareguts; després de remoure fang tot el matí, no els
vàrem trobar. Quan ens van dir que ja no ens necessitaven,
canviant la bicicleta per una vespa, vaig anar a veure el què
el dia abans eren els barris de Les Arenes i de Les Fonts, i
ara, eren lleres de riu.
Connectats amb la resta de Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi, ens repartírem feines imprescindibles que
ladministració no feia; així participàrem en els improvisats
centres dacolliment per els damnificats que shavien quedat
sense res; i amb un company que, com jo, tenia 19 anys
organitzàrem un menjador col·lectiu, amb les monges
Vedrunes en aquell col·legi que tenien i encara tenen amb

una cuina prou gran. Encara madmira el fet que, quan
anàvem per comerços i magatzems de queviures i els
explicàvem el que estàvem fent, ens obrien les portes dientnos: «Agafeu el que necessiteu». Alguns centres improvitzats
dacollida van durar fins a fi dany.
Més tard, davant limpacte que produí la riuada i la nostra
actuació, ens van demanar que ho expliquéssim a diferents
llocs de Catalunya. Que la societat era injusta i hi havia una
forta opressió, ja ho sabíem , però, de cop, experimentàrem
que era molt pitjor que això. Vaig prendre consciència de
dues coses: que la injustícia podia criminal i que nosaltres,
organitzats, podíem canviar les coses tal i com ho havíem
demostrat. Després daquesta presa de consciència, començà
un procés dactuacions: rutes clandestines de joves per valorar
la situació social i política, construcció per part dels mateixos
veïns de Les Arenes dun mur de contenció a la riera, creació
dassociacions de veïns, etc.. Daquella conscienciació i de
daltres circumstàncies es podria dir que en varen beure: la
vaga de lAEG, de lany 70, la més llarga fins llavors de la
dictadura, la fundació de la UGT a Terrassa i que el primer
congrés de la UGT de Catalunya, encara no legalitzada, fet
dins del país, tingués lloc en el Centre Social de Les Arenes,
construït totxo a totxo i rajola a rajola pels veïns del mateix
barri.
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Barri dÈgara de Terrassa, Riuades 1962. AMAT. Autor: Carles Duran. Reg. 97558
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La riuada del 62, un malson encara viu

Vicenç Relats i Casas, director de Vallesos;

Al Vallès, quan plou intensament i sobretot a finals destiu
i a la tardor, és habitual que hi hagi gent que satansa als
rius i rieres a veure com baixen les aigües, amb una ombra
de malfiança. Això passa especialment en ciutats com ara
Terrassa, Rubí, Sabadell, Montcada o Ripollet, entre daltres,
i no és perquè si. En aquestes mateixes localitats també
senten una solidaritat singular amb les víctimes dinundacions
com les del tsunami de lOceà Índic del 2004, que els noticiaris
televisius van mostrar amb imatges esgarrifoses, fins al punt
que determinades campanyes demergència dajut als

damnificats hi han trobat una acollida extraordinària,
comprovada amb xifres. I això es deu a la identificació que
molts dels seus veïns senten amb unes escenes que els
traslladen a la seva pròpia vivència de cinquanta anys enrere:
les de la nit del 25 de setembre de 1962, quan les aigües
desbocades de les rieres de Les Arenes, del Palau, de Rubí,
del riu Ripoll i de daltres afluents del Llobregat i del Besòs
es van emportar més de 700 vides humanes, centenars
dhabitatges, desenes de fàbriques, granges, conreus, de
tot... Una tragèdia que es va endur també les il·lusions de

La riuada de 1962. AMAT. Autor: Fotos Francino. Reg. 99009
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moltes persones que ho van perdre tot i la feina dempreses
que van haver de començar de cap i de nou, en una societat
governada per un règim dictatorial que, lluny dassumir
responsabilitats, encara va voler treuren rèdits
propagandístics.
La memòria daquells fets és encara molt viva al Vallès,
com sha posat en relleu ara al cap de mig segle que shan
reviscut des de tota una altra perspectiva. Perquè la que va
ser la més gran cat
atàs
àstr
trof
ofee natural
natural a la Península Ibèrica en
nombre de víctimes des del terratrèmol de Lisboa de 1795,
de fet, va ser molt més que una catàstrofe natural causada
per la providència divina, com el franquisme va voler vendre.
Aquells aiguats espectaculars amb registres de 215 litres
per metre quadrat a Terrassa o 182 al cim de la Mola no
haurien tingut el mateix balanç terrorífic sense la intrusió
humana i lespeculació urbanística pròpia del des
desarr
arrollismo
ollismo
de lèpoca, que va portar moltes persones la majoria
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La riuada de 1962. AMAT. Autor: Carles Duran. Reg. 97554

immigrants arribats els darrers anys, fins llavors ignorats
a viure temeràriament en barraques i cases dautoconstrucció
precària a les vores i als llits dels rius dunes ciutats sense
plans dordenació ni les canalitzacions bàsiques fetes.
Cinquanta anys després, la riuada del 1962 és la memòria
del fang que ho val colgar tot; del dol col·lectiu; dunes
imatges colpidores que van donar la volta al món; de la
solidaritat veïnal que llavors van començar a organitzar-se
en associacions reivindicatives i de voluntaris arribats
darreu; de les efectives campanyes dajuda demergència
del radiofonista Soler Serrano o de les visites triomfals de
Franco que treien gernacions al carrer i feien sortir els infants
a saludar-lo amb la bandereta a la mà...
Daquells aiguats se nhan après lliçons, però no suficients.
Perquè aquella saviesa popular que diu que «a la vora del
riu no thi facis el niu» i que sap que «el riu sempre agafa
allò que és seu» no ha estat pas sempre prou respectada.

Societat

La revista Vallesos.
Gent, terra i patrimoni
www.vallesos.cat, www.facebook.com/revistavallesos.vallesos

Femenina
emenina. També informen de les denúncies que un dels
responsables de Càritas, Francisco Cases, va fer contra les
irregularitats de la Sec
Sección
ción Femenina
Femenina en ladministració de
les ajudes i de la revenda il·legal de material finalista.
El periodista Jaume Valls analitza els aiguats com el gran
fenomen mediàtic en làmbit estatal i internacional i el gran
protagonisme de la ràdio, i de la televisió que llavors
començava a implantar-se. En un pla més tècnic, el geòleg
Jordi Bertran situa el paper de les riuades en la configuració
de la plana vallesana, mentre que el president del Consorci
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, Sergi Mingote,
tracta dactuacions que shan fet per evitar desbordaments

com les realitzades recentment al riu Tenes, a Santa Eulàlia
de Ronçana, que va patir aiguats amb víctimes el 1994.
Entre els nombrosos testimonis personals, la periodista
Laura Pinyol recrea lepopeia del Comboi dels 105,
105 lúltim tren
del Ferrocarrils Catalans cap a Terrassa que va poder evitar
ser endut per les aigües gràcies a la intuïció i lobstinació del
seu maquinista, i que no van deixar baixar cap passatger.

Les Notícies de llengua i treball, núm. 35, novembre 2012 | 37

El número 3 de la revista semestral Vallesos. Gent, terra i
patrimoni inclou un dossier de 90 pàgines sobre la tràgica
riuada del 1962, i encara és a la venda. Periodistes,
historiadors, especialistes de diversos àmbits i testimonis
personals relaten i analitzen els fets i les vivències. El dossier
sobre amb la crònica que va escriure, encara en calent, per
al setmanari liberal Destino, Josep Maria Espinàs, testimoni
excepcional del drama. Lurbanista Josep Milà, president del
Col·legi dArquitectes del Vallès, sosté que, amb les
inundacions, el franquisme va consolidar de forma
propagandística un desenvolupament urbanístic a través de
polígons dhabitatges que ja havia planificat anys abans.
Lhistoriador Martí Marin analitza limpacte social en la
població immigrada duns aiguats que van fer emergir milers
de barraquistes fins llavors ignorats, mentre que lhistoriador
Jordi Calvet repassa lafectació econòmica de la catàstrofe,
especialment en el sector tèxtil, i la gestió de les
indemnitzacions que sen va fer tant per a les empreses com
per a les persones damnificades. El meteoròleg Francesc
Mauri dóna detalls de com es van produir i de com la «intrusió
humana» en va magnificar les víctimes.
La utilització franquista de la catàstrofe. El periodista
Ferran Sales i lhistoriador Lluís Sales posen en relleu la
utilització que el règim va fer de la catàstrofe i els intents
que hi va haver daturar les emissions radiofòniques de
Joaquín Soler Serrano a través de Ràdio Barcelona. També
demostren que lalcalde de Rubí, Miquel Rufé, vinculat a un
catalanisme com el que representava lAbadia de Montserrat,
va ser destituït acusat dhaver destacat les tasques que van
fer lescoltisme i dhaver «silenciat per complet» la dels
efectius de la Falange, de la Guar
Guardia
dia de Franc
Francoo o de la Sección
Sección

Societat

LAlt Empordà: una comarca en lluita

per a un futur digne!

LIAEDEN i Salvem lEmpordà, al servei del territori i la seva gent
Bàrbaraa Schmitt, portaveu IAEDEN-Salvem lEmpordà; www.iaeden.cat
Bàrbar
Història i cronologia de lecologisme empordanès. A lAlt
Empordà, el conservacionisme i lecologisme es van organitzar
amb el Grup de la Defensa dels Aiguamolls, a finals dels anys
1970, del qual neix, lany 1980, la Institució Altempordanesa
per a la Defensa i lEstudi de la Natura (IAEDEN). Aquests
inicis, quan duna banda ja es lluitava per conservar un espai
natural i es protestava contra un macroprojecte urbanístic
de laltra, han definit el treball i les campanyes daquesta
entitat fins avui: combinar linterès per a la natura amb la
seva defensa davant la destrucció gairebé sistemàtica.
La protecció dels Aiguamolls es va aconseguir amb la llei
del Parc Natural dels Aiguamolls de lEmpordà el 1983; la
de lAlbera com a Paratge dInterès Nacional el 1986; i la del
Cap de Creus també com Parc Natural el 1998. A més, hi ha
cinc espais inclosos en el Pla dEspais dInterès Natural (PEIN)
i en leuropea Xarxa Natural 2000. Així, amb gairebé una
tercera part del territori empordanès protegit (27,4 %), podria
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Activitat taller de construir caixes niu i col·locar-les.

semblar que lIAEDEN es pogués dedicar exclusivament a
lestudi, la divulgació i el gaudi de la natura, però la realitat
és una altra. Primer, perquè de seguida va quedar evident
que les declaracions despais protegits feien quedar bé els
governs, però aquests no tenien/tenen voluntat de seguir
aquestes lleis amb eines de gestió i definicions concretes: la
protecció sobre el paper sovint no serveix per a la protecció
sobre el terreny. I la fal·lera urbanística a lEmpordà (recordem:
Costa Brava) de lèpoca franquista no només es va prolongar
en la democràcia, sinó a més sha anat estenent cap a
linterior, cap al que les immobiliàries anomenen la segona
línia de mar.
El 2002, el conjunt de projectes urbanístics i
dinfraestructures que amenaçaven lEmpordà, acompanyat
duna manca absoluta de planificació territorial, va arribar
a un nivell que fins i tot superava la capacitat de reacció i
treball de lIAEDEN. Desesperada, lentitat va fer una crida

Societat

Fira dintercanvi infantil.

socials una solidaritat extraordinària amb la comarca. Què
té lEmpordà que fa que tanta gent simpliqui en la seva
defensa?
No pretendrem dexplicar aquí perquè lEmpordà forma
part de limaginari col·lectiu dels catalans. Però és evident
que les històries, els símbols i valors relacionats amb
lEmpordà, creats per escriptors, historiadors, poetes, pintors
i artistes en general i, també, polítics, han contribuït a formar
una identitat empordanesa que és ben palpable per a tots
els que viuen i els que passen una part del seu temps lliure
a la comarca. I el paisatge és un daquests valors, sovint
convertit en símbol. LIAEDEN sempre ha defensat que el
paisatge, a més de la suma de la seva flora i fauna, forma
part de la qualitat de vida que es gaudeix a lEmpordà. I
recorda que el paisatge i la qualitat de vida també representen
una de les principals fons dingressos en una comarca que
viu principalment del turisme.
Economia i ecologisme, incompatibles? El medi ambient
no sol estar entre les prioritats polítiques daquest país i, a
més a més, els polítics sovint acusen els ecologistes danar
contra el progrés, de dir sistemàticament no a tot i de només
voler protegir el pati de casa seva. Loposició de lIAEDENSalvem lEmpordà contra projectes urbanístics,
infraestructures o agressions a espais naturals acostuma a
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pública per impulsar la creació duna plataforma ciutadana
que treballés per a la preservació del territori de lAlt Empordà.
Així va néixer Salvem lEmpordà, amb lobjectiu de reivindicar
una planificació territorial coherent i supramunicipal, i daturar
els projectes agressius per al territori. A partir daquest
moment, la IAEDEN i Salvem lEmpordà shan anat integrant
i es reparteixen els dos eixos temàtics que es complementen:
la primera continua organitzant les activitats naturalistes per
difondre el patrimoni natural i la segona es dedica a la
defensa i la reivindicació. Conscients que els problemes
territorials són comuns arreu, des de fa molts anys lIAEDENSalvem lEmpordà busca la complicitat amb altres entitats
catalanes i participa en els debats de planificació i política
ambiental en làmbit català com a membre actiu del consell
de la federació Ecologistes de Catalunya (EdC).
LEmpordà, una comarca diferent? Les campanyes
reivindicatives, siguin puntuals com la defensa dels Aiguamolls
o els inicis de Salvem lEmpordà, sempre han tingut molt
dèxit pel que fa la participació activa de la gent de la comarca.
LIAEDEN ha mantingut, al llarg dels anys i malgrat les crisis
econòmiques, una base a voltant dels 500 socis i sòcies i
representa, per tant, una de les entitats amb més suport
social de la comarca. Aquest estiu mateix, arran dels incendis
forestals, gent de tota Catalunya han manifestat a les xarxes

Societat

ser més reflexionada i elaborada que aquest tòpic. Primer,
i basada en la definició de lecologisme, perquè creu que el
progrés sha de planificar territorialment i ha doptimitzar
laprofitament de tots els recursos, ha delegir les tecnologies
més adequades i aplicar criteris no únicament tècnics o
econòmics, sinó també de conservació de lentorn, de respecte
a la qualitat de vida i dun just repartiment de la riquesa
generada. A més, lentitat critica que gairebé sempre els
projectes «de progrés» es decideixen desquenes de la
ciutadania en general i de la població directament afectada
en particular. La protesta sempre vol conscienciar a la gent
i sarticula, doncs, en «Daquesta manera, ni aquí ni enlloc»
i no en un simple «No al meu pati».
Una de les línies de treball de lIAEDEN-Salvem lEmpordà
vol demostrar que hi ha alternatives viables que fan que
leconomia pot ser sostenible i completament compatible
amb lecologisme. El grup de treball de Custòdia Agrària té
lobjectiu de difondre i impulsar la conservació de les activitats
agràries tradicionals, ambientalment sostenibles i de
proximitat, sota la premissa que els pagesos actuen com a
veritables modeladors del paisatge i que lespai agrari és un
refugi de la biodiversitat. El projecte «Custòdia Agrària - Un
paisatge que alimenta» fomenta lús de bones pràctiques
al sector agrícola de la comarca a través dacords de custòdia
i, alhora, promou el consum local dels seus productes
(http://agroterritori-iaeden.blogspot.com).

La diferència bàsica entre lecologisme com lentén
lentitat altempordanesa i leconomia de creixement
permanent promoguda generalment pels governs consisteix
en voler reconèixer i tractar la causa del problema o només
els seus símptomes. Un clar exemple són les energies
renovables i el polèmic desplegament de lenergia eòlica a
lEmpordà. LIAEDEN-Salvem lEmpordà no es cansa de
proclamar que està totalment a favor de les energies
renovables, malgrat la seva oposició a projectes de
macroparcs eòlics. La tecnologia denergies renovables
permet abandonar la dependència de les fons denergia
tradicionals que, al llarg del segle XX, han portat un
creixement industrial i tecnològic sense precedents a bona
part del món. En les darreres dècades sha vist i entès que,
per una banda, aquest creixement se sosté gràcies a uns
impactes ambientals difícilment reversibles i, per laltra, que
els carburants fòssils sesgoten. Ni els governs ni les grans
empreses energètiques, però, qüestionen el creixement en
si, però esperen sostenir el ritme de creixement, i compensar
la possible escassetat de carburants i els seus ingressos amb
lajuda de les energies renovables. La diferència important
entre aquest discurs i lecologista és que el darrer advoca
pel decreixement en tots els àmbits i veu les fons denergies
renovables com una opor tunitat daconseguir
lautosuficiència energètica a nivell local i fins i tot particular.
Segons lIAEDEN-Salvem lEmpordà, economia i ecologia
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Acció reivindicativa amb roda de premsa denunciant la política de desenvolupament d'energies renovables a Catalunya.
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de treball de lIAEDEN quan eren més joves. Segons el
moment i també segons els interessos dels activistes,
sorganitzen altres grups de treball sobre temes dactualitat,
com lesmentat de custòdia agrària, o la recent campanya
Foc al Cor amb què lentitat ha respost a lallau dofertes per
recuperar els territoris afectats pels incendis del passat juliol.
Tot plegat sestructura i es coordina a través de lassemblea,
lòrgan de participació obert a tots els socis i on es decideixen,
normalment per consens, les línies de treball a seguir. En el
butlletí trimestral que senvia als socis i que es publica també
al web de lentitat, shi divulguen les activitats de la
temporada, articles dopinió de temàtica diversa, reportatges
i notícies dinterès.
Malgrat la bona base social que té l IAEDEN-Salvem
lEmpordà i tot i que puntualment lentitat pot activar molts
socis i altres simpatitzants per a accions i temes concrets,
com qualsevol entitat també el manteniment de lIAEDEN
es basa en la constància duns pocs. Des daquí lentitat vol
aprofitar locasió dagrair a aquestes persones les moltes
hores que dediquen cada setmana a la causa i també de
convidar a tota la gent que sent i se sent de lEmpordà a
col·laborar activament en la seva conservació i defensa.
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poden ser compatible, però lecologisme no és compatible
amb els interessos despeculació econòmica i política.
A base de convicció i voluntat. Totes les activitats i
campanyes de lIAEDEN-Salvem lEmpordà sorganitzen amb
voluntaris, persones conscienciades de totes les edats, que
empren el seu temps lliure en la realització de les diferents
tasques de lentitat. Només per a una part de les tasques
dadministració, coordinació i treball tècnic salliberen una
o més persones que passen a cobrar algunes hores sempre
en funció dels ingressos de lentitat. El gruix de la feina, però,
es realitza en grups de treball de voluntaris. Ambientòlegs,
advocats i arquitectes formen el grup tècnic que sencarrega
de fer el seguiment de les publicacions oficials per examinar
i avaluar el projectes urbanístics o de planificació territorial
a la comarca, de formular propostes o queixes en els processos
de participació ciutadana i de redactar informes emmarcats
en el procés de tramitació de la llei davaluació ambiental.
El grup dactivitats organitza, prepara i fa la difusió de les
activitats de caràcter naturalista: xerrades, sortides i cursos.
El grup desplai Remenarocs té una funció molt important
per a lentitat: fomentar en els més joves lestima per la
natura i, per tant, linterès per defensar-la. Una bona part
dels adults avui actius en lentitat han passat per un camp

Memòria

Catalunya bombardejada. Dossier educatiu

Memorial Democràtic

Catalunya bombardejada. Dossier educatiu és el material
didàctic que complementa lexposició «Catalunya
bombardejada. 75è aniversari dels bombardeigs a la població
civil i a les infraestructures catalanes».
Lobjectiu principal del dossier és donar a conèixer els
fets històrics, els atacs aeris indiscriminats sobre la població
civil a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola i,
especialment, destacar els valors ciutadans emergents enmig
daquests fets tan colpidors i reconèixer persones i col·lectius
que van esdevenir referents universals de no-violència i
solidaritat humana.
Aquest material està adreçat a alumnes de quart dESO
i de batxillerat i al professorat de ciències socials i història
principalment, tot i que també sincorporen qüestions daltres
disciplines com és la literatura catalana, la filosofia o
leducació per la ciutadania.
El contingut de lexposició en el dossier està ordenat en
quatre blocs. A l inici de cada bloc hi ha una fitxa amb la
informació següent: resum del contingut, llista de temes que
es treballen i paraules clau que ajudaran a la comprensió
dels textos.

En el disseny dels exercicis sha tingut present el currículum
i les competències del nivell acadèmic dels escolars a qui ens
adrecem. En destaquem lús de les eines TIC, lanàlisi
documental de les fonts primàries: mapes, dibuixos,
documents de text, fotografies, com a base de treball dels
investigadors socials i lenfocament socioafectiu, cercant
activitats que apropin els joves al coneixement daquest
passat per fomentar la reflexió, lanàlisi de les causes i les
seves conseqüències, el diàleg intergeneracional i lempatia.
Finalment, a lannex, es poden trobar recomanacions de
llibres, documentals i pàgines web. També resulta interessant
la llista de municipis bombardejats, una cronologia dels
bombardejos i la llista dels espais de memòria vinculats com
aeròdroms, refugis o itineraris de bombardejos.
És interessant subratllar que el dossier, tot i complementar
lexposició, resulta una eina molt útil per treballar la Guerra
Civil a Catalunya i, específicament, els bombardejos sobre
la població civil, tant dins de laula como fora, visitant algun
dels espais de memòria relacionats ja que incorpora els
textos de lexposició i algunes de les imatges gràfiques.
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Construcció dun refugi antiaeri al barri del Poblenou de Barcelona, 1936-1937. Manuel Centelles. Arxiu personal Alícia Bou.

Memòria
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Auca del Consell de Sanitat de Guerra del Departament de Defensa de la Generalitat de Catalunya on es donen diverses instruccions per a casos de bombardeig.
1936. Biblioteca del Pavelló de la República-CRAI (Universitat de Barcelona).
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Homenatge a Joan Peiró
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Josep Puig i Pla

Amb motiu del 70è aniversari de lafusellament del
sindicalista i cooperativista Joan Peiró i Belis (Barcelona,
1987  Paterna, 1942), es va celebrar un acte dhomenatge
al Cementiri dels Caputxins de Mataró. Lhistoriador Jaume
Vellvehí en va destacar el seu lideratge en lanarcosindicalisme
català i espanyol de la CNT, com a activista i com a teòric, al
costat del seu paper de director de la molt representativa
Cooperativa del Vidre de Mataró. Ministre dIndústria dun
dels governs de la Segona República, va passar a lexili a
França. Detingut a la «zona lliure» va ser deportat a
Alemanya. Lliurat pels nazis a lEspanya de Franco, va ser
jutjat i condemnat a mort; el seu cas és molt paral·lel al del
president Lluís Companys.
Després duna ofrena floral es va llegir el Manifest unitari
de la Comissió Organitzadora, signat pels sindicats CGT, CCOO,
COS, UGT, Unió de Pagesos, USOC, la Unió de Cooperadors
de Mataró, la Fundació Unió de Cooperadors, Mataró
Cooperatives i el Grup dHistòria del Casal. Destaquem dos
punts del Manifest: «El llegat de Peiró va més enllà dels que
comparteixen la seva ideologia anarcosindicalista i de
sindicalisme revolucionari. La seva actitud de defensa dels
drets de la classe treballadora, de la persona i de la vida,
enfrontant-se ja fos als poders públics, a la policia, la patronal
o als tribunals populars de 1936, ha fet que fos reconegut i
valorat per persones dun ventall ideològic molt ample, fins
i tot més enllà de les esquerres». I un altre paràgraf: «Avui
Joan Peiró estem segurs que es rebel·laria contra lestat de
coses en què ens toca viure. Que lluitaria contra les injustícies,
que estaria o que se sentiria «indignat». Però també estem
segurs que la seva «indignació» aniria acompanyada de
propostes i accions concretes a fer. I estem segurs que es
posaria mans a lobra, des del sindicat, la cooperativa, els
mitjans de comunicació, les entitats, a la fàbrica o al carrer».
Van assistit a lacte prop de 200 persones, entre els quals
lalcalde de Mataró, Joan Mora, els exalcaldes Manuel Mas
i Joan A. Baron, el diputat i exconseller Salvador Milà, diversos
regidors, representants de les entitats organitzadores, dERC,
la CUP, Òmnium Cultural i la filla del sindicalista, Guillermina
Peiró, que ha pres la paraula al final de lacte recordant el
seu pare i reivindicant la República.

Memòria

Els nou mesos
barcelonins
dAntoni Machado
Miquel-Lluís Muntané

Antonio Machado i la seva dona Leonor Izquierdo shavien
casat a Sòria el 30 de juliol de 1909. Els il·lusionava el projecte
de fer, durant el viatge de noces, una estada a Barcelona,
ciutat on no havien estat mai i on residia en aquells dies el
germà dell, Manuel; però acabava desclatar la revolta
popular que desencadenaria la Setmana Tràgica i les
autoritats no van permetre que el tren en què es desplaçaven
els nuvis avancés més enllà de Saragossa. Finalment, Antonio
i Leonor van passar lestiu a la localitat basca de Fuenterrabía.
El destí té, de vegades, curiosos capgirells. La ciutat que
aleshores no el va poder acollir, havia desdevenir lúltima
residència del poeta, la ciutat on va establir-se durant nou
mesos llargs i de la qual només va sortir per anar a lexili i
morir-hi, exactament un mes després.
Haurien de transcórrer gairebé dinou anys des daquell
viatge nupcial abans que Antonio Machado tingués

Torre Castanyer (Barcelona), on hi va viure fins als darrers dies de la guerra
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loportunitat de trepitjar la capital catalana: això es va produir
labril de 1928, amb motiu de lestrena al teatre Eldorado
de lobra Las adelfas
adelfas, escrita en col·laboració amb el seu
germà Manuel. En aquella ocasió, el poeta sevillà afirmava
noche «Es una
en el curs duna entrevista per al diari La noche:
ciudad magnífica,
magnífica, la primera
primera de España, sin ningún género
género de
dudas». Lautor de lentrevista era un periodista jove i brillant,
Josep Maria Planes, que moriria assassinat en els dies
convulsos que van succeir laixecament militar de juliol de
1936.
Machado no va ser mai un intel·lectual de torre divori,
però tampoc no era procliu a una participació activa en la
política. Sí que va ser, tanmateix, allò que coneixem com un
intel·lectual compromès, en el sentit que, tot i atorgar una
centralitat indiscutible a la tasca literària, no va deixar mai
de seguir atentament el batec del seu temps i del seu país,
i tampoc no renunciava a incidir-hi, fins allà on fos possible,
per mitjà de les idees i de la paraula.
Aquesta consciència se li va anar accentuant en els anys
de la 2a República i de la guerra fet i fet, el darrer tram de
la seva vida davant lenvergadura dels esdeveniments polítics
i socials que es van anar produint al llarg daquella dècada.
Mentre daltres escriptors i personalitats diverses del món
de la cultura van manifestar dubtes a la vista de les
contradiccions del règim republicà, Machado es va mantenir
del tot fidel a aquell ideal de justícia i de llibertat que la
República encarnava, i va implicar-shi a fons. No sembla
balder de recordar, en aquest punt, la tradició liberal i
republicana que havia impregnat làmbit familiar del poeta.
És a través daquesta consciència social i política que
sexplica larribada a Barcelona, a mitjan abril de 1938,
dAntonio Machado, que en aquell moment era ja un autor
àmpliament llegit i reconegut per la crítica. Va fer-ho en un
cotxe que el govern havia posat a la seva disposició i que
lhavia traslladat des de la localitat valenciana de Rocafort,
on shavia estat des de levacuació de Madrid.

Memòria

Lacompanyaven la seva mare, el seu germà José, la dona
daquest, Matea, i les tres filles que tenia el matrimoni. El
poeta que trobem a la capital catalana és un home que ha
patit un desgast psicològic, envellit més que no pas vell, una
mica descurat físicament, aclaparat per la guerra i per la
perspectiva, cada cop més precisa, dun desenllaç advers a
les forces republicanes, i a qui la salut havia començat a
donar alguns indicis de fallida. Tampoc no devia ser aliena
a aquell decandiment la seva pròpia desolació sentimental;
molt després dhaver perdut Leonor, la jove esposa, tot just
quatre anys després de casats, Machado havia iniciat una
relació tortuosa amb lescriptora madrilenya Pilar de
Valderrama, a qui va dedicar nombrosos poemes fent servir
el nom de Guiomar. Lestimada daquells anys, casada i amb
fills, havia marxat a Portugal amb la família al començament
de la guerra, la qual cosa havia ocasionat un allunyament
que havia de ser ja definitiu. Amb tot, és ben segur que va
ser a Barcelona on Machado va viure, malgrat el context tan
poc falaguer, les darreres estones de calma capaces dalleujar,
ni que fos momentàniament, el seu ànim trasbalsat.
En arribar a la capital catalana, les autoritats van allotjar
lescriptor i la seva família a lHotel Majestic del Passeig de
Gràcia. Aviat, però, el poeta va expressar la seva incomoditat
pel fet de viure en un lloc tan transitat, i alhora tan impersonal,
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Placa al Mas Faixat (Alt Empordà), on hi va passar la seva darrere nit a la Catalunya Sud.

com un gran hotel. Va ser llavors que li van proposar
dhostatjar-lo en un lloc més aïllat de la zona alta, la Torre
Castanyer. Aquesta casa, situada al Passeig de Sant Gervasi,
era una gran mansió senyorial, amb nombroses estances i
passadissos, envoltada de jardins, que pertanyia a la
Marquesa de Moragues i que, havent estat incautada per la
FAI en els dies revolucionaris, administraven les autoritats
republicanes. Lindret, que continua existint avui pràcticament
igual que en aquells dies inclòs un torrent que voreja la
finca, havia de resultar un espai idíl·lic, des don es podien
veure les quadrícules grisenques de la ciutat, el mar al fons
i, a tocar, la serra de Collserola.
Però la vida a la ciutat comtal, en aquells mesos, estava
amarada dun clima de tristesa, i els intents oficials de
mantenir la moral de la ciutadania es feien cada cop més
difícils; en moltes cases tenien algun familiar al front,
saccentuava la precarietat daliments i altres béns bàsics i
els bombardeigs freqüents tenien la població aterrida. Enmig
daixò, ningú no ignorava lactivitat solapada dels
quintacolumnistes, la qual cosa incrementava més encara
la por i la crispació.
Tot plegat, afegit a la salut cada cop més malmesa del
poeta, feia que aquest portés una vida força austera; reclòs
a casa la major part del temps, treballava, o feia petits

difer
dif
eren
enttes...»
Durant aquest sojorn, el poeta sevillà no va deixar
descriure: articles per a la revista Hora
Hora de España,
España per al
diari La Vanguar
Vanguardia
dia, que es publicaven sota lepígraf «Desde
el mirador de la guerra», dos pròlegs per als llibres Los
españole
spañoless en guerra
guerra, de Manuel Azaña, i La cor
cortte de los
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passeigs pel jardí. Sortia ben poc i, només de tant en tant,
rebia algunes visites. Els diumenges saplegava al seu voltant
una petita tertúlia on no solien faltar el seu metge i amic
Josep Puche, el lingüista Tomás Navarro, i tampoc Joaquim
Xirau. Aquest eminent filòsof empordanès, a qui la complicada
singladura de lexili havia de dur, finalment, fins a terres
mexicanes, va travar una forta amistat amb Machado fins a
esdevenir un dels millors amics catalans de lautor de Campos
de Cas
Castilla
tilla. De Puche i de Xirau, així com de José, germà petit
del poeta, provenen bàsicament les referències que ens han
pervingut daquells dies barcelonins dun Machado que, en
una de les darreres entrevistes, per a Voz de Madrid,
Madrid declarava
que sempre havia estat extremament sensible als llocs on
havia viscut.
No pot estranyar ningú, ateses les circumstàncies, que
un dels centres dinterès daquell petit grup que saplegava
en el saló de la Torre Castanyer fos la cultura catalana i els
perills que lamenaçaven, qüestió a la qual Machado no era
pas indiferent. En un article publicat a La Vanguar
Vanguardia
dia el 6
doctubre, Machado dóna compte de les seves lectures i
explica que rellegeix Ramon Llull, Ausiàs March, Verdaguer
i Maragall en la llengua original, i ho aprofita per retre
creo sen
sentir
tir la
homenatge a la llengua catalana «donde yo
yo creo
monttaña, la campiña
mon
campiña y el mar»,
mar» i als seus grans conreadors
literaris. No era nova ni ocasional en ell aquesta admiració
per la literatura catalana, que ja havia expressat anteriorment
en algunes cartes i entrevistes. I, encara, afegirà en el mateix
article: «¡Qué bien nos en
enttendemos en lenguas maternas
maternas

La trista comitiva, després de vorejar el litoral i endinsarse més tard cap a la Selva i el Gironès, es va veure obligada
a fer un sojorn a la masia Can Santamaria, prop de Cervià
de Ter, durant la qual el sevillà va retrobar un altre intel·lectual
català amic seu, Carles Riba, que va oferir-li, amb una càlida
dedicatòria, un breu poema que acabava de compondre:
«Tristes banderes / del crepuscle! Contra elles / sóc porpra
viva. / Seré un cor dins la fosca; / porpra de nou amb lalba.»
En el transcurs del viatge cap a lexili, Machado va perdre
una cartera de mà que contenia un plec de manuscrits seus,
entre els quals hi havia diversos poemes. Finalment, exhaust
i malalt, arribava a Cotlliure (territori no menys català, encara
que sota ladministració francesa dençà del Tractat dels
Pirineus), on acabava els seus dies el 22 de febrer, tot just
quaranta-vuit hores abans que la seva mare nonagenària.
La història de qualsevol ésser humà es troba resseguida
per uns indrets determinats ciutats, pobles, barris, cases
que són, més que escenaris, fites del seu itinerari vital. En
el cas de les persones que han excel·lit en alguna activitat
fins a atorgar-los una dimensió pública, aquells indrets són
legítimament remarcats i reivindicats. És així, doncs, que
Barcelona té el dret i el deure de comptar-se com un dels
espais protagonistes en la biografia dun dels millors poetes
del segle XX. Si bé és veritat que els moments eren
particularment durs i que aquells nou mesos destada a la
capital catalana van ser provocats per les circumstàncies de
la guerra, també ho és el fet que Machado mai no va amagar
latracció que li produïa aquesta ciutat i que va trobar-hi,
fins i tot en el context més advers, el suport i lafecte damics
catalans als quals ell sempre va correspondre.
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milagros
milagr
os, de Ramón María del Valle-Inclán, col·laboracions
sobre la contesa bèl·lica per al Servicio Español de In
Infformación
ormación,
poemes, notes... Els seus escrits daquell període posen de
manifest que, malgrat la gravetat del moment i les seves
pròpies tribulacions, Machado mantenia ben esmolades la
lucidesa danàlisi i lagudesa expressiva proverbials.
El diumenge 22 de gener de 1939, davant la perspectiva
imminent de la presa de Barcelona per les forces franquistes,
les autoritats avisen Machado que es prepari per sortir cap
a França. Aquella mateixa nit, lescriptor i els familiars que
restaven amb ell (les nebodes havien estat evacuades,
setmanes abans, primer a França i després a Rússia), amb
una mica dequipatge elemental, emprenien el camí, lent i
dificultós, per passar la frontera, juntament amb milers
daltres republicans. Els portava un vehicle oficial. Encara, la
mateixa tarda de la sortida, va lliurar el seu article darrer,
destinat a La Vanguar
Vanguardia
dia.

Memòria

Missions pedagògiques
en terres lleidatanes
Javier Giménez Gracia, FETE-UGT Terres de Lleida
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Què podia ffer
er jo per aquelles
aquelles es
escole
oless pobre
pobres,
dessat
de
ateeses, que lEst
lEstat no cuidava
cuidava i que el
caciquisme municipal menyspr
menyspreav
eava?
a? En què
podia jo ajudar aquells mes
mestr
trees, molts dells
dells
dessanimats i enf
de
enfons
onsats
ats en la se
seva solitud?
solitud?
Herminio Almendros
Almendros,, inspector
inspector dEnsen
dEnsenyyamen
amentt
Primari a Lleida. 192
1929
Una de les mesures preses per la República que havia de
donar resposta a educadors com linspector Almendros,
introductor de les tècniques Freinet i la Impremta a lEscola,
fou la fundació del Patronat de Missions Pedagògiques.
Sorgia mitjançant un decret aprovat al maig de 1931 no feia
un mes des de la constitució del nou govern republicà el
projecte i somni del pedagog Manuel Bartolomé Cossío,
deixeble directe de Francisco Giner de los Rios i de la
Institución Libre de Enseñanza. Un projecte de regeneració
amb lobjectiu de portar la cultura, el coneixement i leducació
al món rural dun país on més del 40 % dels seus homes i
dones eren analfabets; a més dintroduir els principis de
lEscola Nova experimentació, laïcitat, coeducació entre
aquells mestres que exercien en petites escoles rurals.
Tradicionalment les Missions Pedagògiques shan relacionat
amb aquells pobles mísers de la Castella profunda,
Extremadura o comarques com Las Hurdes o Las Alpujarras;
pocs imaginàvem que lacció del Patronat també arribaria
a la Catalunya rural en cinc ocasions, i les cinc en terres
lleidatanes.
Del disset al vint-i-cinc de setembre de 1932, Herminio
Almendros (inspector), José de Tapia (mestre a Montoliu,
Segrià), Dolors Piera (mestra a Bell-lloc, Urgell), el dramaturg
Alejandro Casona, Alexandre Tarragó (mestre dAlgerri,
Noguera) i Florenti Matínez (inspector) realitzen una missió
a la Vall dAran; segurament propiciada per lAlejandro
Casona, inspector destinat a finals dels anys vint a lAran i,
en el nou règim republicà, vocal del Patronat i responsable
del «Teatre del Poble», una de les activitats de les missions
juntament amb els serveis de museu, biblioteques, cinema,
música i cors. Durant aquells nou dies hi hagué activitats de
música, danses, poesia i cinema a Lés, Canejan, Bausén, Les
Bordes, Vilamòs, Gausac i Vilac.
Un any després, del deu al divuit de febrer de 1933,
sorganitza una nova missió, ara a la plana de Lleida i
promoguda pel mestre José de Tapia. A Montoliu, Sudanell,

Bell-lloc dUrgell, Vilanova de
l a B a r c a , Te r m e n s ,
Menàrguens i Artesa de Lleida
arriben activitats de cinema,
biblioteca i música. Del trenta
de març a lu dabril del 1934,
Josep Alcobé, Josep Bohek,
Frederic Godàs, Petronil·la
Llobet, Miquel Solé, Pepita Uriz
i Hortènsia Vallejo cooperen
en una nova missió, ara a
Un dels llibres enviats pel Patronat de
Artesa de Segre i pobles de
Missions Pedagògiques; el seu inequívoc
lentorn: La Foradada,
segell morat i circular es manté diàfan,
tot i el temps passat. El patronat envià
Alentorn, Vilanova de Meià i
a Catalunya 343 biblioteques (63 a
Santa Maria de Meià. El mateix
Barcelona, 102 a Girona, 118 a Lleida i
60 a Tarragona). Font: Arxiu Salvany.
any, aprofitant la jornada del
Biblioteca de Catalunya
Primer de Maig, sorganitza
una altra sortida pedagògica,
aquesta vegada a Cervià de les Garrigues; hi participen
Baltasar Gaza, Frederic Godàs, Pepita Uriz i Hortènsia Vallejo.
La darrera de les missions pedagògiques en terres lleidatanes
es realitzà del set al catorze de juliol del 34; diverses
poblacions al voltant de la serra del Cadí com Tuixent, Josa,
Gosol, La Vansa, Fornols i Adraen són visitades per Baltasar
Gaza, Frederic Godàs, Josepa Rovira, Miquel Solé, Pepita Uriz
i Hortènsia Vallejo (amb els anys, mare del Petre Roman que
Montoliu de Lleida (Segrià) 1921. José de Tàpia, mestre a Montoliu de1920 a
1934, participà en diverses Missions Pedagògiques per terres lleidatanes i
aragoneses.
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Font: Arxiu Salvany. Biblioteca de Catalunya

Font: Arxiu Salvany. Biblioteca de Catalunya

Veïns de Bonansa, poble de la Ribagorça (Osca), desembre de 1932. Retrat

i Fredèric Godàs com a secretari dorganització de la FETE,
la Federació de Treballadors de lEnsenyament de la UGT, a
les Terres de Lleida, ATELL.
Ells i elles recorden com durant deu dies de setembre i
octubre daquell any, diverses localitats de la comarca, rebien
la visita de set mestres que portaren cançons, música, poesia
i les primeres pel·lícules de cinema que mai havien vist. Han
passat uns mesos i avui és dia gran; tot i haver nevat, cal
sortir al carrer ben endiumenjats, sha rebut allò que els van
prometre: un armari ple de llibres, una biblioteca i lhan
plantada davant lEstudi, lescola del poble. Tothom es retrata
al voltant daquell símbol de la cultura i el progrés que el
Patronat de Missions Pedagògiques vol fer arribar, com a
Bonansa, als llocs més apartats del país. A tocar la preuada
biblioteca, dos homes lalcalde i el mestre enarboren amb
orgull una bandera, és la tricolor, lemblema daquella
República que a molts homes i dones, com els i les de la
fotografia, il·lusionà.
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fou primer ministre de Romania desprès de la caiguda de la
dictadura del Ceaucescu, al 1989).
Mestres lleidatans col·laboren també en missions fora
de Catalunya, i així trobem a José de Tàpia, del vint-i-sis de
setembre al sis doctubre del 32 per pobles de la Ribagorça
(Bonansa, Montanuy, Betesa, Sopeira, Aren...) i a Isidoro
Boix, mestre de València dÀneu, a Vinaròs (País Valencià),
del sis al tretze dagost del 34.
Fent memòria de la conversa que fa uns anys vam tenir
amb la Josepa Reimundi, tot buscant les arrels del nostre
sindicat, ella ens digué: «Molts de la FETE anaven a les
Missions Pedagògiques, a estendre pels pobles la nova
pedagogia; la Pepita Uriz em demanà que hi anés i li vaig
dir que encara no estava preparada». La Josepa era en
aquell temps una estudiant de magisteri. Repassant els noms
dels diversos integrants de les missions pedagògiques abans
assenyalades sens confirma lafirmació de la Josepa; molts
dells i elles participaren de forma activa en lorganització i
posterior consolidació entre ells, Pepita Uriz com a presidenta

Llengua

Eines de català per a autònoms
Magda Gasc
Gascon, Servei lingüístic de la UGT de Catalunya
La UGT de Catalunya ha editat un nou material per a
promoure l'ús de la llengua catalana entre els treballadors
i treballadores per compte propi. Es tracta del tríptic Eines
Eines
de cat
català
alà per a autònoms
autònoms, que inclou una selecció dels recursos
lingüístics més útils per a aquest col·lectiu. Els tríptics s'han
distribuït a través de la Confederació de Treballadors
Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT), organització que aplega
prop de 35.000 professionals i amb presència en els sectors
de l'agricultura, la construcció, la indústria i molt
especialment, en l'àmbit dels serveis.
El material també es pot consultar en línia a través de
l'apartat dedicat a eines lingüístiques de la pàgina web
www.autonoms.com. Conté informació sobre cursos de
català, eines TIC per a la informatització de l'empresa, un
mètode autoavaluatiu per a obtenir una diagnosi sobre l'ús
del català a l'empresa i propostes de millora, recursos per
a la traducció automàtica, eines per a resoldre dubtes
lingüístics de català.
El tríptic es pot descarregar en pdf des d'aquest enllaç
http://ves.cat/bqWE. Aquesta activitat de difusió del català
entre els treballadors per compte propi s'ha fet amb la
col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.
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Cursos
Parla.cat. Espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de tothom
materials didàctics per aprendre la llengua catalana. La proposta formativa
que ofereix Parla.cat s'organitza en quatre nivells d'aprenentatge: bàsic,
elemental, intermedi i suficiència. Els cursos es poden fer seguint la modalitat
lliure o la modalitat amb tutoria (de pagament).
Cursos específics per a empreses. Les empreses que estiguin interessades
en l'organització de cursos específics, tutoritzats per professorat del Consorci
per a la Normalització Lingüística (CPNL), cal que s'adrecin a:
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Carrer de Mallorca, 272, 8è. 08037 Barcelona
Telèfon: 93 272 31 00
Contacte: www.cpnl.cat/contacte.html
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Ofereix de forma generalitzada a tot el territori cursos de nivells inicial,
bàsic, elemental, intermedi i de suficiència. Es presenten en tres modalitats
bàsiques: presencial, a distància i en línia. Cercador de centres:
www.cpnl.cat/xarxa
Centre d'autoformació de persones adultes Maria Rúbies. Rambla del
Raval, 29-35, 1a planta. 08001 Barcelona. Telèfon: 93 310 30 94
Escola Oficial d'Idiomes (EOI). Català per a no catalanoparlants. Cercador
de centres: http://phobos.xtec.cat/eoi

Eines TIC
Eines TIC. Posa al dia el teu negoci. Conjunt d'aplicacions informàtiques
que cobreixen les necessitats de gestió empresarial bàsiques. Inclou
aplicacions de programari lliure de gran utilitat que, a més de disposar de
versió en català, compten amb el suport tècnic d'una xarxa de 40 empreses.
Web: http://einestic.idigital.cat

Eines per a l'hostaleria i el comerç
Plats a la carta. Aplicació que permet elaborar cartes de restaurant en
català i en cinc llengües més: castellà, anglès, francès, italià i alemany.
Web: www.gencat.cat/platsalacarta
Diccionari en línia Plats a la carta. Conté més de 7.000 denominacions
catalanes de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en
castellà, anglès, francès, italià i alemany. La consulta es pot fer a partir de
qualsevol d'aquestes llengües.
Web: www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_ Linia/116

Normativa lingüística
Català i empresa. Ja estàs al dia? Les obligacions lingüístiques de les
empreses, derivades del Codi de consum de Catalunya.
Web: www.gencat.cat/llengua/consum
Llenguatest empresa. Eina autoavaluativa sobre l'ús del català a l'empresa.
Permet obtenir una diagnosi sobre la situació lingüística de l'empresa amb
propostes de millora i informació sobre eines útils.
Web: www.gencat.cat/llengua/llenguatestempresa
Llenguatest consum. Eina autoavaluativa sobre la situació de l'empresa pel
que fa al compliment de les obligacions lingüístiques que estableix el Codi
de consum de Catalunya.
Web: www.gencat.cat/llengua/llenguatestconsum
Punt d'atenció a l'empresa
Direcció General de Política Lingüística
Passatge de la Banca, 1-3. 08002 Barcelona
Telèfon: 93 567 10 25
Contacte: www.gencat.cat/llengua/bustia
(subtema Punt d'atenció a l'empresa)

Recursos lingüístics
Traducció automàtica. Informació sobre els programes de traducció
automàtica disponibles en català.
Web: www.gencat.cat/llengua/traduccioautomatica
Optimot. Consultes lingüístiques. Consta d'un cercador d'informació
lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Quan les
opcions de cerca que ofereix l'Optimot no resolen el dubte lingüístic, es pot
accedir a un servei d'atenció personalitzada.
Web: http://optimot.gencat.cat
Català UGT. Bloc del Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya amb recursos
útils sobre llengua catalana. Inclou un apartat d'eines de català per a
treballadors i treballadores autònomes.
Web: http://catala.ugt.cat

poesia
Galtes de Perdiu
Andreu Subirats
Labreu Edicions, col·lecció
Alabatre
LAndreu Subirats és un
dels poetes més
interessants de lúltim
quart de segle, que és el
lapse de temps que cobreix
aquest Galt
Galtees de perdiu
perdiu, un
recull de cinc llibres escrits entre el 1986 i el 2010. Hi trobareu
de tot: sonets ocurrents (Sone
Sonettam
am), llargues i divertides
invectives en decasíl·labs (On vas a peu), apropiacions de
mites fundacionals en forma de neojotes (Dîw
Dîwân
ân dAbu
dAbu Bakr),
Bakr
lirisme («Lo cel dóna colors / i la terra els empara», «Lo
desig és dolç i acurça lespera») i altes dosis de saviesa
popular («Al meu poble lo més tonto apanya arràdios, / los
del monton mingen baldanes cada dia, / i als espavilats, vés
i busca qui tha pegat») per tot arreu. També versos amb
gust de clàssic instantani com aquests del darrer llibre, A
pams (i amb el parlar de la plaça):
plaça): «el camí
camí és curt
cur t però
però
ample»; «no és que la malaltia / dignifiqui, / és que el foc
ample»
ho crema / tot». En Sito té la gràcia del carrer i la sensibilitat
afuada de rebre el món com una bufetada, una meravella
o totes dues coses alhora. Galte
Galtes de perdiu
perdiu és una de les
grans peces de la poesia catalana actual, un llibre que farà
nous lectors de poesia ben segur. Martí Sales

Els catedràtics de
Ciència Política de la
Universitat Autònoma de
Barcelona editen una obra
col·lectiva. Entre els autors
sinclouen destacats professors daquesta disciplina com ara
Eva Anduiza, Joan Botella, Quim Brugué, Àlex Casademunt,
Ana Mar Fernández, Salvador Martío, Francesc Morata o
Joan Subirats. El llibre sinterpel·la sobre la reacció hostil de
la ciutadania contra els polítics i la política i els possibles
efectes perjudicials que pot tenir sobre la mateixa conservació

no obstant, compateixen una doble certitud. Entenen que
la dignitat de la persona no permet acceptar retrocessos en
el camí difícil de la llibertat i de la igualtat. I, alhora, saben
que la millor garantia perquè aquest retrocessos no es
produeixin és el compromís polític dels ciutadans.

Història
Esquerra a Mèxic. 1941 1980
Fundació Josep Irla
Es calcula que entre
1939 i 1950 van fer cap a
Mèxic més de 4.000
catalans. Lluny del país,
tres-cents dells van donar vida a Esquerra Republicana de
Catalunya a Mèxic durant quatre dècades, estenent a terres
americanes lhegemonia del partit. Explicant la seva història
el llibre ret homenatge al seu compromís que els portava a
recrear la llengua, la cultura i els ideals que els unien mentre
somiaven amb la tornada a casa. També es reconeix el paper
de les autoritats mexicanes que els varen acollir i del suport
duna institució mexicana, lOrfeó Català, «A Mèxic es reuniren
una part molt destacable del moviment intel·lectual, científic
i cultural de la Catalunya republicana. Laportació daquests
a diferents aspectes de la de la mateixa cultura catalana.
Sha dit molts cops que Mèxic va esdevenir durant dècades
la capital de la catalanitat, i així fou, mitjançant ledició de
llibres, revistes, exposicions dart, celebracions de Jocs Florals
entre altres activitats i iniciatives.
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assaig
Política para apolíticos:
contra la dimisión de los
ciudadanos
Josep M. Vallès i Xavier
Ballart
Ariel

de la democràcia. No hi ha respostes concloents, però si
lesforç de redactar notes sobre alguns dels tòpics i llocs
comuns que caracteritzen la polèmica quotidiana. Malgrat
la condició universitària dels autors, els textos no són exercicis
destil i format acadèmic: més aviat reflecteixen la dedicació
professional que els ha permès acumular informació sobre
levolució dels sistemes polítics. El coneixement del
funcionament real de la democràcia en el nostre país i en
daltres revela que lanàlisi de la política no ens ha de conduir
fatalment a la desesperança irritada o a la resignació
indiferent. Aquestes reaccions, afirmen, neixen mot sovint
de la combinació de la ignorància dalgunes dades i de la
superficialitat en la consideració daltres. Els textos sapliquen,
doncs, a disminuir aquest desconeixement i aquesta
superficialitat, tot i ser conscients que les seves aportacions
són discutibles ja que ells mateixos experimenten la
perplexitats que suscita la nostra època quan es tracta
dafrontar qüestions econòmiques, socials o polítiques. Això
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«Mèxic esdevingué capital catalana i llar per a milers de
persones que la perderen a mans de la violència desfermada
per la irracionalitat i lodi». Josep Maria Murià, Instituto
Nacional de Antropologia e Història de México.
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revista
LiquidDocs #2
Octubre-novembre 2012
N ú m e ro m o n o g r à f i c
dedicat a Àngels Margarit
Per redreçar la situació
irregular, semi-clandestina,
que patia la dansa, ha
estat molt important un
projecte com el del Mercat
de les Flors, els esforços de plataformes com La Caldera o La
Poderosa, i la normalitat duns estudis reglats com els de
lInstitut del Teatre. Ara, a això shi afegeix la important
mostra que es prepara a lArts Santa Mònica sobre les Arts
del Moviment a Catalunya (1966-2012). I cal tenir en compte,
per sumar una mica doptimisme a la deseperança general,
una nova eina de difusió, però també darxiu i de creació,
que juga a favor de la gent més inquieta (o sigui: la gent
que es mou per plaer i per estètica). LiquidDocs és un bookmagazine jove, que abans shavia acostat a lobra de Sònia
Gómez i de Sol Picó, i ara presenta un tercer número que
simmersa a la carrera dÀngels Margarit/Mudances. La
publicació, en una edició acurada i un disseny gràfic atractiu,
recorre la trajectòria daquesta artista fonamental de la
dansa contemporània del nostre país, de la mà de la
protagonista i mitjançant els assajos i les simpaties de teòrics,
amics i col·laboradors (noms com Roberto Fratini, Jean-Marc
Adolphe, Bàrbara Raubert o Núria Font). El book-magazine
proposa rutes temàtiques i estilístiques per recórrer la
frondositat de lobra de Margarit, que va del minimal al
mediterraneisme, i daquest al site-specific, i mostra per

primera vegada els note-books de la ballarina-coreògrafa,
amb molts dels seus dibuixos i textos de treball. El volum
sofereix en versions diferents (català, castellà, euskera i
anglès), i conté dos DVDs, lun amb un documental i laltre
amb una selecció audiovisual dalguns muntatges.
Gabriel Almazan

cuina
El dinar de família
Ferran Adrià
La Magrana
Qui no ha desitjat que un
gran cuiner professional
lassessorés en el dia a dia
a lhora de fer un menjar
que sha delaborar en poc
temps i amb pocs diners?
Ferran Adrià proposa 31
menús consistents en tres
plats, basats en 90 receptes de cuina tradicional. Què
menjaven diàriament, en el considerat millor restaurant del
món, Adrià i «la família» Gairebé tothom podria pensar
que els equips dels restaurants mengen els mateixos plats
què es serveix als clients. Ferran Adrià afirma que en el cas
del Bulli era impossible. El repte no era menor. Shavia de
cuinar diàriament, en mig de lestrès que representava
preparar la carta del restaurant, un menú per a 75 persones.
Lexperiència evidentment és un grau i el resultat és altament
estimulant. Lluny duna cuina radical, amb un receptari
sofisticat i de tècniques complicades, la proposta que presenta
és senzilla, equilibrada, saborosa i variada, amb ingredients
fàcils de trobar en qualsevol mercat. Fins i tot és un bon llibre
per començar a cuinar; els pas a pas està molt ben detallat,
amb una guia de tècniques bàsiques i, alhora, explica la
manera dorganitzar-nos, des del moment de la compra fins
a omplir racionalment el rebost.

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

novel·la
Memòria dulls pintats
Lluís Llach
Empúries

policíaca
El fals somriure
Mari Jungstedt
Columna Edicions

Després de vèncer la
prevenció de llegir una
primera obre escrita dun
músic tan mediàtic com
Lluís Llach, la sorpresa ha
estat molt agradable. Ens
trobem davant un llibre
que enganxa, amb força descriptiva, sensible i ben estructurat.
Llach referma la cultura com a arma de resistència i
supervivència en mig de lhorror i les terribles dificultats que
marquen la vida dels protagonistes, contribuint a refrescar
la memòria col·lectiva, sense blancs i negres dogmàtics
malgrat lautor pren partit. Quatre amics, dos nois i dues
noies nascuts el 1920, creixen junts al barri obrer de la
Barceloneta. Comencen a descobrir el món en un ambient
humil i llibertari, i la proclamació de la República els obre
un amplíssim horitzó de possibilitats, il·lusions i esperances.
Però la Guerra Civil i la posterior repressió franquista ho
estronquen tot. La vida de tots quatre i de les seves famílies
queda marcada per limpacte duns fets històrics que
influeixen duna manera especialment tràgica en la relació
damor i damistat entre els dos nois, Germinal i David. El
mateix Germinal, ja vell, narra la seva experiència escruixidora
a un jove director de cinema que busca argument per fer
una pel·lícula històrica. Reconstrucció vivíssima dun període
sovint mal explicat, Memòria duns ulls pin
pinttats és, per damunt
de tot, una extraordinària història damor.

Lorganitzador de la
glamurosa i ostentosa
inauguració del nou Palau
de Congressos de Visby, la
capital de Gotland,
d e s a p a r e i x
misteriosament. Al dia
següent el seu cadàver apareix a lascensor i lautòpsia
determina que va ser enverinati. El comissari Anders Knutas
i la seva companya Karin sospiten de la promesa, una artista
local però, en obrir diferents línies dinvestigació, les pistes
el condueixen a una terrible història dabusos. Knutas haurà
dafrontar els seus dimonis personals, De la seva banda, el
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periodista Johan Berg, buscant una exclusiva, es veurà immers
en la trama amb greus conseqüències per a ell i per la seva
dona.
Mari Jungstedt (Estocolm, 1962) és periodista de ràdio
i televisió i escriptora. Dedicada principalment al gènere
negre, se la sol comparar amb Camilla Lackberg ja que
coincideix amb la també autora sueca en les excel·lents
descripcions de lentorn suec i en centrar-se en la vida familiar
dels seus detectius. Actualment ha esdevingut una de les
autores escandinaves de novel·les policíaques de més èxit.
El seus llibres es publiquen en més de quinze països.
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Biografia
Les meues universitats
Joan-Daniel Bezsonoff
LAvenç
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«No he tingut la sort
de par ticipar a cap
conflicte, no mha torturat
cap policia, no mha
assassinat cap marit gelós,
no he tingut cap accident
greu. Tinc una vida plana,
sense interès, poblada de
novel·les i de diccionaris. He estimat algunes dones, la mort
mha robat amics, he estudiat una desena de llengües tan
variades com lafrikaans i el provençal, però aquestes
peripècies sentimentals i filològiques no poden interessar
ningú. Durant aquesta vida avorrida i amarga de conservador
duna llengua crepuscular, he conegut una gran aventura
intel·lectual. La Khâgne (pr
proc
océs
és formatiu
formatiu molt es
estrict
tricte;
e;
prepar
pr
eparació
ació de le
lexamen per entr
entrar
ar a le
lescola superior).
superior Miraré
dexplicar, duna manera intel·ligible, en un català planer,
aquesta història tan francesa».
Continuació del celebrat Una educació
educació franc
franceesa, el llibre
evoca la etapa de formació de lautor rossellonès, a Niça,
entre els divuit i els vint anys. Un període en el qual, a més
de les classes de llatí, de literatura i de llengua castellana,
descobreix lamor, lamistat, els llibres... i continua cantant
les cançons de Luis Mariano. Una universitat que esdevé
plural, «universitats», perquè somple de experiències
personals i col·lectives, tan o més importants que les
estrictament acadèmiques.

Ciència
La energía después de
Fukushima
Cristina Narbona i Jordi
Ortega
Libros ugrentes - Turpial
El debat energètic i la
sortida de la crisis. El món,
desprès de lepisodi de
Fukushima, va reobrir el
debat sobre les energies
amb força. Les propostes
duna transició energètica
accelerada cap les energies renovables, la revolució
tecnològica i la millora de la eficiència energètica, va eclipsa,

fins i tot, la crisis econòmica. Soferien oportunitats per un
autèntic Global Green New Deal en una aposta pel creixement
i generació de llocs de treballs. El llibre ens invita a obrir des
de lambició, coratge i responsabilitat el debat i arriba en el
moment oportú. Es qüestiona el per què no sabandonen
«les absurdes polítiques dausteritat que porten de la recessió
a la depressió», i simposa la voluntat democràtica com ha
estat possible en diversos països que han obert el debat
energètic arran de Fukushima. És la reflexió final dels autors,
Cristina Narbona va ser Ministra de Medi Ambient,
Ambaixadora de La OCDE i actual diputada del PSOE i Jordi
Ortega col·laborador de La Vanguardia digital i durant anys
membre del departament de medi ambient de UGT.

Novel·la històrica
Victus
Albert Sánchez Piñol
Edicions La Campana
Quan ja sestan preparant
els
actes
de
commemoració dels trescents anys de la caiguda
de Barcelona, lonze de
setembre de lany 1974,
davant les tropes
borbòniques, arriba lesperat llibre de Sánchez Piñol, amb
la voluntat aconseguida de ser referència obligada dels fets.
Lobra sestructura en tres parts, articulades a lentorn dun
narrador, el barceloní Martí Zuviria «el bueno del Zuvi», un
antiheroi satíric i crític que la història situa en un lloc privilegiat
com a espectador dun conflicte considerat com la primera
de les guerres mundials. Una dels atractius del llibre és el
qüestionament de les versions oficials dels dos bàndols,
donant la paraula als autèntics protagonistes, anònims o
coneguts, dels fets; sobretot al poble de la Barcelona
assetjada, valenta i irreductible que va resistir tretze mesos
gràcies a la voluntat popular enfront una classe política que
no va saber estar a lalçada de les circumstàncies. Lautor
combina amb encert la descripció dels comportaments
individuals i col·lectius, permetent que el lector entri en el
detall quotidià en mig del drama que representa la guerra.
La combinació entre una exhaustiva i rigorosa documentació
històrica i lestil dramàtic de lobra ha fet que esdevingués
un èxit de vendes en poc temps.

Història
Estanislau Ruiz Ponsetí.
L'enginyer comunista
Josep Portella
Editorial base

Policíaca
Història de Mort
Andreu Martín
Alrevès editorial. Col·lecció
Crims.cat

1r Premi d'Investigació
Institut d'Estudis Baleàrics.
Una d'aquelles figures
històriques que havia de
ser rescatada de l'oblit. Fill
d'una família acomodada
de Maó, enginyer de
professió, decideix defensar els drets dels obrers i abraçar el
socialisme. Elegir diputat al Parlament de Catalunya el 1932
per la Unió Socialista de Catalunya, va ser amb Manuel Serra
i Moret i Joan Comorera una figura clau dels socialisme
durant la República. Finalitzada la guerra es va exiliar a
Mèxic, país on va morir, des d'on continuaria fent resistència
contra la dictadura. Mai no va renunciar als seus ideals, i fins
i tot es va oferir a Fidel castro per col·laborar en la revolució
cubana.

Tot va començar amb
aquella visita al psiquiatra,
aquell home sàdic. Perquè
ella necessitava desfer-se
de l'esgarrifós fantasma
del seu marit que la
perseguia aterridorament i, un cop mort, tornava a fer-li
present tothora aquell passat anihilador que li calia oblidar.
Un bon pretext que a mida que va avançant la narració ens
aboca cap a un seguir d'esdeveniments que es precipiten un
rere l'altra. L'autor juga amb elements diversos, amb pluralitat
de veus, contrapunts i salts temporals que ens acosta al
terreny dels fenòmens paranormals per plantejar una història
de bojos
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