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Editorial

Complexitat i simplicitat
Arreu dEuropa vivim en societats complexes, per lestructura
social, pels interessos en joc i per la diversitat individual.
Aquesta descripció podria ser vàlida, en general, per a tota
societat humana i, per tant convé mirar de determinar què
caracteritza la complexitat europea: la democràcia
parlamentària, leconomia de mercat amb estat del benestar
i una diversitat de tradicions culturals amb reconeixement
públic i llibertat individual. Aquest podria ser lesquema bàsic
des de la Segona Guerra Mundial, amb el procés de
construcció europea en paral·lel; amb les particularitats de
cada territori i les giragonses que comporta la vida.
A Catalunya i en bona mesura en el conjunt de làrea
lingüística catalana hem estat i continuem sent particularment
europeistes, i resulta ben cert que fa anys que es reflexiona
sobre els reptes europeus per mantenir-se com a actor global.
Cal constatar que, més enllà dels debats sobre la insuficiència
de legitimació democràtica de les institucions europees, amb
una resistència dels estats a fer prevaldre el seu protagonisme
el detriment del conjunt i del Parlament Europeu, potser allò
que més ha canviat ha estat la deriva cap a un enfocament
neoliberal en detriment del nivell de vida de la gent, la
vinculació de les elits amb els interessos bancaris i de les
grans corporacions, en detriment de la visió social i
comunitària, en definitiva de la noció de ciutadania.
En un article publicat lany 2011 a The Guardian, Martin
Kettle, tot parlant de Margaret Tatcher: «Va menystenir les
comunitats, les tradicions socials i els vincles socials que
existien entre ells. Detestava el desordre, la decadència i la
mala conducta, però era la primera comandant dun procés
datomització social i cultural que ha propiciat i propicia

vitals per a què el procés de fer-nos grans que hem empès
els catalans i que ens ha de permetre decidir per nosaltres
mateixos tiri endavant amb el màxim de garanties), i en el

encara tots aquests fenòmens. Aquest llegat que no
oblidem..., però el seu llegat és de divisió, egoisme privat i

sentit dhaver apel·lat poc a superar el dualisme del catecisme
de la nostra infantesa: un món dividit entre bons i dolents,

culte ala cobdícia». Més enllà de la figura duna persona,
sempre opinable, ressaltar el valor de les paraules i les idees
com les palanques més poderoses dacció i de canvi. I ací
resulta obligat reflexionar en el sentit que els que no volem
aquest model de societat, diguem-ne les esquerres, el

on hom només ploriqueja infantilment atorgant tota la culpa
a qui sigui, sense assumir que lestat del benestar i la pròpia
democràcia no han aparegut per art de màgia.
Ara mateix la crisi econòmica resulta devastadora, i
saprofita per desballestar lestat del benestar. Amb els valors

progressisme i el centre europeus alguna cosa no haurem
fet prou bé. Només dues reflexions. Duna banda, un

o els principis dels 125 anys de la nostra organització,
novament, ens en sortirem, però sense oblidar lhumanisme

enfocament molt economicista, com si en el fons penséssim
que només els diners et donen la felicitat i que la noció de
transformació social ha perdut vigència, i, daltra banda, un
atorgament de valor insuficient a la cultura, en el sentit

i tot aprofitant el gaudi que representa allò que tenim, sí, la
llibertat, però també passejar o llegir o portar els nens a
lescola o a lambulatori o fruir de la primavera, i a més amb
una nova consciència de saber que dins de cadascun de

dinstrument de gaudi personal, dincentivació de la reflexió
i de disponibilitat de referents compartits, això és que la
sempre esmentada cohesió social requereix la germanor
amb la cohesió comunitària (ambdues cohesions resulten

nosaltres hi ha una força inaudita, essència de la felicitat, la
serenitat i la simplicitat.

Foto: Jordi Pueyo, ACN
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Cultura

Direm la veritat sense repòs
2013: Any Espriu: Salvador Espriu i Castelló és un dels autors
més insignes de les lletres catalanes. La profunditat i lalta
significació de la seva obra, reconegudes per la crítica
internacional, són mereixedores de la major atenció i la
màxima consideració. De la mateixa manera, lexemplaritat
de la seva actitud en una de les situacions històriques més
adverses per a Catalunya, que se sintetitza en les seves
paraules, «Ens mantindrem fidels per sempre més al servei
daquest poble», constitueixen un llegat que ha romandre
en la memòria dels catalans. Lany 2013 sescau el centenari
del naixement de Salvador Espriu i Castelló. Per tal dhonorar
la seva memòria i difondren lobra i el llegat, el Govern de
la Generalitat de Catalunya acorda designar el 2013 com a
«Any Espriu». LAny Espriu tindrà un caràcter cultural, cívic i
participatiu.
Els objectius de lAny Espriu, són:
 Difondre lobra i la figura de Salvador Espriu arreu de
Catalunya i els territoris de parla catalana.
 Difondre lobra i la figura de Salvador Espriu a Espanya
i a daltres països.
 Impulsar la relectura i lactualització de la seva obra i el
seu llegat, mitjançant la participació dels creadors i les
institucions de la cultura i de lensenyament, així com
els mitjans de comunicació.
Josep Espriu amb els germans, Salvador a lesquerra, Francesc i Maria Isabel (anys 20).
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1966. Fotografia de Barceló.

Davallats al pou
esguardem enlaire
el meu poble i jo.

Amb grandesa dànim, amb
mesura, amb una benèvola però
aguda ironia, amb tolerància,
comprensió i perdó.

www.anyespriu.cat i www.escriptors.cat/autors/esprius

Cultura

Amb Maria del Mar Bonet

Les cançons dAriadna (1949), La pell de brau (1960), Llibre
de Sinera (1963) i Setmana Santa (1971). Tot sovint revisa la

i un dels poetes catalans més importants. Tot i que es dóna
a conèixer com a narrador, la seva incursió tardana en la
poesia no és cap obstacle per aconseguir un ràpid
reconeixement, no només dins les lletres catalanes sinó dins

seva obra, amb la finalitat de convertir-la en un corpus ben
travat. Traduït a nombroses llengües, el seu nom ha estat
sovint en les propostes per al premi Nobel. El 1972 és distingit
amb el Premi dHonor de les Lletres Catalanes i dos anys

la literatura universal. També té un paper important en la
recuperació del teatre català.
Publica les novel·les El doctor Rip (1931) i Laia (1932), els
llibres de narracions, Aspectes (1934), Ariadna al laberint
grotesc (1935), Miratge a Citerea (1935) i Litizia i altres proses
(1937), obres que lacrediten com el narrador més original

més tard rep la Medalla dOr de la Generalitat de Catalunya
i la Medalla dOr de la Ciutat de Barcelona, el 1982. És
nomenat doctor honoris causa per les Universitats de

després del Noucentisme. La seva obra poètica compta amb
els reculls Cementiri de Sinera (1946), Les hores i Mrs. Death
(1952), El caminant i el mur (1954), Final del laberint (1955),

Barcelona i de Tolosa de Llenguadoc. Per la seva actitud
cívica, lany 1982 rebutja la Creu dAlfons X el Savi. Va ser un
dels quatre primers membres fundadors de lAssociació
dEscriptors en Llengua Catalana. (Emili Gil. Associació
dEscriptors en llengua Catalana).
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Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona,
1985). És un dels escriptors més significatius de la postguerra

Cultura

Salvador Espriu: lètica com a avantguarda
Vicenç Llorca, Avui, 2 doctubre de 2003
El segle XX passarà a la història com el Segle dOr de la
literatura catalana. Caldria remuntar-nos a la València del
segle XV per retrobar una constel·lació de literats tan
important. Si Marc, Martorell i Roís de Corella determinen
el punt culminant de la literatura medieval catalana en un
cicle que arrenca dels trobadors i Llull, en lèpoca
contemporània noms com els de Carner, Riba, Foix, Espriu,
Pla i Rodoreda catapulten les lletres catalanes al seu grau
màxim duniversalitat tot fent bons els propòsits de
renaixença de Verdaguer i Guimerà, i els de modernització
de Maragall, i oferint als escriptors de les generacions
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posteriors una cosa tan preuada per a una literatura que
aspiri a un desenvolupament normal com és un sentit de
tradició moderna. Això, es miri com es miri, constitueix un
actiu rotund que ens hauria de proporcionar més autoestima
com a cultura literària i més il·lusió a lhora de treballar des
del món acadèmic, periodístic, editorial i institucional per
aquesta literatura. Ara bé, en plena fase de globalització
cultural, sembla com si col·lectivament ens haguéssim
acomplexat i com si el pessimisme hagués de ser la norma
de lintel·lectual català. Un exemple daixò que dic és la
fragilitat amb què els nostres autors passen, posem per cas,
de ser considerats amb prosopopeia «poetes nacionals» al
més dur dels oblits en qüestió de pocs anys. Aquesta
contradicció fa evident el fet que no ens calen poetes
nacionals, sinó poetes que pertanyin a una poesia nacional
catalana. I això, per fortuna, ho hem aconseguit.
En aquest sentit, el cas de Salvador Espriu resulta
simptomàtic. Elevat als altars de la glòria poètica, i amb una
notable projecció social gràcies, entre altres factors, a la

consideració dEspriu en el context de les lletres catalanes
actuals. Un gran nombre de crítics i estudiosos, però també
poetes, debatran, com no sha fet als darrers anys, sobre la
figura i lobra de lautor, i el lloc que ocupa i ha docupar en
lanomenat cànon català. Sens dubte, el conjunt dels actes

tasca de cantants com Raimon i dramaturgs com Ricard
Salvat, a partir de la data de la seva mort el 1985 comença

constitueix una de les cites intel·lectuals més importants dels

una mena de viatge cap al silenci. Com es pot passar de ser
considerat un clar aspirant al premi Nobel a restar gairebé
desapercebut en els darrers anys? Per què allò que Pere
Calders, a propòsit de les modes estètiques, va anomenar

Cartell de lespectacle «Els ninots estrambòtics del doctor Ripseu». Disseny Celmaduran.

amb perspicàcia als anys seixanta la llei del pèndol en
literatura es produeix aquí amb tanta força? Les respostes
ens situen en el cor mateix de la recepció i levolució literària
dels darrers anys, cosa que dota de gran interès aquesta
qüestió. Per aquest motiu, la celebració al llarg daquesta
setmana del I Simposi Internacional Salvador Espriu, sota el
significatiu títol de Si voleu de nou passar, i de la Jornada
Espriu ara a la Residència dInvestigadors, revesteix un interès
especial, ja que pot marcar un punt dinflexió en la

un alt valor cívic i humanista. Espriu encerta així en lexpressió

la celebració de lAny Verdaguer i de lAny Ruyra, dos dels
mestres reconeguts explícitament per Espriu.
En el principi de larticle citava els noms de Carner, Foix

duna poesia de reflexió moral de primer ordre en què destaca
lanhel de convivència pacífica, llibertat i justícia de la
humanitat. Aquesta mena de compromís ètic forneix una

i Riba. Són els que podríem anomenar poetes dun primer
estadi canònic. Si Carner conquesta la ironia sentimental; si
Foix ens proposa una avantguarda autòctona basada en el
pacte entre la raó i la follia en un joc de miralls entre la

visió metafísica de gran actualitat que, en certa mesura,
esdevé avantguardista. No tan sols per la llum que ens dóna
davant la necessitat en els temps actuals dun nou marc
hispànic de convivència o davant les contradiccions dun món

modernitat i ledat mitjana; si Riba fa del concepte una eina
de poetització de lexperiència, Espriu és qui dota la literatura
catalana duna capacitat dexpressió mítica que entronca

en guerra no declarada, sinó també per la tendència de
requesta ètica que lart actual està plantejant a tots els
nivells.

amb la gran tradició bíblica i hel·lènica. Lobra espriuana
respon a una voluntat dunitat i un rigor dexecució colpidors,
com només poden fer els grans mestres. Amb això fa vàlid
lagut consell que Flaubert dirigeix per carta a Louise Colet:

En aquest sentit, crec que les avantguardes del segle XXI
seran més ètiques que estètiques. Després dhaver sotmès
els llenguatges artístics a un procés dinvestigació al límit,
lartista planteja la necessitat de calmar el procés

«La unitat, la unitat, tot és aquí: la bellesa del conjunt; daixò
freturen tots els escriptors davui, tan els grans com els petits.
Mil bells paràgrafs, però ni una sola obra. Comprimeix el teu

dexperimentació i de retrobar aquells continguts que parlen
del nosaltres, que segueixen les relacions entre lindividu i
la seva societat per tal de comprendre millor la realitat. El

estil, fes amb ell un teixit suau com la seda i fort com una
cota de malla». Lestil dEspriu presenta la clara llum de la
precisió i la complexitat alhora del símbol mític. Amb això,
assaja en la contemporaneïtat els arquetips clàssics per tal
de bastir una mitologia pròpia on destaquen amb originalitat
Sinera i Sepharad. Daquesta manera, si Borges és el poeta
del laberint en la poesia castellana contemporània, Espriu
llega a la literatura catalana un laberint propi a través de la
recreació del mite dAriadna. I, tanmateix, aquest dispositiu
mitològic es posa al servei de les inquietuds del present, del
dolor del present i, per tant, la seva obra sencera adquireix

comportament de lésser humà i la seva capacitat destablir
lligams amb els altres i allò altre esdevé un tema fonamental
en tota lactivitat creativa del moment. Des dels xiprers a la
mar; des del cementiri de Sinera a la platja; des de lextensió
de la pell del brau al dictat de la primera història dEster..,
tot en Espriu ens parla de la grandesa daquest gran gest
moral en literatura. I no hi ha dubte que, tant la riquesa de
matisos sentimentals com el variat cromatisme de reflexions
que ens ofereix, doten la poesia catalana duna esplendor
extraordinària, definitiva.»

Cultura

darrers temps, i la seva oportunitat ve reforçada després de
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Cultura

Poesies
Cementiri de Sinera [II]

Assaig de càntic en el temple

Quina petita pàtria
encercla el cementiri!

Oh, que cansat estic de la meva
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com magradaria dallunyar-men,
nord enllà,

Aquesta mar, Sinera,
turons de pins i vinya,
pols de rials. No estimo
res més, excepte lombra
viatgera dun núvol.
El lent record
dels dies
que són passats per sempre.

Perquè lentonis amb compassiu amor
Que no sigui, però, la cançó de lodi,
nascuda de la injusta i llarga humiliació.
Ara em despengen uns dits piadosos
de les forques senyorials de la paraula,
i cau a poc a poc la clara pluja
en aquesta terra nostra de pobres sembrats.
Oblido dolçament les ones i les hores,
i la por de morir mesdevé una tranquil·la
mirada de caminant molt cansat a la porta
de lhostal silenciós i càlid de la nit.
Enllà quedava la remor de les amples aigües,
em criden al repòs del profund desert,
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el meu maligne nombre se salva en la unitat.

on diuen que la gent és neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç!
Aleshores, a la congregació, els germans dirien
desaprovant: «Com locell que deixa el niu,
així lhome que sen va del seu indret»,
mentre jo, ja ben lluny, em riuria
de la llei i de lantiga saviesa
daquest meu àrid poble.
Però no he de seguir mai el meu somni
i em quedaré aquí fins a la mort.
Car sóc també molt covard i salvatge
i estimo a més amb un
desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria.

Cultura

Noves paraules dagur
Ni amb aquest cant de tan perfecta escola,
ni amb mots apresos al més savi lèxic,
ni amb rares pauses o subtils silencis,
no esgotaràs tots els noms de la mort.
Només recorda
que es diu vell caminant i també mur,
i com jo que parlo, i com tu que escoltes.
Després, si així ho vols i tagrada,
vist que la lluna encara
surt puntual de la fredor del mar
i el vent, albardà foll,
xiscla i sescampa per les seques vinyes,
et serà lícit de sentir-te culte
i, a estones, qui sap si felicíssim.

Setmana Santa [XXV]
Què és la veritat?

Inici de càntic en el temple
A Raimon, amb el meu agraït aplaudiment.
Homenatge a Salvat-Papasseit.

Vidre llançat, esmicolat,

Ara digueu: «La ginesta floreix,
arreu als camps hi ha vermell de roselles.
Amb nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb ell, les males herbes.»
Ah, joves llavis desclosos després
de la foscor, si sabíeu com lalba
ens ha trigat, com és llarg desperar
un alçament de llum en la tenebra!
Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
daccés al ple domini de la terra.

trossos de fang molt trepitjat,

Vàrem mirar ben al lluny del desert,

subtils reflexos de mirall

Ara digueu: «Ens mantindrem fidels
per sempre més al servei daquest poble.»

un últim xiscle de negat,
cruels vestigis de raspall,
sang a pells fines de cavall,
netes agulles de cristall
a dits llardosos de brivall

al gruix del ferro del magall
que cava clots en dolents horts
on són colgats els daus dels morts,
parany de naips, guanys de parracs,
itinerant aguait dels llacs,
dolor, buidor, pecat, espant:
lhome que tinc al meu davant.
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davallàvem al fons del nostre somni.
Cisternes seques esdevenen cims
pujats per esglaons de lentes hores.
Ara digueu: «Nosaltres escoltem
les veus del vent per lalta mar despigues.»

als quatre vents de la ciutat,

Cultura

Treballadors sense vertigen
Maria Elba va néixer a Valencia del Ventosa (Badajoz). Fa
més de 50 anys que viu a Barcelona. Des de molt petita ja
tenia inquietuds artístiques. Va entrar a treballar als
Magatzems El Siglo de molt joveneta i aprofitava els vespres
per estudiar fotografia. Una de les seves exposicions ha esta
precisament la dedicada als treballadors i treballadores
daquests populars grans magatzems. Ha exposat al Pati
Llimona i a Can Ricard.
La fotògrafa va compaginar la seva feina com a
dependenta amb els seus estudis, al vespre, de fotografia
per correspondència. Mentre, també ha cultivat la pintura
i lesmalt, fent nombroses exposicions individuals i col·lectives.
Quan una imatge li agrada, té la necessitat de guardar-la
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per sempre. La fotografia lajuda també a captar lentorn.
De fet, sempre porta una càmera a sobre per poder fotografiar
linstant que lha ha captivat. També li agrada molt el
reportatge i anar recollint levolució duna activitat al llarg
dun temps determinat.
Aquesta és només una petita selecció de la nostra que
es podrà veure el mes de maig a la sala dExposicions de la
UGT de Catalunya de la Rambla Santa Mònica.

Cultura

Una cita amb Peter Pepper
Totes les guerres es perden.
Un documental sobre com assassinar el passat:

www.killingmemories.net
Meritxell Lombarte

Són al mig dun hivern cru i, per saviesa espontània, han

marro colat, turc o, més familiarment, aigua bruta. Hi ha

quedat a la terrassa dun cafè. Ell nha suggerit un a la plaça
Dinh Tien Hoang, que fa de porta dentrada a lenfangat i
sorollós barri antic dHanoi; ella sha anotat el nom en un

uns preus irrisoris i la gent comparteix el fum de llargues
pipes de bambú saltant de tertúlia en tertúlia en veu ben
alta. A les plantes mitjanes, més estretes i polides, el

mapa i han penjat el telèfon però ara, quan hi arriba, en veu
tants que no el sap veure.
Sesglaonen enfilant-se en un desordre apedaçat i
harmònic per les façanes dels edificis, com ho fan els camps

panorama és tot un altre: coixins a les cadires, un cendrer
per taula i carta també en anglès. Shi poden demanar
croissants, cafè expresso amb llet de veritat i altres luxes de
matriu francesa. A les plantes més altes, que en lloc de

darròs a les muntanyes. Nhi ha desenes, tots amb el nom
anunciat als fluorescents de neó. Als de baix, arran de carrer,
shi entra per les escales i són els més plens i moguts. Les
taules i els tamborets, tots de plàstic, no paren de canviar
damo i shi serveix aquell cafè que en català en diem de

terrasses són balconets, shi accedeix a través duns ascensors
folrats de vellut vermell, amb uns ascensoristes que semblen
haver reciclat els uniformes de lantiga classe dirigent.
Pertanyen a la exquisida cadena Highland Cofee, referent
viet de la «nova Àsia» desacomplexadament capitalista. Hi
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ha més cambrers que clients, un aparatós confort i, això sí,
fil musical discretet. Dos vigilants de seguretat, visiblement
avorrits, guarden distància entre si sense parlar ni mirar-se.

i alcen les espatlles davant duna dona que els interroga
assenyalant un mapa. Li diuen, feliços, que no la entenen o,
més concretament, que no la entenen però que els hi

Al taulell hi ha un assortit lluminós de pastisseria fina i grans
marques europees de qualitat contrastada, com Illy o Lavazza,
i ofereixen cafè i xocolata als menús plastificats. Els cambrers
i les cambreres, joveníssims, són discrets i servicials i no han
de semblar atents a les propines ni equivocar-se amb les

agradaria. Ella tampoc els entén i, menys encara, pot adonarsen que un home els observa als tres molt per damunt dels
seus caps. Quan sesforça en vocalitzar i pronuncia, llarga i
versemblantment, dues vegades Highland Cofee, els taxistes
celebren el gest i un dells, satisfet, salça i assenyala el lloc

sumes del compte. Al costat dalguna parella silenciosa hi
ha homes sols i algunes taules buides també. Per ser les
terrasses més altes la inclemència del vent sembla rossegar-

on lhome mira. Després lenvia als ascensors.
Un cop desapareix entre la multitud lhome es reincorpora
a la cadira, sacaba el cafè amb llet i encén un cigarret, el

ho tot però en Peter Peeper espera.
Ja passen sis minuts de les sis i a baix, a la plaça, milers
de motos acceleren batzegades les unes contra les altres,
avançant en grups compactes i barrant el pas dels cotxes

cinquè des que seu allí. El Peter té tot el cabell blanc, sense
llocs descassetat, amb una indescriptible condició, entre llisa
i espessa, que deixa entendre que abans havia estat ros. Té
unes quantes arrugues però semblen estar just on han destar

que sarrisquen a endinsar-shi. Fa dies que una capa de
boira blanquinosa impedeix el pas del sol i lúnic que ve de
dalt són les gotes fredes duna aigua tacada i volàtil. A les

per tal dafavorir-lo i, malgrat seure, se li nota que és ben
alt i corpulent. Mira el seu rellotge de polsera i sap que porta
tretze minuts exactes allí, observant de reüll el vaivé relaxat

ribes del trànsit els conductors de tuk-tuk, amb les armilles
gastades, es dediquen a raspallar els sostres de lona, a
reparar peces dels seus taxis raquítics tot compartint eines
al llarg de les voreres o, asseguts amb una cervesa a la mà,

dels cambrers i cercant entre riuades de motos la figura
duna dona estrangera com ell. Encara que sembla serè,
també sembla que hagi hagut daprendre a ser-ho. Quan la
dona lha trucat a lhotel per tal de concertar una entrevista,

descansen veient passar els turistes. Nhi ha dos que somriuen

ell, sense convicció, ha dit que sí. Ho ha dit sense saber gaire
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perquè i ara, a partir daquest sí, se sent com si hagués
assumit el bon curs de lentrevista. Demana un segon cafè
i sespera poc: li arriben alhora el cafè i la cita.
 Arribes nou minuts tard., diu enretirant-se per tal que
passi a taula el braç de la cambrera. Per ajudar-se a dir-ho
ha mostrat el puny tancat amb el rellotge al canell.
Disculpi., diu la dona, que no ho troba tan greu. No
sabia on era el lloc. Després sasseu pensant en el que ha

popularment com «la cinematèque», en Peter presenta
lestrena vietnamita dun documental que ha rebut alguns
premis i molt bones crítiques als cercles de cinema
independent californià: Killing Memories. Aquest documental
és el motiu pel qual la dona amb qui ara seu ha decidit trucar-

sel van endur a una base militar a les Filipines. Allí va créixer
fins ledat de lescola superior, quan va tornar als Estats Units
dAmèrica. En aquell país va fer una carrera militar i, sobretot,
civil molt notòries, que el van dur a ser un reconegut
periodista. Presentava telenotícies als canals de televisió
més populars de Califòrnia, entrevistant la gent més
sol·licitada o seguint levolució de les notícies en un directe
trepidant, sempre amb les audiències altes. Els seus articles
escrits es publicaven als periòdics de més tirada i les seves
opinions eren comentades, repetides i fins assumides per
bona part dels lectors de diaris, que solien saludar-lo pels
carrers o als actes socials on assistia. Ningú podia qüestionar

lo. Va llegir a Internet que tracta dalgú que sha inventat
una cura sense ser cap metge i també va llegir que els
cinefòrums que es fan després de cada passi tenen més de

que ell i la seva dona, lAnn, feien moltíssima patxoca i era
freqüent veurels entaulats als millors restaurants entre la
flor i nata de la gent famosa californiana. Els taxistes, quan

teràpia de grup que de cinefòrum, però no lha vist.
És un documental que parla dels records del passat.
De com assassinar-lo, si això és possible.

pujava als seus taxis, solien girar-se amb un somriure i
demanar-li: «Ets en Peter Pepper, oi? Et felicito.» Altres
conductors tocaven el clàxon quan el reconeixien, per alçar
el polze o somriure, i als llocs on dinava o anava a fer una
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dit i afegeix: El cinema no és fins a les nou, oi? Nou
minuts., repeteix ell.
A les nou en punt, al 22a. de la Hai Ba Trung, conegut

Pensa en quines preguntes pot fer per esbrinar quina
mena de passat pot voler ser assassinat però abans que en
triï cap el Peter li explica tot: Va néixer a Nova York i abans
de tenir ús de raó els pares, que eren treballadors de lexèrcit,
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copa era habitual que aparegués lamo a estrènyer-li la mà
i a informar-lo que era benvingut. «Podem convidar-te a un
daiquiri, Peter? Són la nostra especialitat.» Ell feia un dels
seus somriures «Si són realment especials hauré de provar-

un racó discret i enretirat, va aparcar i es va disparar un tret
al cap. Ell diu saber-ne el perquè: Tinc una cosa a dins ,
nhi dic el monstre i lluito per tenir-la controlada però de nit,
quan baixo la guàrdia, és ella qui em controla a mi. Aquesta

ne un, no et sembla?» Sovint volien retratar-shi i, molt sovint
també, joves estudiants de periodisme laturaven pel carrer
per dedicar-li elogis i anunciar-li, amb no poca solemnitat,

mateixa cosa no deixava dormir a lAnn. El monstre, la
cosa , allò que cadascú anomenava a la seva manera fins
fa pocs anys és el TEP (trastorn per estrès posttraumàtic),

que era un referent inel·ludible del periodisme davantguarda.
«Ets la ment més perspicaç del nostre trist panorama
televisiu.», li deia algú. «Potser tinguis raó», responia ell.
«Em podries convèncer». Algú altre li deia que quasi es mata

una malaltia que avui ja està reconeguda per lOMS, gràcies
a la pressió de moltes associacions dexcombatents i de
familiars dexcombatents de totes les guerres que han campat
pel planeta. Afectava lAnn per haver patit reiterats abusos

amb la bicicleta per arribar a casa a temps dencendre la tele
i veure una de les seves entrevistes. «No sha de córrer.»,
deia ell, «I encara menys quan cansa.» Algunes vegades,

sexual per part dun oncle seu, de petita, i en Peter es felicita
que la feina reivindicativa que van dur a terme tots aquests
grups hagi possibilitat que el tractament i latenció als malalts

quan una dona atractiva sacostava a felicitar-lo i labraçava
o el mirava amb devoció, en Peter senretirava i somreia de
la mateixa manera que somreia davant de la càmera, al
plató. «Si sacosta tant mhauré de casar amb vostè i,

del TEP shagi fet extensible a les víctimes dagressions
sexuals.
Vaig desenvolupar aquesta angoixa dotze anys després
dhaver tornat de Vietnam. Era un punt de connexió molt

malauradament, ja ho estic de casat.»
El matrimoni entre el Peter i lAnn o, més concretament,
la seva fi és el punt darrencada del documental. Quan duien
una bona pila danys casats, una nit qualsevol, lAnn va
engegar el cotxe sense direcció concreta i, un cop va trobar

fort amb la meva dona ; sovint ens havíem jurat mútuament
que no ens aturaríem fins haver-la vençut. LAnn es va
disparar amb la pistola que en Peter havia dut de Vietnam;
la pistola que tenia sempre a la tauleta de nit i que aferrava
quan, en somnis, latacaven els guerrillers del vietcong. Ell

res. En saber-ho, en Peter i els seus amics van decidir prendre
part en lassumpte.
En alguns casos, la malaltia havia aparegut i estava
controlada amb el suport de lambient familiar però en

sorprèn als qui estudien la malaltia que pateixo: contradir
la ciència , relacionar-me amb el passat.
Va escriure als nois que havien viatjat a Vietnam amb ell per

daltres, com el meu, era crònica i molt greu perquè els
companys, com jo, contemplaven la possibilitat del suïcidi
com a forma de redempció. Aquests sonats més sonats que

explicar-los la situació i demanar ajuda. La resposta el va
deixar astorat: tots aquells nois a qui feia anys que no veia
li van contestar les cartes, un rere laltre. Tots patien en un
grau més o menys intens la mateixa malaltia que ell i lAnn

ningú vam fundar la nostra ong particular... Tot i que a
Vietnam hi operen unes quantes ong nord-americanes,
algunes de les quals fundades per excombatents, la nostra
és la única que no obre escoles ni envia llibretes , la nostra

havien patit en silenci i alguns, segons linformaren les seves
famílies, shavien suïcidat en el temps que havia passat. Van
organitzar una trobada i van contrastar informacions per

és per ajudar nord-americans.
A finals dels anys noranta del segle passat un grup
dadolescents que havien dut a terme vàries missions

arribar a la conclusió que a totes les guerres que ha fet i fa
els Estats Units dAmèrica les baixes per suïcidi a casa
tripliquen o quadrupliquen les baixes en combat. A partir de
llavors es van constituir com a associació dexcombatents

bèl·liques en territori vietnamita als anys setanta, ja civils i
amb panxeta i alopècia en molts casos, van tornar exactament
als llocs que els aterraven en somnis. Sovint eren racons de
la jungla o pobles perduts enmig de palmerars i grans

per estudiar el que patien, fer un cens dafectats i reclamar
a lestat que reaccionés, que donés la cara i sen fes càrrec.
La resposta dels estaments militars i estatals fou
desencoratjadora. LAssociació Americana de Psicologia, en
reunions informals, reconeixia pressions per no publicitar

extensions verdes, però els van trobar. Pobles on havien
matat civils i fins i tot criatures o gent gran. També es van
reunir amb excombatents del vietcong i van intercanviar
abraçades, plors i, sobretot, la necessitat de demanar perdó.
El resultat daquell viatge i dalgun altre que el seguiria és
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ho va interpretar com un senyal , el darrer senyal desesperat.
Mestava consumint; literalment. No tenia ningú a qui
recórrer i jugava amb la idea del suïcidi així que, reflexionant
amb aquella pistola a la mà, vaig fer un pas que encara ara
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Killing Memories, el documental que avui es projectarà per
primer cop davant dun públic vietnamita.
Són dos quarts de nou., diu en Peter. Saixeca i va cap
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al taulell per pagar els cafès. La noia, encara una mica
afectada pel relat biogràfic, sadona que aquell home
enigmàtic i elegant, que deixa propines generoses sense ni
tan sols somriure, no ha quedat amb ella sinó amb un de
tants altaveus per difondre el seu missatge: Totes les guerres
es perden.
Agafen un tuk-tuk que els du, estossegant fum pel caos
botzinaire, a la cinematèque que ja està plena de gom a
gom. Al bar de davant de la sala de projeccions hi ha uns

Els veterans que saluden civil i efusivament al Peter, entre
els veterans de laltre bàndol, semblen nens grans daquells
que anomenem ganàpies. O això li semblen a la dona que
ha vingut amb ell; li sembla que uns i altres, encara que es
barregin, fan un grup heterogeni de dos blocs diferenciats.
Vaig fer mal a molta gent., diu un jardiner de Xicago
amb nom hispà. Havien matat amics meus, jo estava boig
de pànic i anava fins les celles dlsd ; Déu meu: només tenia
dinou anys.- Una llàgrima li regalima galta avall mentre el
seu interlocutor escolta la traducció. No ploris., li diu
posant-li la mà a lespatlla un cop ho ha entès. Ha passat
molt de temps i ara allò ja és el passat...

quants nord-americans dentre seixanta i setanta anys i,
brindant amb ells, més baixets, prims i riallers, uns quants
vietnamites, homes i dones, de la mateixa edat. Són tots
veterans. Intercanvien medalles de la 101a divisió

Els veterans vietnamites li semblen mestres descola entre
els nord-americans. Els relaxen i perdonen com si tres milions
i mig de morts i milers de tones de napalm sobre els conreus
de generacions senceres fossin una entremaliadura. Això

aerotransportada dels EUA, la hollywoodianament famosa
Airobone, per daltres amb el rostre de Ho-Chi-Min, a Vietnam
conegut com loncle Ho.

crida latenció a la cita den Peter i, veient que ell està exercint
de director entre el seu públic, decideix preguntar a una altra
font a latzar: tria una dona amb monyo blanc que seu i

Thas tornat comunista?, diu en Peter a un amic que
llueix una medalla amb la falç i el martell al coll de la
gavardina. No, no!, diu ell entre divertit i contrariat. És
un intercanvi , jo sóc més del socialisme de mercat.-

fuma en un racó mirant-sho tot. Du unes quantes medalles
rovellades al pit. Demana sisplau a un traductor que
lacompanyi i shi acosta.

Cultura

El trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT o TEP) és
un trastorn dansietat que pot aparèixer després dun
esdeveniment que és viscut amb por molt intensa,

contra els francesos, els japonesos i els americans. Fixat si
en sóc de veterana: tres vegades. La dona sacota i, a lacte,
el traductor també. Segueixen: Com ha influït això a la seva
vida? Vull dir , ha tingut problemes de consciència? És
clar que no., diu la dona gran sense deixar de somriure. -

terror i sensació dimpotència. Aquest esdeveniment
traumàtic pot ser la mort dalgú, lamenaça a la vida
dun mateix o dun altre, el patir danys físics greus o
una amenaça greu a la integritat de la persona, fins
al punt de no poder suportar-ho psicològicament.

Si vas armat a un lloc llunyà per fer-hi mal pots patir-ne les
conseqüències tota la vida, com els hi passa a aquests pobres
homes. Si defenses casa teva i la teva gent, en canvi, no hi

Apareix freqüentment en persones víctimes
daccidents, guerres, agressions físiques o sexuals,

ha penediment ni sensació dhaver-te equivocat ; nosaltres
lluitàvem per la independència i el socialisme.Llavors sadona que el boli i la llibreta no calien. Un
acomodador obre les portes de bat a bat i la gent, lentament,
va apagant les converses per passar i seure. El Peter es
presenta i informa que un cop sacabi la projecció uns quants
protagonistes respondran preguntes del públic. Comença la
pel·lícula i, si bé explicar-la és molt sabut que no es fa, la
d o n a c r e u m o l t c o n v e n i e n t fe r- n e d i f u s i ó
(www.killingmemories.net).

catàstrofes, etc. No te remei ni tractament efectius.
Simptomatologia. 1. Lexperiència traumàtica es
reviu de manera intensa en forma dimatges,
pensaments i records persistents i intrusors, i també
a través malsons i flashbacks. 2. Es tendeix a evitar
o escapar de llocs i situacions associades al trauma
i als records que produeix, declinant parlar del tema
i evitant la gent que hi està relacionada. 3. Es
manifesten símptomes dhiperactivació com la
hipervigilància paranoica i els sobresalts, que sovint
van acompanyats dirritabilitat, insomni i dificultats
de concentració.
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També és una veterana vostè, oi?, pregunta amb el boli
i la llibreta a la mà amb un somriure. I tant!, diu la dona,
que correspon amb un somriure encara millor. Vaig lluitar
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Exili, Algèria, Maig del 68:
corre company, el passat ens empaita
Entrevista a Gentil Puig
Pere Manzanares, director de Ràdio Arrels (Perpinyà)
Fins ara et coneixíem no pas com a escriptor sinó pels

anècdota que mhavia passat i que recordava, «això ho has

teus treballs de sociolingüística o de pedagogia de les
llengües, i sembla que per primera vegada et lliures com
a escriptor o com una persona que parla dun mateix. El

descriure». I ho he acabat escrivint perquè daltres mhan
incitat amb lexemple a fer-ho. Com ara el meu amic del
Casal Català de París de fa uns 50 anys, Àngel Castanyer que
havia publicat Els valors dels vençuts i em deia que jo podia
fer el mateix i dir moltes més coses. O Teresa Rebull, amiga
entranyable, que em parlava del seu llibre Tot cantant, o

teu llibre El passat ens empaita publicat fa poc temps a
Pagès Editors, és una mena dintrospecció o un llibre de
memòries sobre la història personal de Gentil Puig,
travessant alhora uns territoris, unes històries i uns moments
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històrics. Era una necessitat publicar aquest llibre?
No tinc cap consciència ni cap pretensió de ser allò que
sen diu un escriptor. Escric bastant, però ara madono que
el que fins ara escrivia, em sembla bastant neutre o massa
impersonal. Escrivint aquest llibre en certa manera mhe
alliberat. No era una necessitat imperiosa perquè la gent
que em coneix sap molt bé que prefereixo lacció i el futur,
més que no pas rememorar el passat. Nogenmenys, sovint
mhe trobat en circumstàncies en què la gent, els amics o
els familiars em repetien, quan els comentava alguna

encara Maria Campillo, amiga de la UAB que va presentar
el seu llibre Allez, allez al Museu de lExili de la Jonquera,
que per a mi va ser, en aquell moment i en aquell indret,
com una mena revelació on 72 anys abans passava amb 5
anyets, el febrer de 1939.
Deu ser difícil de fer un retorn enrere, narrar fets passats
que són molt llunyans. Com és possible explicar i comentar
fets i vivències, de la manera més objectiva possible, de fa
50 o 60 anys? Redactar tot això necessita un treball
descriptura, insisteixo, un treball de narració en el qual hi
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Sóc un fill de republicà exiliat
participa la documentació i potser també una part de ficció.
En tot cas el lector es pot demanar quina és la part de
realitat o de ficció. Sembla un llibre global des del punt de
vista estilístic que té a veure amb unes memòries però
també amb un documental o un assaig per tal com hi ha
sempre comentaris i descripcions històriques, socials,
culturals i polítiques concretes ajustades a cada situació o
context presentat. Al meu entendre, ofereix finalment al
lector un producte i una visió molt singulars.
Gràcies per aquesta anàlisi o presentació elogiosa. No hi
havia pensat. He fet com millor he pogut. I és cert que quan
començava a escriure el llibre tenia molts dubtes sobre la
meva memòria. Ho recordaria tot o només trossos de
memòria. Mhe trobat amb forats que no he pogut recordar,
i ho explico en el primer capítol, per exemple als cinc anys,
quan passo la frontera i ens separen del pare i ens envien,
dones i infants, a uns refugis situats al nord-est de França.
Era entre febrer del 1939 i juny del 1940. El treball de memòria
ha estat llarg, intens i pacient com si dun pastís de mil fulles
es tractés. Uns fets men portaven uns altres. Encara que
sobre la infància tothom en té records perquè queda com
gravada en el nostre disc dur. Després, per als altres períodes
a vegades he hagut de cercar a molts llocs diferents i persones
que mhan ajudat a recordar alguns esdeveniments concrets.

Presentació del llibre al Casal Pere Quart de Sabadell, febrer 2013. Foto dIsidre Tiana.

afirmar que el meu pare no mha ajudat gaire a recordar el
que havia passat durant la guerra. En canvi, recordo que, els

companya era aleshores professora a la Universitat de
Perpinyà-, i per això no en parlo.

dies dexcursió del Casal Català de Tolosa de Llenguadoc,
tothom em contava la seva batalla de lEbre a la seva manera
i que, al final, els joves podíem entendre que va ser una
mena depopeia heroica. A la Catalunya del Nord existeix
una memòria sobre aquesta Retirada amb la qual jo no

Però em sembla que sempre has tingut una relació
estreta amb Catalunya del Nord, ja sigui a la teva joventut
com més tard amb caràcter professional o polític, no?
Sí, durant molts anys he vingut a Catalunya del Nord,

midentifico gens. Assumeixo més aviat lexili, sóc un fill de
republicà exiliat; però amb una concepció dexili, no pas de

primer en ocasió de la Universitat Catalana dEstiu de Prada
de Conflent, els anys 1972 i 1973, o durant el treball del meu

commemoracions, sinó de resistència, que em conduiria a
retornar a Catalunya lany 1968 en ple franquisme.

doctorat, el 1974 al 1979, al Mig Vernet, així com a la
Universitat de Perpinyà, on a partir de 1980 i durant 20 anys
he vingut un cop a la setmana a fer cursos. Començava a
descobrir el país, però només a partir del 2000 mhi he
instal·lat; no dic mai definitivament.

El llibre es compon duna sèrie de capítols cronològics
que van des de Tolosa de Llenguadoc a París, passant per
lAlger del 1962 al 1965 i per París de nou amb el Maig de
1968, per arribar finalment a dos capítols finals sobre el
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Ara recordo que entrevistant molta gent de la teva
generació sobre la Retirada, i fins i tot recordant les paraules
de la meva pròpia família, pares i avis, mhe adonat que
aquesta memòria i aquests forats negres eren el resultat
del que havien viscut i del que recordaven realment o dallò
que els havien explicat. Una certa confusió ha pogut existir
entre aquelles memòries diferents i sobre aquells fets.
No recordo haver tingut aquest dilema. Per contra, puc

teu retorn a Catalunya. Però noto que hi falta la teva arribada
a Catalunya del Nord i concretament a Ceret. Per què?
Efectivament, el llibre comença el 1939 -i no pas amb el
meu naixement el juny del 1934 a Rocafort (Bages)-, amb el
pas de la frontera als cinc anys, i acaba el 1982 amb el triomf
dels socialistes a França, el 1981, i el 1982 a Espanya. I no va
més enllà. Potser ja començava a estar una mica cansat de
tants records, no ho sé, i em deia que ja faria un segon llibre.
Ara no nestic tan segur. I pel que fa a Catalunya del Nord,
ens hi instal·lem lany 2000 -en jubilar-me i perquè la meva

Cultura

Què érem, catalans, espanyols o
francesos?
descobrir la vida i lactivitat dun home compromès amb la
història, que tracta de tirar endavant amb totes les
contradiccions pròpies de cada situació o etapa històrica, tot
i que això avui pot semblar molt difícil o massa pretenciós.
Un aspecte que pot interessar els més joves és la narració
de la meva infància a Tolosa de Llenguadoc que, com totes
les infàncies, comporta moments dalegria i de tristesa,
dincomprensió i de construcció. És clar que la infància actual
no té res a veure amb la nostra, però tampoc era tota negra
o trista. En plena guerra mundial jo anava creixent en el
camp duna forma bastant agradable i harmoniosa, almenys
avui és el que penso, amb un pare que meducava a la
manera natural i llibertària de Jean-Jacques Rousseau.
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A qui sadreça el llibre?
A un públic català en sentit ampli, del país i de la diasporà,
però també a un públic francès sensibilitzat en la qüestió de
lexili i de la construcció identitària duna Catalunya que els
continua intrigant. De fet, és prevista una traducció francesa
del llibre, adaptada per a aquest nou públic; caldrà potser
explicar una mica més certs aspectes que desconeixen.

Realment, no em puc queixar.
A més, crec que parlar de la meva infància no era casual,
no era cap caprici, sinó que considerava que era un peça
fonamental per entendre les posicions i els pensaments que
en ladolescència sanirien concretant i reforçant amb els
compromisos polítics. Potser, si es coneixen els punts de
partida de la infància, es poden entendre millor aquests
compromisos. Dic sovint que als cinc anys em convertia en
un exiliat polític. Un amic em feia observar que, a la diferència
de lobra de la Teresa Pàmies Quan érem capitans que relata
la lluita que van portar els joves republicans amb la JSU del
1936 al 1939, en el meu llibre he construït i narrat un itinerari
molt més llarg.
Aquí ens cal parlar de la figura tutelar del pare que
apareix en filigrana a diverses parts del llibre. I ens demanem

Suposo també que és adreçat a diverses generacions.

quina és la part de responsabilitat de la transmissió que
pot conduir a la construcció dun home lliure i responsable?

Gent que ha viscut aquells mateixos moments històrics,
aquelles mateixes vivències i experiències culturals o
polítiques, com també gent més jove que tenen interès per
conèixer i descobrir què va passar, com van travessar la
història de la segona part del segle XX aquells catalans que

Si els pares ho transmeten tot, poden influir i condicionar
excessivament els fills, però si no expliquen res pot conduir
a una gran frustració. Sembla que el teu pare hagi trobat
el bon equilibri, encara que el lector, i potser tu també,
hauries volgut saber-ne més del teu pare. És en tot cas la

els van precedir. És alhora una mena de joc entre una
persona i els fets que lhan envoltat, i aquí tornem a
lescriptura, a la relació entre la forma i el fons. El fons és

impressió que dóna la lectura.
Tens tota la raó. No sé pas si el pare va trobar el bon
equilibri. Sé el que em va transmetre i el que em va callar.

el que tu has viscut i la forma és la manera en que tu has
volgut transmetre una informació per a aquells que no lhan
viscuda. I com es relliga la gran història, com la
descolonització dAlgèria o el Maig del 68, amb la petita

El que em va donar, i allò que li costava molt de donar, com
lafecte i els sentiments, però tampoc em queixo. Era com
era, i lacceptava així. Donaré un exemple de cada aspecte.
La seva concepció de la salut fisica i moral era molt lligada

història viscuda personalment.
Sí, quan sescriu sobre uns fets com aquests, es pensa
generalment en un públic o en diversos públics. Crec que ho

a la fortalesa del cos i a lalimentació; era dur però just. Per
contra, no em va comunicar el culte dels sentiments o lamor
de la família, i és així que vaig descobrir al Monestir de

tenia sempre present, pensava sovint en el meu fill gran, la
generació següent, i també en els néts, que un dia podrien

Montserrat, en un llibre del pare, que un monjo benedictí
em presentava, sobre la Unió de Rabassaires, que aquella

Cultura
Un pagès i un tanc durant la guerra d'independència d'Algèria.

edició era dedicada a Amèlia i Gentil per tal que siguin redimits
del treball secular de la terra, i és com vaig descobrir lexistència
duna germana de la qual ho ignorava tot. Imagineu la meva
sorpresa interior. Allò que ell no em deia, mho deien alguns
amics seus del Casal Català de Tolosa que el coneixien i que
jo qüestionava. Crec que el pare no em podia donar més del

que era alhora un dels dirigents de la JSU. Un home que va
ajudar-me a entendre moltes de les coses que no entenia.
Amb molts companys de la meva edat ens vàrem trobar com
abocats tant als casals catalans com a la JSU. Havíem
dentendre què érem, catalans, espanyols o francesos? I per
respondre a aquesta qüestió, havíen de saber què havia

que mhavia donat.

passat durant la República i la guerra civil als nostres pares
per descobrir don veníem nosaltres.
Hi ha fets polítics que han tingut un impacte molt
significatiu que than permès un canvi de via o dorientació
política, com per exemple el Maig del 68. El vas viure com
a actor o espectador?

Socialistes Unificades). Parlo de la JSU perquè va ser un
fenomen enorme, bastant desconegut encara avui. Després
de la seva creació el juny del 1936, simultània a la del PSUC,

Seria pretenciós dir que vaig ser-ne un actor. En ser exclòs
del PSUC a la tardor de 1965, al meu retorn dAlgèria, passo
gairebé tres anys, amb certs companys, cercant o esperant

arribà ràpidament al mig milió de membres, el secretari
general era Santiago Carrillo, i, a Catalunya, la JSUC era
adherida a la Internacional Juvenil Comunista i els seus
dirigents eren Lina Òdena, Àngel Estivill i Teresa Pàmies,

sortides del túnel en el qual ens trobàvem quan va començar
lagitació dels estudiants de Nanterre el març de 1968. Maig
del 68 va ser també per a mi la gran bufetada, el que no
podíem imaginar de cap manera. Al principi ens agafava

entre daltres. Per mi a Tolosa va ser una escola per entendre
la guerra civil amb un historiador com Manuel Tuñon de Lara

totalment descol·locats i va ser la descoberta de la irrupció
de les forces revolucionàries que samaguen sota les
llambordes de París, i que apareixen cada mig segle. Vaig

El pare no em va comunicar el culte dels
sentiments

tenir la gran sort de ser-hi present, com un espectador actiu
i admiratiu, de tot allò que anava descobrint i que els
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Tant a Tolosa com a París has mantingut sempre un
contacte amb la llengua i la cultura catalanes; thi has trobat
atrapat o ho has cercat o desitjat?
Als casals catalans mhi he trobat orientat molt
naturalment, així com la meva adhesió a la JSU (Joventuts

Cultura

marxistes ortodoxos no podien entendre de cap manera. Els
estudiants van ser lespurna, però el moviment obrer, amb
nou milions dobrers ocupant les fàbriques, dóna una idea
de la força inicial i social de Maig del 68. Malauradament,
el moviment no va poder trobar cap sortida política perquè
els propis partits tradicionals tampoc sho esperaven i no hi
eren gens preparats. Per a mi va ser una gran lliçó en tots
els aspectes socials, polítics i culturals que vaig memoritzar
per transposar-la molt ràpidament amb la meva instal·lació
a Sabadell i Barcelona. Les conseqüències no van ser gens
positives per a Catalunya, perquè després del fets del rectorat
de Barcelona vindria lestat dexcepció, el gener de 1969.
Dues experiències més que than marcat són les
revolucions dAlgèria el 1962 i la revolució dels clavells de
Portugal el 1974. No és així?
Sí noi, veig que tagraden les revolucions. El 62 sóc
destituït de la direcció de la JSU i a principi de 1963 men
vaig cap a Algèria com a cooperant tècnic del govern algerià.
Els algerians estaven molt contents perquè eren finalment
independents després de molts anys de lluites i lAlgèria de
Ben Bella tractava en aquell moment de construir una societat
socialista, imaginat! Durant lany 1963, Algèria esdevé una
de les capitals del tercer món anticolonialista, i dels noalineats, amb visites de Fidel Castro, Seku-Turé, Mandela,
Che Guevarra. Ponte Corvo fa la seva pel·lícula La Batalla
dAlger i Ben Barca prepara la tricontinental des dAlger. És
un gran moment històric, i jo treballo com a tècnic en un
comitè de gestió algerià. Pel que fa a la descoberta de la
Revolució dels clavells de Portugal, lany 1974, és molt diferent
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Dives-Sur-Mer, estiu del 1962

Maig del 68 va ser la gran bufetada
perquè només era un viatge de turisme polític un any abans
de la mort de Franco, que ja sentíem arribar.
També hem de recordar, encara que fossin anteriors,
els teus viatges a Catalunya durant el franquisme, perquè
comportaven un cert perill. Com va anar?
Els meus primers viatges són el 1962, amb el passaport
espanyol tot just estrenat, i eren viatges molt ben organitzats,
amb contrasenyes precises i maletes de doble fons molt ben
preparades que contenien molts exemplars de Mundo Obrero
o Treball en paper bíblia premsat. Descobria els militants
comunistes de linterior en circumstàncies molt especials;
eren uns militants de linterior, homes i dones molt valents,
amb unes conviccions molt fortes que em van realment
impressionar. Descobria la societat franquista i reconec que
eren unes experiències bastant perilloses; certs companys
«van caure» i van ser condemnats a 12 anys de presó. Recordo
la caiguda de Pere Ardiaca anunciada a La Vanguardia,
arribant a casa de la meva cosina Berta de Barcelona.
Tornes a Barcelona lany 1968, on tinstal·les i treballes
com a ensenyant; i tu, que ets català, però que thas format
a França, has de reaprendre el funcionament del país i fertel teu. Va ser difícil?
Sempre mhe adaptat bastant de pressa, com ara a la
musulmana Algèria. Malgrat un tall de més de trenta anys,

No és la curiositat més que el passat la que tempaita?
Crec que la curiositat és el motor del canvi i que condueix
vers lobertura a les altres cultures. Crec en una cultura
catalana oberta que es nodreix de totes les altres cultures.

estava armat per adaptar-me a Catalunya, el meu propi país;
era un país escollit. És clar que descobria aspectes de la vida
social de les acaballes de lEspanya franquista que em

La seva força és la integració i atracció duna identitat històrica
original que ve de lluny i que vol anar sempre més lluny, que
no té por de la mundialització perquè sap precisament don

sorprenien, com el valor de la pesseta, o les 3 unces de pernil
que una dona gran demanava al mercat.

ve. És una identitat de resistència i dobertura.

Tu has viscut a Tolosa en contacte amb loccità, has
estudiat en francès a París, has treballat a Algèria i après
una mica dàrab, has tornat a Catalunya i treballat en
català...; aquests coneixements than portat cap a la
sociolingüística?
Potser sí, però també mhi ha portat, com a molts altres
companys, la necessitat del poble català que, en un moment
de la seva història, necessitava una normalització lingüística
després de 40 anys de franquisme i de prohibicions. I la
sociolingüística era la nova ciència que ens hi podia ajudar
millor. El Grup Català de Sociolingüística neix lany 1973 a la
Universitat Catalana dEstiu de Prada de Conflent, i participarà
juntament amb els juristes i els diputats del Parlament de
Catalunya en la confecció de les dues lleis de normalització
lingüística (1983 i 1989). Per sort, hem tingut mestres com
loccità Robert Lafont, el valencià Lluís V. Aracil i el català
Antoni M. Badia i Margarit.

Cultura

1963. Algèria era una capital de
l'anticolonialisme

Per acabar magradaria que aclareixis el títol El passat
ens empaita, perquè tinc entès que el títol original no era
ben bé aquest, oi?
Sí, el títol original era Corre company, el passat ens
empaita, que volia suggerir de mirar sempre endavant més
que no pas al retrovisor, però per a leditor era massa llarg;
prové dun eslògan del Maig del 68, amb el qual crec haverme identificat: «Cours camarade, le vieux monde est derrière
toi».
En el pròleg, Raimon Obiols explica que caldria que
tothom participés molt més en la construcció de la memòria
històrica del poble per tal que pugui servir de referent per
a tothom de cara al futur. Hem de saber don venim per
saber on anem.
Crec que lObiols volia dir que lesquerra ha de cuidar
molt més la seva pròpia memòria històrica. El govern del
Tripartit va començar una feina que ha de continuar amb el
Memorial Democràtic de la Generalitat, en el qual tots
hauríem de col·laborar.

Futbol al Casal Català de París. Gentil Puig, Romà Planas i Àngel Castanyer.
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Societat

Urbanoporosi
Col·lectiu (Sa)badall
Format per la fotògrafa Berta Tiana Alsina i els geògrafs

El projecte dart geogràfic «Urbanoporosi. Sabadell i els

Bernat Lladó Mas i Maties Serracant Camps, (Sa)badall és
un col·lectiu nascut lany 2010 que explora les noves realitats
geogràfiques de lespai urbà i del territori.
A través duna mirada pausada i crítica, barrejant formats

silencis urbans» és el primer fruit del treball del col·lectiu,
presentant com a proposta principal una exposició on a
través de la fotografia, la cartografia, el text i el vídeo
pretenem compartir una imatge, o potser una contra-imatge,

i llenguatges diversos, pretenem posar de relleu algunes de
les dinàmiques urbanes i territorials contemporànies a fi de
proporcionar les bases necessàries per generar debats i

de la ciutat provocant i facilitant el debat i lapoderament
ciutadà del futur daquests espais urbans. Les xerrades, els
debats, els itineraris i les diverses trobades que hem organitzat

reflexions al voltant de les mateixes.

formen part de la dinàmica social a la que volem contribuir.
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sabadall.wordpress.com
twitter @sabadall

Societat

Urbanoporosi:

imatges dun model urbà en crisi

1

Bernat Lladó Mas; Fotografies de Berta Tiana; Cartografia de Maties Serracant
Avui en dia, una de les dificultats més evidents a lhora de
parlar sobre el fet urbà és el de les seves definicions. La
correspondència entre les paraules, els conceptes, les idees

per fer-lo perceptible a la resta de ciutadans. Ens semblava
que, entre tots, havíem normalitzat un paisatge urbà que és
del tot dissonant en relació a les necessitats i els desigs de

o les imatges que tenim per nombrar i definir la ciutat i els
processos geogràfics que hi tenen lloc, sha anat perdent i
erosionant. Per això en els darrers temps han sorgit en el

la gent. Per això calia ressaltar-lo, fer-lo visible. Daquí que,
entre altres coses, comencéssim a fotografiar la urbanoporosi
sabadellenca. Fotografiar la ciutat és, en sí mateix, un acte

camp de la geografia urbana noves expressions i metàfores;
amb elles es busca copsar duna forma més precisa les noves
realitats urbanes i territorials en curs. En aquest sentit, el
terme que nosaltres hem proposat, «urbanoporosi», sinscriu

dordenació urbana. A més, les fotografies, un cop publicades
o exposades, permeten al mateix temps fer visible un
determinat aspecte de la realitat i contribueixen a la
consciència crítica.

en aquest debat. Per mitjà daquesta paraula nosaltres volem
descriure una nova realitat urbana que es manifesta a la
ciutat de Sabadell però que, segurament, seria extrapolable
a molts pobles i ciutats de Catalunya. Una ciutat cada vegada
més porosa; una ciutat que perd «ossada». Només cal
passejar per la nostra ciutat per adonar-se de la quantitat
despais buits, desaprofitats, infrautilitzats i barrats que shi
troben. Certament una ciutat més porosa, menys densa,
podria ser un signe positiu. A finals dels anys vuitanta i
principis dels noranta es parlava de «lesponjament urbà»
com un pràctica urbanística desitjable; els centres històrics
de la ciutat havien de «respirar» i calien actuacions
encaminades en aquesta direcció. Avui en dia, però,
lesponjament o la major porositat de la trama urbana no
respon a cap política pública deliberada sinó al resultat de
causes diverses. Lactual crisi econòmica sens dubte nha
reforçat la tendència, però segurament el procés
dabandonament i deixadesa urbana ve de lluny. Així mateix,

A partir del nostre propi arxiu fotogràfic (actualment
dunes 500 imatges de Sabadell) vam agrupar les
arquitectures buides i els espais sense ús en cinc categories
diferents; un primer pas per ordenar el caos. Unes categories
que també utilitzàrem en lelaboració de dos mapes en els
quals shi localitzen cada un dels espais o parcel·les buides.
Més enllà daquest exercici analític, però, també volíem fer
emergir aquesta sensibilitat nova o consciència critica que
hauria de permetre repensar o reinventar els usos, les funcions
i els règims daquests espais. Ara bé, els nostres objectius

les actuacions que es portaren a terme aleshores, algunes
delles socialment criticables, ampliaren lespai públic existent

Aquest fenomen, que comença a tenir un abast certament
preocupant, sovint ens passa desapercebut. Fins i tot
ladministració local mira cap a una altra banda (ja sigui per
manca de recursos, falta dimaginació o poca iniciativa). Per
aquest motiu, des del col·lectiu (Sa)badall vàrem iniciar lany
2010 un projecte no només per registrar i analitzar aquest
procés de deteriorament i abandonament urbà, sinó també

1 Una versió més extensa daquest text va ser publicada originalment a la revista Quadern de les idees, les arts i les lletres, nº187, octubre del 2012, pàg. 13-15.
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(nous traçats urbans, places interiors, edificis públics); una
situació molt diferent a la dara. Moltes parcel·les que han
quedat desertes són de titularitat privada, i aquells espais
que pertanyen a ladministració resten a lespera de ser
utilitzats.

Societat
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no només eren dordre pràctic i aplicat: posar de relleu
labandonament urbà i generar un debat que posi fil a lagulla
per tal de reorientar les polítiques públiques i urbanes

A través del projecte Urbanoporosi, exposat parcialment
durant els mesos de març a juny del 2012 a la sala
dexposicions de lAlliance Française de Sabadell, volíem

competents. També volíem fer emergir la poètica implícita
en molts daquests espais.
En efecte, el deteriorament també és una «qüestió
mental». Més enllà del deteriorament físic i objectiu, existeix
una valoració subjectiva de la runa i la destrossa. El llindar

sensibilitzar la gent sobre aquesta realitat a fi diniciar un
debat autònom capaç a mitjà o llarg termini de crear
oportunitats pràctiques a partir del fenomen de
labandonament, el deteriorament i el buidatge urbà. El
millor camí daquesta sensibilització, com hem dit, ens semblà

més enllà del qual el deteriorament urbà és intolerable no
és el mateix per tothom. Però també és una «qüestió mental»
en un altre sentit fins i tot més preocupant: podria la runa

que podia ser lart.
El judici estètic és un sentiment racional que la cultura
modela. A la pregunta de si podem trobar plaers en aquests

i el deteriorament urbà, és a dir, la urbanoporosi, ser lindici
dun pensament urbanístic també ruïnós, buit i decadent?
Fins a quin punt existeix una correspondència entre lestat
de la nostra ciutat i lestat mental dels qui la pensen, la

espais decadents, tancats o a punt densorrar-se, podem
respondre afirmativament sempre i quan la cultura ens hi
ajudi. No és el primer cop en la història de lart que la ruïna
es fa present. Potser en aquest sentit el projecte Urbanoporosi

gestionen i ladministren? Les oportunitats pràctiques que
podrien existir entremig del terregall urbà exigeixen alguna
cosa més que un pensament burocràtic i instrumental; com

i limaginari que mostra contingui una lectura més subterrània
que la merament crítica i social; perquè els paisatges
enrunats, decadents i deshabitats generen un estat dànim

a mínim requereixen imaginació. I la imaginació no és una
cosa que es pugui cultivar només des del poder; cal buscarla entre la gent que voldria fer ús daquests espais però no
pot; cal buscar-la en aquells àmbits en els quals la necessitat

i unes ressonàncies emocionals determinades. Si hem de
conviure amb aquests espais, no és lhora de començar a
mirar-los amb uns altres ulls? Per mitjà de les fotografies de
la Berta Tiana podem aprendre a mirar duna nova manera

o la creativitat guien lacció i el pensament.

aquests espais que lavenç urbà ha deixat arraconats. Són

responguin parcialment a aquesta descripció, però és
interessant ressaltar que la deixadesa urbana i el «paisatge
físic» resultant és fruit al mateix temps duna destrucció
«natural» el pas del temps i duna destrucció que en

que puguin suscitar, les ruïnes, els espais buits, les cases
abandonades o els barris deshabitats, continuen essent, en
alguns casos, lexpressió de la desigualtat social i la injustícia

podríem dir «programada» o «estructural». En qualsevol
cas, repensar la ciutat implica també intervenir sobre els
mecanismes i les pràctiques econòmiques capitalistes.

espacial. Tant una com laltra responen en part als propis
mecanismes dun model econòmic i social que perpetua
aquesta situació; són elements estructurals del funcionament
capitalista. No és difícil imaginar-se que un sistema econòmic

En fi, el model urbà, la construcció de la ciutat, no és
només un problema tècnic o urbanístic. La ciutat és també
una qüestió de govern. Recuperar el govern de la ciutat
implica que les decisions que hi tenen lloc no es deixin en

que es regeix pel principi bàsic de lacumulació incessant de
riqueses, un principi no exempt de contradiccions internes
necessiti, tard o dhora, destruir per seguir creant riquesa.

mans del mercat o ladministració, sinó dels propis ciutadans.
El Col·lectiu (Sa)badall, amb el projecte Urbanoporosi, hem
volgut documentar un fenomen que degut a les seves actuals

Això és especialment cert en relació a la ciutat, ja que lespai
és un recurs limitat. Per poder continuar acumulant les
plusvàlues que el creixement urbà genera, arriba un punt
que sha de «destruir» el teixit urbà existent. Segurament

dimensions ens sembla preocupant. A través de lexposició
i tot el que aquesta ha generat (debats, reaccions, discursos,
blogs, entre daltres), hem volgut compartir aquesta
preocupació per tal dobrir les portes al debat i a la

les causes durbanoporosi són més complexes i només

confrontació.

Societat

espais insignificants perquè fins ara han estat poc treballats
per la imaginació poètica.
No podem oblidar, no obstant, que a pesar de la relació
poètica que hi puguem mantenir, del plaer visual i estètic
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Italo Calvino, «Laventura dun fotògraf», 1955
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El pas entre la realitat que ha de ser
fotografiada perquè ens sembla
bella i la realitat que ens sembla bella
perquè ha estat fotografiada,
es brevíssim.

Societat

Ada Colau

La força i la convicció
en la lluita per lhabitatge
Montserrat Armengol i Rosa M. Puig-Serra; fotografies dIsidre Tiana
Ada Colau. Barcelona, 1974. Estudis de Filosofia a la Universitat de Barcelona. Treballa com a investigadora a lObservatori
de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC). Com a activista social, sha implicat en diversos moviments de protesta
antiglobalització. És cofundadora de la Plataforma dAfectats per la Hipoteca (PAH) que aplega col·lectius ben diversos
i persones i famílies en una situació extremadament vulnerable perquè estan a punt de perdre lhabitatge per no
poder pagar la hipoteca. En poc temps, aquesta associació dafectats, aparentment feble, ha aconseguit un ressò i
una força inaudites; hi ha fet molt el caràcter valent, lluitador i incisiu de lAda Colau, la seva convicció en el poder
del col·lectiu per fer justícia social i, en definitiva, el seu discurs molt ben interioritzat i articulat. Juntament amb Adrià
Alemany, ha publicat els seus arguments a Vides hipotecades. De la bombolla immobiliària al dret a lhabitatge (Angle
Editorial, en català, Cuadrilátero de libros, en castellà).

Ens rep al local social de la Plataforma dAfectats per la Hipoteca,
a Barcelona, a prop dels Encants. És ple de cadires a punt per
fer una rotllana, i no nhi ha dues diguals.
Ets la cara visible dun moviment que lluita per un tema
molt concret. Don prové la teva implicació?
El meu activisme a favor dels drets socials va començar
fa més de deu anys. Amb els companys realitzàvem actes de
denúncia dels efectes nocius de la globalització, del poder
econòmic que ens domina, de la manca de democràcia en
general. Però vam fer-nos una reflexió: la lluita és més
efectiva si se centra en un aspecte ben concret, que afecti de
ple les nostres vides. I lhabitatge és un dels principals
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problemes a Espanya i un dret que es vulnera
sistemàticament. Aleshores em vaig implicar en col·lectius
com el Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística,
o V de Vivienda, on el 2006 un grup denunciem la bombolla
immobiliària i el 2009 creem la PAH.
Quins són els objectius de la PAH?
Reclama el dret a lhabitatge mitjançant unes demandes
de mínims. Arran de lesclat de la bombolla immobiliària,
ara milers de persones no poden pagar la hipoteca, i això
genera dos problemes demergència per a moltes famílies:
el deute inassumible amb el banc i la pèrdua de lhabitatge.
Pel que fa al deute, exigim la dació en pagament retroactiva
que la gent pugui alliberar-se del deute en perdre la
propietat, i pel que fa a la pèrdua de lhabitatge, demanem
que saturin els desnonaments, i que la gent pugui quedarse en règim de lloguer social en els pisos buits que les entitats

financeres acumulen. Però sha de fer molt més per garantir
el dret a lhabitatge en general.

lleis autonòmiques tracten del dret a lhabitatge. La paradoxa
és que tot aquest reconeixement normatiu tan ampli no sha
concretat en polítiques públiques ni en la legislació. La política
pública ha tractat lhabitatge com a mercaderia, i no com a

Societat

Les Nacions Unides, i altres institucions
internacionals, han establert de forma
molt clara què vol dir garantir el dret a
lhabitatge; no és una abstracció.
Proposen un seguit de mesures
concretes que fan possible aquest dret.

dret. En molts països sestableix que les persones no hi poden
destinar més del 30 % dels ingressos. També es pot evitar la
inseguretat que et puguin fer fora del pis sense que et
garanteixin un reallotjament, tot disposant de parcs
dhabitatges de lloguer social. Espanya no ha dedicat recursos
a lhabitatge social que serviria per pal·liar els efectes dels
desnonaments.

Lhabitatge ha estat un àmbit de negoci molt lucratiu,
i ens hem acostumat a entendrel com un bé, i no pas com
un dret. És possible conjugar ambdós conceptes?

Quin seria el model a seguir?
No hi ha cap país que ho tingui completament resolt.

Tenir un habitatge digne és un dret que tots hauríem de
tenir garantit. La Constitució el reconeix en larticle 47, i
també esmenta que sha impedir lespeculació. Espanya
també ha ratificat la Declaració Universal dels Drets Humans

Però Espanya és lestat europeu que ho fa pitjor: cap altre
país desnona com es fa aquí, perquè fer fora de casa tota
una família és la pitjor vulneració daquest dret fonamental,
i per tant ho eviten tant com poden. Pel que fa al deute, facis

i altres pactes internacionals que reconeixen lhabitatge com
a dret fonamental i que obliguen a protegir-lo. També les

el que facis et quedes endeutat de per vida; en altres països
tenen fórmules semblants a la dació en pagament, processos
concursals Es busquen mecanismes perquè les persones
puguin resoldre el deute i reprendre les seves vides sense
haver darrossegar aquest llast. A la resta dEuropa el lloguer
és una alternativa real a la compra, però ací està desprotegit,
és inestable, car i de mala qualitat, i no desgrava fiscalment,
i quan ens plantegem un projecte de vida a llarg termini, tot
ens porta a la hipoteca. Altres països incentiven el lloguer i
a Alemanya tenen el lloguer protegit, amb els preus limitats.
I també hi ha parcs suficients de lloguer social que, en alguns
països nòrdics, arriben al 30 o 40 % dels habitatges
disponibles; aquí només sarriba a l1 %.
Es disposa de dades oficials sobre lestat de lhabitatge
a lEstat espanyol i a Catalunya?
En general són molt deficients i poc fiables. LINE és a
punt de publicar el cens dhabitatges que es fa cada deu
anys. A lanterior enquesta, la del 2001, hi constaven tres
milions dhabitatges desocupats! Una primera filtració de

Catalunya, podem parlar de mig milió dhabitatges buits.
Pel que fa a les dades sobre execucions hipotecàries i
desnonaments, les úniques que hi ha provenen del poder
judicial, i estan molt mal processades: ofereixen informació
quantitativa per províncies i barregen lhabitatge habitual
amb la segona residència, els desnonaments dhabitatges
de propietat amb els de lloguer Per tant, és molt difícil
tenir una idea detallada de lestat de lhabitatge en el nostre
país. I és una vergonya que un dels problemes més greus
que tenim no disposi dinformació ben recollida. La PAH
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linforme del 2012 esmenta cinc milions i mig dhabitatges
buits. Les entitats financeres reconeixen tenir-ne al voltant
dun milió, però no només acumulen pisos de les execucions
hipotecàries, sinó també de fallides dimmobiliàries i de
constructores; per tant, es tracta de milions dhabitatges. A

Societat

estem elaborant un informe propi. Durant lany 2012 shan
fet unes cent mil execucions hipotecàries, i se nhan produït
unes quatre-centes mil des que va començar la crisi.
Tanmateix, sha sentit a dir des de la Generalitat que
falten habitatges, que cal construir de nou.
Això és una barbaritat. També ho va dir no fa gaire

La sentencia del Tribunal Superior de la
Unió Europea ens ha donat la raó: tot
el procediment dexecució hipotecària
espanyol és il·legal.
que soferiran a inversors estrangers per tornar a alimentar

lAssociació Espanyola de la Banca: que per sortir de la crisi,
sha de tornar a construir i a constituir hipoteques. Les entitats
financeres volen que es repeteixi el cicle especulatiu, i el més
increïble és que ladministració pública lestà ajudant en

un cicle especulatiu. Aquest pisos són nostres i els hem de
reclamar.

aquest camí.
La dació en pagament ha estat contestada per alguns

ha dels llogaters desnonats?
Ens vam centrar en el tema de la hipoteca perquè sabíem
que seria la principal afectació en esclatar la bombolla

economistes; diuen que reclameu un canvi de les regles a
meitat del joc, que provocarà un enduriment de les
condicions dels préstecs i que tot plegat agreujarà la crisi.
Les regles del joc vigents fins ara són, precisament, les

immobiliària. El 2006, a Espanya, hi havia un desequilibri
total en laccés de lhabitatge, de tal manera que el 90 %
de la població optava per la propietat -una desproporció que
no té comparativa en cap país del nostre voltant.

que han endeutat bona part del país. Accedir fàcilment al
crèdit semblava una forma de progressar que convenia a
tothom, però ha provocat la ruïna econòmica de milers de
persones. La PAH exigim una reforma més profunda de la
Llei hipotecària, en el sentit de posar més controls al préstec:
limitar el percentatge de renda que shi pot destinar -que
no superi el 30 % dels ingressos-, limitar-ne també la durada
-perquè els terminis habituals, de 30 o 40 anys, no són
raonables. Aquestes mesures tindrien, de retruc, efectes
beneficiosos per al conjunt la societat, perquè farien de
contenció dels preus dels habitatges, que sadaptarien molt
més a la capacitat real adquisitiva de la població i alhora
impedirien bombolles futures. Quan les entitats financeres
repliquen que la dació en pagament els obligarà a ser més
prudents en la concessió del crèdit, tenen raó. Però això és,

Malauradament, tot indica que aviat ens haurem docupar
dels llogaters desnonats, perquè el lloguer pot empitjorar
arran del projecte de llei impulsat pel PP que, si tira endavant,
farà més precari encara el contracte: el propietari podrà
apujar el preu cada any, no pas segons lIPC, sinó amb el
barem que ell decideixi; en reduir-ne la durada a tres anys,
els desnonaments que es puguin produir seran més ràpids
i amb menys garanties Sens dubte, aviat haurem dinsistir
en la regularització del lloguer.

Defenseu els afectats per les hipoteques, però què hi

En aquests moments, hi ha una sèrie de sentències
favorables a les vostres posicions i el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea us ha donat la raó. Anem pel bon camí?
Estem molt esperançats. El problema és tan greu que el
poder judicial sha posicionat de forma contundent, i això
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precisament, el que ens convé. Que mesurin millor les
condicions de les hipoteques, que vigilin les taxacions que
fan i a la llarga, sabaixaran els preus dels pisos, perquè si
la garantia per liquidar el deute és lhabitatge, els preus no
sinflaran com ho han fet fins ara. Per tant, ha estat la mala
concessió del crèdit el que ha afectat no només les persones
que no poden pagar la hipoteca, sinó el país sencer, perquè
ara tenim bancs nacionalitzats per la seva pèssima gestió.
Ho estem pagant amb diners públics que sestan retallant
de sanitat i deducació. Ha quedat demostrat que la tesi de
les entitats financeres és falsa, que la seva política del crèdit
fracassa totalment i que genera una situació dempobriment
massiu.
Com valoreu la creació amb diners públics del Sareb, el
banc dolent?
Una altra vegada han endeutat el país per rescatat la
banca, per netejar-los els balanços dactius immobiliaris, i
sense la contrapartida social que els habitatges es destinin
a lloguer social,però el govern del Partit Popular ha decidit

Fotografia: PAH

persones en una situació dinseguretat jurídica col·lapsant
els jutjats.

Societat

La col·laboració entre les plataformes
ciutadanes i els sindicats és important;
la seva base social és imprescindible per
aconseguir qualsevol canvi social.

Et sembla important mantenir la complicitat amb els

és molt significatiu, perquè, per definició, és una institució

sindicats?
Com a reflexió general, la seva base social és
imprescindible per assolir qualsevol canvi. També penso que

conservadora i molt prudent en les seves declaracions. Fins
ara, alguns jutges havien intentat buscar lesquerda duna
llei injusta per contenir els seus efectes. Hi ha algunes
sentències pioneres que han impedit les execucions

les estructures sindicals han dentrar en un període de reflexió
i dactualització, perquè el món del treball ha canviat, perquè
el món dels moviments socials i de lorganització ciutadana
ha canviat, i per tant lorganització i lestructura dels grans

hipotecàries i que han buscat una forma de pagament en
dació parcial, però això és insuficient. Mentre la llei sigui
injusta, la situació seguirà sent la mateixa. La sentència

sindicats també shaurien de renovar.

europea ens dóna la raó que tot el procediment dexecució
hipotecària espanyol és il·legal, perquè vulnera una normativa
comunitària que és vigent des del 1993; per tant, totes les
execucions que shan fet en aquests vint anys són il·legals.

responsables de la situació de les persones en situació de
desnonament?
En absolut. Hi ha un teixit de responsabilitats i la gent
afectada també en té una part. Però aquestes responsabilitats

Ara sí que tenim una eina per anar als jutjats de forma
massiva, demanar que saturin els procediments vigents,
que no se nadmetin de nous fins que no canviï la llei, i fins
i tot revisar els que shan executat i que sen decreti la
nul·litat, perquè shan fet amb una llei que era il·legal. Però
la lluita als jutjats segueix sent llarga i costosa, i per això
convé canviar immediatament la llei. La Iniciativa Legislativa
Popular que hem dut al Congrés, amb el suport dun milió
i mig de signatures i en la qual han participat la UGT i CCOO,
conté les mesures que permeten fer un punt i part: si lestat
sha equivocat aplicant una llei il·legal, compensem-ho ara
aprovant la dació en pagament, alliberem les persones del
deute, garantim el dret a lhabitatge en règim de lloguer
social i tornem a començar amb una llei que sigui justa.
Mentre no saprovin aquestes mesures, tindrem milers de

tenen un greu desequilibri: uns van fer les regles del joc i
uns altres només podien demanar una hipoteca per accedir
a un bé de primera necessitat. Els bancs, les immobiliàries
i les promotores van jugar amb la necessitat de la gent per
fer negoci. I ladministració també té part important de
responsabilitat, perquè les polítiques públiques estan
orientades cap a la compra de lhabitatge. El problema és
que la gent afectada, la part més vulnerable, és la única que
està assumint les responsabilitats.

El govern i les entitats financeres són els únics

Heu intentat el diàleg amb els bancs?
Sempre hem intentat el diàleg amb tothom. Però els
bancs han estat molt arrogants en la seva resposta, perquè
la llei els sobreprotegeix i no busquen linterès general; són
empreses privades que busquen el màxim benefici. Davant
del seu silenci, vam iniciar accions de pressió sobre el seu
punt feble: la imatge pública. En iniciar les accions de
denúncia davant les seves seus, hem aconseguit obrir unes
quantes negociacions.

davant els llocs de treball o els domicilis dels polítics?
És una campanya quan shan esgotat totes les vies
dinterlocució. Fa més de quatre anys que treballem en
defensa dels afectats per la hipoteca, persones que ens
arriben en situació totalment límit i desesperada, i hem fet
un esforç de contenció i de vehicular tota aquesta
desesperació cap a formes constructives. Però ni les entitats
financeres ni lEstat no han respost mai. Malgrat les darreres
fites assolides, lèxit de signatures per a la ILP i les sentències
favorables, els diputats del PP encara giren lesquena a la
realitat social. Per això els hem enviat una carta convidantlos a entendre la situació de les persones afectades, però no
ens han ni contestat. Què més hem de fer? Seria immoral
no actuar davant daquesta flagrant vulneració de drets
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Com es justifica lescarni o escrache, concentracions

Societat

fonamentals i no ens ho perdonaríem mai. Amb lescrache
no pretenem violentar la intimitat de ningú. Simplement,
de forma pacífica, busquem interpel·lar la consciència
individual daquests diputats.
La PAH sha revelat com un moviment antisistema eficaç,
gràcies a uns objectius molt concrets. És aquesta la forma

És molt important que el conjunt de la
ciutadania sorganitzi, simpliqui i generi
xarxes socials; la PAH hem demostrat
que, amb el suport mutu, la feina
persistent i decidida i la solidaritat, els
drets es conquereixen. És possible
deturar Goliat.

de lluita que cal per millorar la societat?
La lluita pel dret a un habitatge digne ens porta a una
reflexió més àmplia. Hem fallat com a societat, perquè hem
confiat en un model que ha estat un fracàs absolut, i ara

democràcia que tenim no respon a la realitat social. Tenim
davant nostre un canvi de paradigma, i per a què el nou

nestem patint les conseqüències. Si qüestions bàsiques com
lhabitatge han fallat, és perquè shan tractat a partir de
valors que no han funcionat: lindividualisme, el

paradigma sigui millor, cal enfortir el teixit social basat en
la solidaritat. Perquè en situacions de crisi profunda, un canvi
de paradigma també pot desestabilitzar i portar cap a formes

consumisme , que ens han portat cap a un camí que fa la
sortida de la crisi molt més complicada. Hem daprofitar la
crisi per orientar-nos cap a una economia més social, més
cooperativa, amb valors molt més solidaris. La crisi, a més,

feixistes, com sestà veient en altres llocs i com ha passat en
altres moments de la història. Per això és molt important
que el conjunt de la ciutadania sorganitzi, que simpliqui i
generi aquestes xarxes socials basades en el suport mutu.

ens ha fet conscients que tenim una democràcia molt
superficial i precària, que està segrestada pels interessos
econòmics duna minoria profundament antidemocrática perquè les entitats financeres no les escollim en cap elecció,
i en canvi són les que estan decidint leconomia del país.
També el sistema de partits sha quedat antiquat; és molt
rígid, poc transparent i poc permeable a la participació
ciutadana. Labstenció no para de créixer, perquè la

La PAH nés una. Si ens ho haguéssim preguntat fa quatre
anys, ningú no sho hagués cregut, que es pogués resistir a
un desnonament; ningú no sabia què era la dació en
pagament. Més enllà de canviar la llei, és dels petits èxits,
dels sis-cents desnonaments aturats, de les negociacions
aconseguides, de cada una de les signatures recollides, del
que nestem orgullosos. Aquesta és la lliçó de la PAH, la que
es resumeix amb el crit: Sí es pot Sí se puede.

La lluita contra els desnonaments ve de lluny. Ja al mes de setembre de 2010, la UGT de Catalunya presentava linforme
«El banc em fa fora de casa», on denunciàvem les paradoxes i els excessos de les anomenades execucions hipotecàries
i exigíem la necessitat duna nova regulació que protegís el dret a lhabitatge dels ciutadans i les ciutadanes. Per articular
les nostres demandes, el nostre sindicat va creure necessari generar un moviment social ampli i divers que, carregat
de raons, arribés a lopinió pública per explicar el problema dels desnonaments. ADICAE i la Unió de Consumidors de
Catalunya es van sumar a la proposta inicial dILP hipotecària, una llavor en què aviat ens vam trobar amb altres
moviments i organitzacions, com la PAH, CCOO, CONFAVC, DESC, Taula del Tercer Sector, entre altres. De la força de totes
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va reeixir la constitució de la comissió promotora de la ILP per la dació en pagament, que ha posat contra les cordes
un govern que ha hagut descoltar les raons de la majoria contra una política hipotecària que, fins i tot Europa, considera
injusta i abusiva.

Fotografia: PAH

Societat

A la recerca dun horitzó
Josep Maria Rañé, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Tot i ser greu, potser el pitjor de la situació actual és que no
hi ha un horitzó que validi les estratègies, justifiqui les
tàctiques i doni una raó de ser i un sentit als esforços, i fins
i tot als sacrificis, que sempre shan de fer per arribar-hi.
Fa 30 o 35 anys vivíem en una situació diferent però que
compartia algunes característiques similars a lactual. Estàvem
immersos dins duna profunda destrucció del teixit productiu,
amb tancament dempreses i pèrdua de llocs de treball, un
ritme constant i creixent de latur que va arribar a afectar al
25 % de la població activa daleshores, amb un atur juvenil
que superava el 50 % i una protecció contra la desocupació
que no arribava al 40 %. Els serveis públics que havien de
garantir el drets bàsics de ciutadania (salut i educació) o no
existien o eren insuficients, però en cap cas eren universals.
Evidentment, com ara, hi havia un fort malestar social i
mobilitzacions laborals, socials, ciutadanes..., però no ens
enganyem, com ara, també hi havia pors i recances. Potser
la diferència és que aleshores, sense ser-ne conscients i sense
que ningú no ho teoritzes, ni ho verbalitzes amb claredat, hi
havia un horitzó que sintuïa i es desitjava col·lectivament:
La societat tenia clar que volia ser i estar a Europa.
No per pertànyer a una entitat política supraestatal sinó
com el reflex dun ideal de vida i societat. Un ideal creïble
que si sassolia ens comportaria més democràcia, més justícia
social amb un Estat del benestar potent i una economia més
moderna i generadora docupació. Un ideal conegut, definit,
creïble i desitjat. Un ideal o objectiu pel qual la majoria de
la ciutadania considerava que valia la pena invertir esforços,
i que alhora permetia lacord entre diferents per arribar fins

creien que havia arribat lhora de rendibilitzar els que shavien
fet. Era allò que el secretari general confederal de la UGT,
Nicolas Redondo Urbieta, va avançar davant del Congrés
Federal del PSOE del 1984 amb la frase: «Coincidim en el
rumb, però no en el ritme».

a aquell horitzó. Aquesta és una de les explicacions del perquè
el consens polític i el diàleg social van ser dos elements que

La coincidència en el rumb permetia assistir a suposades
paradoxes com el fet que duna banda es donés suport a

van acompanyar la transició duna societat marcada per la
manca de llibertat, labsència o la migradesa de drets socials
i una economia tancada i autàrquica, cap al canvi no solament
de la seva pell sinó fins i tot de la seva essència.
El diàleg social no va ser un complement al consens

una vaga general contra un pla docupació juvenil, i daltra
banda es mantingués una pràctica de negociació col·lectiva
centralitzada, basada en la moderació salarial.
Però la contradicció era més aparent que real. Ambdós
processos partien duna mateixa filosofia i pràctica empírica

polític, com sha volgut presentar reiteradament, sinó un
element independent i tant substancial com laltre. Si en

que consistia en reconèixer que la concertació centralitzada
de la moderació salarial produïa com a mínim els efectes

primer terme va expressar-se mitjançant acords tripartits
(govern, patronal i sindicats), ràpidament va derivar i perdurar
cap al diàleg bipartit a lentorn de la negociació col·lectiva,
després de la ruptura que es va materialitzar amb la vaga

positius següents:
 Que en resultava una solidaritat efectiva, entre les
persones que treballen, i entre aquestes i les que estaven
a latur.

general del 14 de desembre de 1988. Una ruptura motivada
pel fet que el govern que presidia Felipe González considerava
que encara feien falta més esforços, mentre que els sindicats

 Perquè la moderació salarial, pel seu impacte en els
costos laborals, millorava la competitivitat relativa
del factor treball i afavoria la creació docupació, i

El diàleg social i lideal europeu ens van
permetre construir lestat del benestar
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Societat

 Perquè amb aquesta moderació salarial qui treballava
en sectors o empreses amb menys capacitat de
mobilització no patia una pèrdua addicional de poder
adquisitiu i, per extensió, mantenia la seva capacitat
de consum i de compra.
 Que permetia reduir la conflictivitat laboral i afavoria
unes relaciones laborals fonamentades en lacord i el
protagonisme de les parts per gestionar els conflictes, i
 Que la moderació en el creixement del salari directe de
les persones amb feina tenia com a contrapartida la
millora del salari social o diferit que comportava la
construcció dels tres pilar fonamentals de lEstat del
Benestar: pensions, salut i educació.

Per salvar el sistema financer, el deute
privat ha esdevingut públic
El resultat daquella contribució social a lobjectiu pretès
és prou conegut: vam entrar a Europa i, a més a més,
levolució política i social fins arribar a lactual crisi econòmica
es pot valorar com a globalment positiva; per això mateix
en allò que és substancial aquesta pràctica sha mantingut
inalterada. Alhora, la negociació col·lectiva centralitzada ha
estat molt útil per acompanyar el canvi del model de relacions
laborals des de lintervencionisme autoritari i el paternalisme
del franquisme fins a unes relacions laborals autònomes i
democràtiques governades pel diàleg entre les parts, i
basades en dinàmiques com ara:
 Que la reglamentació dels drets individuals dels
treballadors, recollits en el títol I de lEstatut dels
treballadors, shavia de desplaçar dels decrets del govern
a linterior dels convenis col·lectius, tal com regula el títol
III de la mateixa llei.
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 El paper de les autoritats laborals i els tribunals
evolucionava des de lautorització prèvia fins al paper de
resoldre les discrepàncies en la negociació.
 Lincrement de la capacitat dadaptar-se als canvis shavia
de negociar. Respondre als reptes derivats del procés
dobertura de la nostra economia a Europa i, desprès, a
lacceleració dels intercanvis internacionals de mercaderies
i serveis provocats per la globalització requeria dotar les
empreses de més flexibilitat interna. Però tanmateix
existia lacord -èxplicit o implícit en els AINC- que això
comportava un avenç en lassumpció de més compromís
i protagonisme -és a dir concertació- dels agents presents
en lempresa.
 La millora de les cobertures socials per dotar els
treballadors de més seguretat davant dels canvis que
provoquessin els seus desajustaments professionals o la
pèrdua de la feina.
En definitiva, a la nostra manera i amb el nostre ritme
sesdevenia un procés de convergència, en el fons i la forma,

dallò que en lentorn europeu de relacions laborals sha
convingut a anomenar la flexiseguretat.

Una experiència avançada i pionera a Catalunya
A Catalunya vam tenir un exemple clar daquesta realitat
lany 2005. Conjuntament, govern, sindicats i patronal vam
constatar que convenia un gir estratègic del model productiu,
perquè estava massa basat en un sector com el de la
construcció que havia deixat de ser productor dun bé social
i necessari i havia esdevingut especulatiu.
«LAcord Estratègic per la Competitivitat, la Qualitat de
lOcupació i la Internacionalització de leconomia catalana»
era lexpressió daquesta voluntat col·lectiva cap a un nou
horitzó dins de lEuropa econòmica i socialment avançada.
Convé recordar que aquesta iniciativa orientada a canviar el
model productiu es formalitzà quan leconomia creixia a un
ritme superior al 2 % i locupació a més del 3 % i ningú -o
gairebé ningú- augurava els problemes que tindria el sector
financer per la seva esbojarrada cursa per finançar el boom
immobiliari. No era un intent de concertació com a resposta
a la crisi, sinó per reorientar el rumb de la nau, cap a un
horitzó actualitzat, conegut, possible i viable. Les propostes
eren clares: apostar per leconomia productiva i exportadora,
mitjançant la millora del valor afegit dallò que es feia
(productes), de com es feia (processos) i de qui ho feia
(desenvolupament professional dels treballadors); reforçar
les infraestructures físiques i del coneixement dels país;
afavorir que el creixement de la R+D es transformés en
innovació a les empreses; i tot això fer-ho amb una millora
de la qualitat de locupació, molt debilitada per un excés de
temporalitat i de precarietat.

i no duna imposició unilateral. Malgrat els acords, la inèrcia
i la potència de leconomia especulativa van fer que els
importants esforços econòmics -via pressupostos- i socials via compromís i col·laboració- resultessin insuficients per
evitar-nos la crisi o per haver creat les condicions per fer-hi
front duna manera més efectiva. Tanmateix, però, el sector
exterior de la nostra economia ha assolit uns bons resultats,
amb un creixement potent de les exportacions, en particular
de les de més valor afegit, fins al punt daconseguir per
primera vegada, lany 2011, un superàvit comercial, i aquesta
dinàmica resulta indestriable daquelles actuacions

la concertació o el diàleg social, sinó pel desmuntatge dun
sistema que, tal com deia fa poc José Antonio Segurado,
antic representant de la patronal madrilenya, «ens oferia
pau social, però ens sortia massa car».
Els moviments socials, mitjançant els quals sha expressat
la indignació social per la crisi, i el rumb emprès pels sectors
conservadors europeus, espanyols i catalans, han
responsabilitzat, en molts casos, les organitzacions polítiques,
socials o sindicals de no haver-los defensat i protegit
suficientment de les conseqüències de la crisi. Aquest
allunyament afebleix els moviments socials i les
organitzacions, i, juntament amb les pors i les recances que
tota crisi alimenta, genera el substrat i les condicions sobre

endegades gairebé fa una dècada.

els quals els poders conservadors imposen un model de
sortida de la crisi basada en una reestructuració de la
correlacions de forces que sigui més favorable als seus

La pèrdua (o demolició) dels horitzons

interessos.

Leclosió de la crisi financera internacional va frenar en sec
qualsevol intent de substituir de forma ordenada el sector
de la construcció per daltres sectors productius i va desfermar
la transformació del potent endeutament privat -en aquell
moment el sector públic tenia superàvit i un endeutament
baix - en deute públic per evitar el col·lapse dels sistema
financer espanyol. Així, el rescat del sector financer, per
garantir el pagament dels seus deutes a la banca privada
internacional, ha derivat en un endeutament del sector públic
que ara veu com el servei del deute -el pagament dels préstecs
rebuts- li dificulta la seva possibilitat de desenvolupar
polítiques contracícliques creadores docupació. Alhora, la
congelació del crèdit per part de les entitats financeres,
dedicades a atresorar recursos per fer front als seus
pagaments, ofega la capacitat dempreses i de particulars

La manca de renovació dels projectes
progressistes ha afavorit les polítiques
conservadores

El context de crisi econòmica, aquesta vegada, a diferència
de la viscuda en els primers anys de la transició, sha produït
en un moment de feblesa del projectes progressistes, en
especial del socialdemòcrata. La no renovació i actualització
del seu discurs, mentre canviaven els objectius i les necessitats
duna societat que havia contribuït a crear mitjançant les
seves polítiques de creixement econòmic i de progrés social,
ha comportat que les opcions conservadores hagin obtingut
un suport polític majoritari de la ciutadania. Amb aquest
suport, la recepta aquesta vegada no ha estat laposta per

Ens cal un horitzó creïble, utòpic,
sostenible i participatiu
Una de les derivades daquest fenomen es fa evident en
el nou model de relacions laborals imposat amb la reforma
laboral del 2012, la qual trenca els equilibris assolits i confereix
a una de las parts la capacitat de decidir i dactuar. Abominen
de la negociació col·lectiva centralitzada perquè no permet
«ajustar» -com a sinònim de rebaixar- locupació i/o els
salaris amb la intensitat i la rapidesa volguda per configurar
un model de competitivitat basat en les mateixes
característiques que oferíem quan vam obrir el nostres
mercats al món: una mà dobra formada, barata i amb una
disciplina laboral adient.

Recuperar lhoritzó, treballar per aconseguir-ho
Donar resposta a aquesta ofensiva laboral, econòmica, social,
legislativa i ideològica desfermada arran de la crisi, comporta
recuperar un horitzó real i creïble, i alhora una mica utòpic,
que ajudi a vertebrar ideològicament, però també
organitzativament, una nova embranzida de transformació
i de canvi. El seu procés de definició i de cerca serà alhora
un mitjà dapropament i de construcció del mateix, però
també de reconstrucció dun nou pacte entre les classes
treballadores i els sectors més progressistes de la societat,
fent daquesta manera que sigui desitjat i possible. Caldran
esforços per assolir aquest horitzó, però paga la pena ferlos. Un horitzó que, a més de la superació de la crisi, comporti
crear les bases dun desenvolupament econòmic sostenible,
fet a la mida dels interessos de les persones i de la terra;
que representi una distribució equitativa de la riquesa, tot
creant persones-ciutadans amb drets i deures econòmics i
socials; i que serveixi alhora de motor, i en sigui deutor,
duna democràcia molt més directa i transparent.
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per tirar endavant inversions productives o mantenir el nivell
docupació i de consum, tot traslladant amb una intensitat
i una duresa impressionants la crisi financera a leconòmica
real i productiva: com a resultat, la pèrdua de milions de
llocs de treball i la desaparició de milers dempreses.

Societat

Lacord tripartit va estar acompanyat per un acord bipartit
pioner, amb el qual es pretenia que la necessària flexibilitat
interna de les empreses fos el resultat dun procés negociat

Societat

Sindicats i felicitat
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Beethoven Herrera Valencia
Segons un estudi publicat fa poc a la revista Social Indicators
Research (Investigació dIndicadors Socials), especialitzada
en estudis sobre la qualitat de vida, hi ha un vincle fort entre

En aquest nou context global tots els estudis reconeixen
que sha produït una concentració agressiva de lingrés i que,
alhora, shan desmantellat gran part dels sistemes de

la densitat sindical i la satisfacció de vida dels ciutadans.
Contra el que shauria desperar pel descens de lafiliació
sindical, larticle conclou que els sindicats augmenten la
felicitat general dels ciutadans, sobretot dels que tenen

solidaritat social i els sous han disminuït la seva participació
en lingrés. El treball precari creix, i lestabilitat ha cedit el
pas a les formes de contractació temporal amb largument
del caràcter cíclic de leconomia, sense que hi hagi programes

menys recursos econòmics. Aquesta investigació de tres
acadèmics nord-americans es va desenvolupar als Estats
Units, Austràlia, el Canadà, Finlàndia, França, Alemanya, la

dassegurança de la desocupació.
Els resultats obtinguts per lestudi als països esmentats
contrasta amb les tesis difoses des dinstitucions multilaterals

Gran Bretanya, Itàlia, el Japó, els Països Baixos, Noruega,
Espanya, Suècia i Suïssa.
Aquesta percepció la comparteixen els treballadors que
no estan sindicats; encara que els afiliats van afirmar que
estaven més contents. Les persones entrevistades van destacar
que els sindicats augmenten la seguretat de locupació
(sobretot en els casos dacomiadaments per sorpresa), la
negociació col·lectiva i lenfortiment de les xarxes socials;
aspectes que disminueixen laïllament de cada treballador.
Limpacte de lacció dels sindicats en el benestar subjectiu
sestén a la societat en general, ja que els països més
sindicalitzats van tenir taxes més altes de felicitat.
Històricament, les organitzacions sindicals han defensat
la seguretat social i la salut i leducació públiques, amb la
qual cosa va millorar lambient econòmic i social de les
nacions que estaven en procés dindustrialització. Últimament,
la ideologia de la competència i de lèxit individual expressada
en les propostes destalvi individual, enfront del procés de
desmuntar els sistemes de protecció social, han modificat la

-especialment el Banc Mundial i el BID-, que mostren les
organitzacions sindicals com a elements distorsionadors de
la lliure acció del mercat. Sovint shi sent a dir que els sindicats
són grups privilegiats perquè només representen els qui
tenen una feina, en unes condicions de desocupació persistent
i dinformalitat; i també que són buscadors de beneficis.
Aquestes idees shan reforçat a vegades per la politització
dels sindicats i el seu poc compromís amb el canvi tècnic i
laugment de la productivitat (la participació dels treballadors
en els beneficis daquesta productivitat són gairebé absents
en la negociació col·lectiva). Des del punt de vista empresarial
hi ha a vegades la inquietud que les organitzacions sindicals
no són conscients de la necessitat de sostenibilitat financera
de les empreses. Per aquests motius en altres països hi ha
apatia i disgust per la tasca del sindicalisme.
En la mateixa direcció de lestudi esmentat, lOIT, en
lInforme Global dels Sous, publicat lany 2009, va fer palès
el vincle entre laugment de la desigualtat socioeconòmica
i el debilitament de les organitzacions sindicals, mesurat per

cultura dominant.

la caiguda de la cobertura de la negociació col·lectiva.

Foto: Juan A. Zamarripa

Societat

Salutacions al 14è Congrés Nacional
de la UGT de Catalunya
Un congrés com a pausa per inspirar, sentir laire dins nostre, concentrar-nos en la nostra essència i, així, enfortir- i
nos i definir el nostre camí col·lectiu, tot convidant uns quants protagonistes de la societat a oferir públicament les
seves reflexions.

Us desitjo un Bon 14è
Congrés Nacional

sense renunciar als seus principis, amb els governs en la
gestió dels afers públics.

M. Hble. Artur Mas,
president de la Generalitat
de Catalunya

A la UGT de Catalunya li vull agrair també el paper actiu
i compromès que té a favor de lautogovern i del procés de
transició nacional que hem iniciat. Sobre un nou escenari

La meva felicitació pels 125
anys de presència, de
defensa i de compromís
social. Un llarg camí
recorregut i, sens dubte,
molt de camí dara endavant per a una organització tan
arrelada a la societat catalana, i amb una trajectòria que
explica molts moments de la nostra història, de la qual nha
estat i nés protagonista. Des daquell sindicalisme del segle
XIX, primigeni i potser utòpic, als moments més controvertits
del nostre passat col·lectiu. Des dels acords i els pactes als
inicis de la democràcia, a topades i enfrontaments amb els
governs. En cada moment cercant la resposta que ha
considerat més adequada en defensa del seu ideari i dels
seus representats.
El paper dels sindicats avui ha canviat respecte daltres
èpoques, com ha canviat la societat, leconomia, els modes
de producció, les relacions laborals i les condicions de vida.
En el moment actual hem desperar de les organitzacions
sindicals -com del seu contrapunt, les patronals- esperit
dobertura i diàleg, comprensió de laltra part i moderació.

alguns conflictes dempresa, en defensar solucions que han
permès conservar els llocs de treball encara que fos a costa
de reduccions, sempre doloroses, de jornada o de salari. Una
posició que ha estat avalada en molts casos amb el suport
majoritari del col·lectiu afectat. Els sindicats tenen al davant
una tasca tan complexa com atractiva, tan difícil com
motivadora, assessorar els treballadors i les treballadores
en un marc econòmic i social complicat, ajudar la ciutadania
en general en la defensa de drets socials, individuals i
col·lectius, i trobar formes de cooperar, amb responsabilitat

125è aniversari de la
UGT de Catalunya
M. Hble. Jordi Pujol i Solei,
expresident de la
Generalitat de Catalunya
Ningú no discuteix el paper
molt important que juguen
i han de jugar els sindicats
en la societat. I no només
pel que fa a la defensa de
la classe treballadora sinó en tant que factor de la configuració
de la societat. És cert que els sindicats es consideren
organitzacions de classe, i ho són. Però no només això.
I ja fa molts anys que en les societats més organitzades
els sindicats socupen també destructurar el conjunt de la
societat, a crear riquesa, a modernitzar el país, a aixecar el
sostre cultural, etc.
Quan fa cinquanta anys ens emmirallàvem amb el model
nòrdic, o holandès, els sindicats daquests països ja tenien
aquesta orientació. Val a dir que no sempre ho havien estat,
perquè també les societats nòrdiques havien estat, temps
abans, socialment molt dures. De fet, la lluita sindical, amb
la col·laboració de sectors politics sensibles a la injustícia i
a la marginació, va provocar no solament la millora de la
condició obrera sinó el progrés polític, social i cultural de
tota la societat.
Vull dir amb això que la UGT és i ha de ser protagonista
del progrés general del país. I també vull dir que la UGT que
jo he conegut i tractat durant les darreres dècades sha
orientat cada cop més en aquest sentit. I que per això el país
li ha destar agraït.
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La conjuntura ens obliga a ser responsables i prudents. Val
més conservar el que es pot mantenir que no pas voler
aconseguir allò que es pot perdre al cap de poc.
La UGT de Catalunya ha donat exemples positius, en

que, conjuntament amb la sortida de la crisi que hem de fer
possible entre tots, ens fa albirar un futur amb millors
condicions de vida.

Societat

Una institució
plenament vinculada
a la governació de
Catalunya

UGT celebra 125 anys
dhistòria

M. Hble. Pasqual Maragall,
expresident de la
Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Un llarg període de treball,

En els darrers anys,
Catalunya i Espanya han
evolucionat molt. També ho ha fet la UGT de Catalunya: ha

desforços, de sacrificis. No
estic segur que la societat
catalana valori en tot el
que val aquest llarg període de fidelitat als treballadors i les

deixat de ser únicament un sindicat de treballadors per
esdevenir una institució plenament vinculada a la governació
de Catalunya. La Generalitat compta amb vosaltres, com
amb la resta de forces sindicals. [...] Crec amb tota franquesa

treballadores daquest país i a la societat catalana en el seu
conjunt. Per això crec, francament, que convé dir ben alt:
«gràcies i enhorabona, que en feu 125 més».
Avui sha instal·lat un cert corrent dopinió que considera

que estem davant dun sindicalisme nou. Estem davant duns
sindicats que tenen una visió global, davant duns sindicats
que han sigut capaços de pactar, dacordar una estratègia

que els sindicats són organitzacions prescindibles, inútils o,
fins i tot, perjudicials. És el corrent dopinió, polític i social,
que ha fet possible entre daltres coses una reforma laboral

conjunta de qualitat del treball, però també
dinternacionalització i competitivitat. Les paraules que he
sentit avui referents a la immigració i als immigrants o les
paraules que he sentit respecte de la importància de la
productivitat, mhan convençut que estem davant un sindicat
modern, davant un sindicat que defensarà millor els interessos
dels treballadors. Si un sindicat ignorés les realitats que
estem vivint estaria condemnat a ser una peça de museu i
aquest sindicat no ho serà. (Del discurs en la inauguració de
12è Congrés de la UGT de Catalunya, Seu Vella de Lleida,
20/06/2005)
Heu estat presents en lesforç per a dur a terme projectes
claus com ara lAcord Interprofessional de Catalunya 20052007, que ens ha de permetre importants transformacions
a les empreses, fent compatible aquest ideal, sempre tant

que a més de trencar lequilibri entre els interessos dels
treballadors i els dels empresaris a favor daquests darrers,
pretén sense cap rubor afeblir la capacitat dintervenció dels
sindicats. És un corrent dopinió que sestén a Espanya, i
també a Catalunya, esperonat per les polítiques neoliberals
que creuen cegament en la desregulació, en lempetitiment
del poder públic, en la disminució de lestat del benestar i,
com a corol·lari, en la pèrdua de força i capacitat de les
organitzacions sindicals. Per això, amb lexcusa del mantra
de lausteritat diuen que cal reduir dràsticament els alliberats
sindicals, que cal evitar la intervenció sindical en les polítiques
de formació continua dels treballadors i que cal alleugerir la
força dels convenis sectorials en favor dels més «lliures» i
«flexibles» convenis o acords dempresa, ...
Els governs dEspanya i de Catalunya coincideixen en
aquesta visió de les coses. Coincideixen en la reforma laboral,
però sobretot coincideixen en la voluntat dafeblir, i si poden
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difícil, daconseguir ajuntar flexibilitat i seguretat. Com vàreu
ser presents, també, en «LAcord Estratègic per la
Competitivitat, la Qualitat de lOcupació i la
Internacionalització de leconomia catalana». Vosaltres hi
vàreu ser i jo us nestic immensament agraït perquè sense
que vosaltres hi fóssiu, aquesta bona sintonia que hi ha entre
govern, sindicats i país, jo crec que no shauria aconseguit.
[...] La clau de lèxit de qualsevol procés rau en saber obtenir,
a més dels vots, de la legitimitat democràtica, la legitimitat
social [...], i aquesta sobté a través del consens, de la
negociació, del compromís de les administracions, dels agents
econòmics i dels agents socials, en un objectiu estratègic
compartit, discutit i pactat. (De la intervenció en la cloenda
del Seminari Internacional de Joves Sindicalistes, Palau de
Congressos de Girona, 01/10/2006)

M. Hble. José Montilla,
expresident de la

de denigrar, lactivitat sindical. No se nadonen, de lerror.
No veuen com tots necessitem, precisament en moments de
crisi econòmica, organitzacions sindicals sòlides, capaces de
negociar amb tota la força i legitimitat, i, amb la mateixa
força i legitimitat, capaces darribar a acords en benefici de
la cohesió social, de la justícia i també de la competitivitat
del país.

Oriol Junqueras, president
dERC

Pere Navarro, primer
secretari del PSC

Durant més de 125 anys la
Unió General de

Afirmava Destutt de Tracy
que les paraules són notes

Treballadors ha estat un
testimoni i un actor
privilegiat de la historia
recent de Catalunya. Des de la seva gènesi, planificada des

que es mantenen
connectades constantment
a les idees que
representen. La cita és rellevant perquè prové de qui va

d'un local del carrer Tallers de Barcelona, el dinamisme del
sector industrial i el moviment obrer català foren determinants
per entendre els inicis de la seva lluita sindical. Eren uns anys
on la lluita sindical no només era un compromís, sinó que

encunyar el concepte «ideologia», de qui va explicar que
pensar «significa sempre sentir alguna cosa». Per això quan
penso en «el sindicat», quan esmento la Unió General de
Treballadors de Catalunya, ho entenc com a sinònim dels

també era una opció de risc i sacrifici: no només estava
durament penalitzada a bona part dels centres de treballs
sinó que també implicava posar-hi diners de la pròpia butxaca.

valors que la UGT ha defensat en els darrers 125 anys. Els
valors connectats constantment amb la UGT per dir-ho en
paraules de de Tracy són òbviament valors que «sentim»

Unes renúncies en èpoques de molta més escassetat, privació
i repressió que les actuals en favor de les esperances d'un
futur col·lectiu millor.
La trajectòria d'aquest sindicat ens recorda la vàlua dels
drets laborals assolits, així com la d'un compromís permanent
amb la transformació de la nostra societat i de la defensa
dels nostres drets col?lectius com a poble. Foren diversos els
dirigents de la UGT que formaren part del moviment republicà
i participaren, fins i tot, al Govern de la República Catalana
del President Macià. Les circumstàncies històriques són
certament diferents, però tan avui com llavors la defensa de
les llibertats individuals i laborals són indissociables de la
lluita per les nostres llibertats nacionals. Per nosaltres decidir
quin volem que sigui el nostre destí com a poble vol dir
moltes coses. Però fonamentalment admetre que l'actual

les persones desquerres.
Podem parlar encara de valors desquerres quan leix
nacional és el que està marcant lagenda política? Nhem
de parlar! El plantejament cartesià de lescenari polític català
és plenament vàlid, i qui pretén que leix nacional substitueixi
el debat ideològic el que vol, realment, és ocultar el debat
més transcendent per al nostre futur. No té cap sentit
pretendre ajornar lagenda social, però encara en té menys
argumentar la suposada urgència de lagenda nacional per
fer-ho. Partits i sindicats tenim la responsabilitat desdevenir
un instrument útil de cara a construir perspectives de futur
viables i, sobretot, creïbles. Confiar el futur de Catalunya a
un trencament que ens perjudica a tots és tan ridícul com
atribuir a un problema estrictament econòmic la situació
que estem travessant. La crisi requereix que les organitzacions

model econòmic i social que ens ha dut a la crisi actual no
ens agrada, i que no volem renunciar a l'oportunitat de

desquerres fomentem els valors que han portat els avenços
més rellevants de la societat, i que mai no han estat fruit de

reinventar?lo. Per fer?ho ens calen, com a mínim, dues coses:
comptar amb les eines amb les que compta qualsevol estat
i el convenciment i la fermesa de tot un poble. I és precisament
per tal d'avançar tots junts en una mateixa causa indestriable
que el compromís del sindicalisme català és més necessari

la resignació.
Aquest és avui el nostre adversari: la resignació. No
podem admetre que Catalunya només pot avançar renunciant
a un projecte comú amb Espanya. La UGT va néixer a
Catalunya i va aconseguir que els treballadors i treballadores

que mai. No en tinc cap dubte que si hi avancem tots junts,
guanyarem!

darreu dEspanya fessin seu el projecte comú en defensa
dels valors de lesquerra. Avui resignar-nos seria condicionar
la defensa dels interessos col·lectius i socials; Ernesto Sábato
deia que no resignar-se és una manera de contribuir a la
protecció de la humanitat.
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Els valors de
lesquerra

Societat

Lluites indestriables
per guanyar el futur

Societat

125 anys dhistòria
fructífera

Felicitats, i endavant!
Joan Herrera i Torres,
secretari general dICV
Vivim avui un moment clau

Alícia Sánchez-Camacho,
presidenta del Partit

Les exposicions universals
que hi ha hagut al llarg de

en la llarga història de la
lluita pel progrés social de
la ciutadania i, en concret,
pels drets dels treballadors

la història tenen com a
denominador comú la
pervivència de monuments construïts per a locasió, com la

i les treballadores. Poques
organitzacions poden tenir
la memòria històrica de la UGT de Catalunya: ja ha vist tres

torre Eiffel de París, o lArc del Triomf, creat com a entrada
de lexposició universal de Barcelona de 1888. Daquesta
última, també en perviu un llegat, en aquest cas intangible,
que forma part ja de la nostra història: la Unió General de

segles i compleix 125 anys. Moltes felicitats. Compteu amb
la perspectiva dhaver estat protagonistes de molts moments
claus en la conquesta davenços que avui tots valorem, des
del dret a la baixa laboral, les pensions o la prestació datur.

Treballadors. La defensa dels drets dels treballadors catalans
i les conquestes laborals i socials assolides en els darrers 125
anys són impossibles dentendre sense tenir en compte la

Sense vosaltres no sexplica el progrés i la millora del benestar
assolits per una majoria de la gent a Catalunya. I avui el
sindicalisme continua sent absolutament imprescindible. La

participació de la UGT de Catalunya. Una institució arrelada
fermament a la nostra societat, la perdurabilitat en el temps
de la qual només pot ser producte de la feina ben feta i de
la seva adaptació als nous temps.
La meva trajectòria política i, sobretot, la professional
amb el meu pas pel Ministeri de Treball com a subdirectora
general de Formació Professional i directora general de
lInstitut de Seguretat i Higiene en el Treball mhan permès
col·laborar de manera molt directa amb els seus dirigents.
En aquell temps, i amb la base dun diàleg constructiu i lleial,
vam aconseguir importants acords en benefici dels
treballadors. Una de les grans satisfaccions de la meva carrera
professional.
Aquest esperit, el del diàleg i laposta ferma per la
concertació social, es fa avui més necessari que mai. La crisi

crisi econòmica i, sobretot, les polítiques imposades amb
lexcusa daquesta, són una amenaça constant als progressos
assolits. Poques vegades els treballadors i les treballadores
havien estat objecte dun atac tan intens en un període de
temps tan curt. I només sha vist atenuat quan les forces
polítiques i socials desquerres, juntament amb un sector
cada cop més ampli de la població, han plantat cara. Sort
de la UGT de Catalunya, del sindicalisme de classe, de les
plataformes i de les marees ciutadanes organitzades en
defensa dels nostres drets al treball, lhabitatge, la salut i
leducació pública i de qualitat, la cultura...; sort dels
moviments socials que des de places, carrers i internet
mantenen el combat per posar fi a la política dausteritat
salvatge i per fer possible una alternativa real que situï com
a prioritat no els mercats, els bancs, o el poder econòmic,

econòmica que està afectant greument el nostre país i que
ja ha arribat a la immensa majoria de llars catalanes -amb

sinó a la ciutadania. Sí, necessitem construir i enfortir
lalternativa a la política de retallades. Aquesta és la prioritat

la xacra de latur com a gran repte- reclama de tots nosaltres,
agents socials i administració, un esforç més gran que mai
denteniment. Són temps molt difícils, en els que els catalans
saben que calen esforços per superar-los.
Amb la ferma convicció que només amb el treball conjunt

dICV i en això treballem, des de les institucions i des de la
mobilització social. Volem una alternativa que no sacontenti
amb amortir les greus injustícies que ja fa anys que patim,
sinó que faci possible un canvi darrel, econòmic i democràtic,
per impulsar el progrés social i ecològic del nostre país.

aconseguirem sortir de la crisi econòmica, felicito a la Unió
General de Treballadors de Catalunya i a tots els seus afiliats

Aquest objectiu és avui imperiós perquè el patiment social
és cada cop major, i més i més persones veuen erosionada

per aquests 125 anys dhistòria fructífera, amb el desig que
en siguin molts més.

la seva qualitat de vida. Aquesta és lesperança per a molta
i molta gent. I en aquesta lluita, com en altres moments
claus de la història, ICV, UGT i tants daltres, ens trobem
plegats.

Popular Català
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Memòria, cultura i
consciència de classe

Albert Rivera, president de
Ciutadans

David Fernàndez (CUP)

Com a cap de files de
Ciutadans, en primer lloc
voldria felicitar la UGT de

«Lahir. Lavui. El demà. En
perspectiva històrica, al
llarg de tots els temps,
sempre ens ha salvat la

Catalunya per aquest 125
aniversari, per la
commemoració de la seva creació com a organització sindical.

memòria com antídot, la
cultura com aixopluc i,
sobretot, la consciència de classe. És prou sabut, malgrat els

Vist amb una perspectiva històrica, lexistència del sindicalisme
ha estat fonamental per representar els interessos dels
treballadors i per a la conquesta i la posterior consolidació
dels drets socials, de la mateixa manera que ho ha estat per

silencis: aquest país ha avançat, només, a cops de vagues
obreres, de lluites socials i duna decidida activació popular.
Quan les classes populars han irromput sociopolíticament i
shan implicat en les solucions i resolució de les crisis. Així

a la reconstrucció de la democràcia. També ha jugat un paper
fonamental per a la consolidació i el desenvolupament polític
autonòmic, on ha traslladat la reivindicació de lestat del

seguirà sent. Memòria obrera, doncs, i cultura emancipatòria
i consciència de classe. Avui més que mai. Sota aquests temps
tan difícils i convulsos, de canvis de cicle i de paradigmes, on

benestar que malauradament avui es qüestiona.
Del punt de vista personal, com a militant de la UGT que sóc,
i en particular en un moment de crisi política i econòmica,
considero que els sindicats han de tornar a jugar un paper
important i actiu, tal com han fet històricament, per defensar
polítiques de creixement econòmic i de creació docupació,
però també de reforma de les institucions democràtiques.
Aquesta reforma hauria dincloure el funcionament dels
diferents agents socials.

cal recordar col·lectivament el vell proverbi guaraní: aquell
que xiuxiueja que si no sabem on estem ni cap a on anem,
el que cal aleshores és refer les passes. Refer les passes per
saber don venim. Mirar enrere. Per seguir endavant.
Des de les Candidatures dUnitat Popular hem fet de la
defensa acèrrima de la gent, dels interessos de les classes
populars, de la llibertat política del nostre poble, lúnic full
de ruta possible. 125 anys dUGT és molt. Però en lactual
cicle dacumulació i empobriment per despossessió massiva,
hi ha moltes més dificultats de les previstes. Us constatem
i us compartim una fonda i llarga preocupació: la
fragmentació de la classe treballadora, la crisi i necessària
autocrítica del sindicalisme de concertació, les pretensions
neoliberals deliberades dafeblir tot sindicalisme o el desvincle
dels sectors més exclosos i precaritzats del paradigma sindical,

Societat

La consolidació dels
drets socials

que acreix la desconnexió amb amplis sectors socials.
I tot i així, en lactual cruïlla històrica de capitalisme senil,

testimoni de totes les lluites obreres i populars que ens han
precedit i hem de saber de passar-lo a les generacions que
vindran en les millors condicions possibles.
Endavant: memòria comuna dun futur anterior, cultura
compartida demancipació social i revifada consciència de
classe que ens salvarà. Un cop més. Així és la història 125
anys després. Parafrasejant Fuster: o ens recobrem en la
nostra unitat o serem destruïts com a classe. Que aviat, rere
tres vagues generals recents, ens retrobem al carrer. Allà on
tot comença i acaba. I torna a començar. Salut i llibertat.
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on mai tan pocs havien robat tant a tants en tan poc de
temps, lenfortiment del moviment sindical és peça clau,
indestriable, ineludible, per recuperar la plena democràcia
política, econòmica, social i cultural. 125 anys. I com sempre
abans, estem de pas. Herència rebuda, hem recollit el

Societat
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125 anys de servei als
catalans. Felicitats i
per molts anys!

Cent vint-i-cinc anys
de servei

Oriol Pujol, secretari general

Josep Antoni Duran i Lleida,
president dUnió

de CDC, març del 2013

Democràtica de Catalunya

125 anys són molts anys,
és moltíssima feina feta, i

Ben poques organitzacions
arriben als cent vint-i-cinc

aquesta nota ha de ser la
felicitació a tota la gent
que ho ha fet possible. Moment de mirar enrere per encarar

anys dedat, i menys
encara amb tanta vitalitat
i empenta. Només les coses útils i plenes de contingut

el futur, per omplir-se dorgull i autoestima pel servei prestat
i així garantir el coratge per a les tasques que caldrà fer en
endavant, al servei de la nostra societat i del País. Si hi afegim
la capacitat danàlisi crítica, la dosi dhumilitat per reconèixer

aconsegueixen perdurar en el temps i, el que és més
important, demostrar que encara tenen molt més futur que
no pas passat, per segles o dècades que shagin complert.
Des daquell llunyà 1888 han passat molts anys i moltes

els errors comesos i la voluntat de rectificació, es configura
el gruix dactituds amb què afrontareu el 14è Congrés. Costa
dimaginar tot el que ha viscut i ha fet la UGT des daquell

coses, però la UGT de Catalunya continua fidel al seu
compromís social i de defensa del treball. Des dUnió
Democràtica de Catalunya -ja ens acostem als nostres

Centre Obrer de Mataró, i la primera arrencada al carrer
Tallers de Barcelona el 1888. Cal destacar que si en el transcurs
de tots aquests anys tant i tant convulsos el vostre sindicat
ha sabut ser-hi present i actiu, també ho sabreu fer en
endavant. En aquesta repassada de 125 anys vull esmentar
i destacar el valor de la continuïtat que ha tingut la UGT a
Catalunya, pel seu arrelament al País i per la seva convicció
en la defensa de la llengua i la realitat de Catalunya. És
aquesta implicació el que fa indestriable la Catalunya social
i lactivitat sindical de la UGT. El seu compromís en la defensa
dels treballadors i les treballadores, però alhora, el seu
compromís amb el País. Un País, Catalunya, que serà social
o no serà. El País té en la UGT de Catalunya un actiu: un
sindicat fort, compromès, modern i europeu. Que segueixi
essent-ho! Necessitem la vostra acció compromesa amb el
País i la seva gent, esdevenint així artífexs i còmplices de la
construcció nacional i de la cohesió social de Catalunya. No
em puc estar de dir que si tothom ha tingut «la seva UGT»,
les seves vivències, les seves experiències i els seus referents,

vuitanta-dos anys de vida i dexperiència- saludem i felicitem
amb efusió el vostre notable aniversari. I ho fem recordant
la significació que el sindicat ha tingut també per a Catalunya.
Des daquella iniciativa nascuda a Mataró i desenvolupada
a Barcelona, heu exercit sempre un paper de primer ordre
al nostre país. Durant la transició, els sindicats, i la UGT de
Catalunya de manera especial, van fer possible la unitat i el
consens en una Catalunya que es podria haver vist fracturada
si els sindicats, els partits i les institucions no hi haguessin
posat, entre tots, el seny necessari.
Però cent vint-i-cinc anys només es poden celebrar amb
plenitud si ens serveixen com a base per anar encara més
endavant i més enllà. I en aquests moments tan difícils en
què la crisi sacarnissa amb els treballadors i les empreses,
en què es destrueix ocupació i amb un de cada dos joves
sense probabilitats de trobar feina, és bo comptar amb
sindicats experimentats i assenyats, que defensin òbviament
els drets dels seus afiliats i del conjunt de treballadors, però
que també entenguin la gravetat del moment. En les

jo també he tingut «la meva UGT»; ho referencio, essent
injust amb molta gent, amb el meu agraïment a en Gallardo

circumstàncies difícils, aquest pòsit dhistòria i de seny de la
UGT de Catalunya ens serà a tots més necessari que mai.

(de la MCA) que em va ensenyar lacció sindical pura, i
sobretot al Pepe Àlvarez que la història equipararà a tots els
Comaposades que ha tingut el sindicat, però que ara per ara
i per a gent com jo representa el valor i lactitud més forta

Moltes felicitats, doncs, per aquest aniversari i permeteume també desitjar-vos un molt profitós XIV Congrés Nacional.

del sindicalisme a Catalunya. El Pepe ha estat per a mi tota
la UGT sencera.

Cándido Méndez, secretari
general de la UGT

Si anem junts ens va
millor
Joan Carles Gallego,
secretari general de CCOO
de Catalunya
Un Congrés és un dels
actes més solemnes duna
organització sindical. Si hi
afegim que el 14 Congrés
Nacional de la UGT de Catalunya coincideix amb què fa 125

seu 125 aniversari. El sindicat ha estat coprotagonista dels
esdeveniments importants del país en defensa de la llibertat
i la democràcia.
Som lúnica organització sindical que abasta tres segles

anys de la seva fundació, lacte congressual de participació,
reflexió i proposta guanya en rellevància i permet posar en
valor el fil històric del sindicat. La continuïtat daquest fil en
les seves ziga-zagues per diferents èpoques, contextos, crisi

de la història del poble treballador espanyol. I podem dir
amb orgull que som una organització amb un passat
important, arrelada en el present i amb projecció de futur.

i auges, les fites assolides i els reptes plantejats, marquen,
sens dubte, la realitat actual del moviment obrer.
Comissions Obreres de Catalunya vàrem néixer en la

Hem passat per dificultats durant la nostra història i ara, 125
anys després, tornem a reviure daltres temps, temps dun
estat opressor que fa de llast de les nostres possibilitats de
futur amb retallades i tot enderrocant els serveis públics
fonamentals. Tot això no fa sinó definir una teranyina de
totalitarisme difús que ens dificulta en la defensa dels
interessos col·lectius i ens retorna al passat. I tot això cal
corregir-ho.
Ens intenten enretirar daquest escenari, intenten
desqualificar-nos perquè volen imposar aquests canvis
regressius amb tota llibertat, però no ho aconseguiran. És
el moment de generar una dinàmica diferent que ens tregui
de la recessió sense perdre els drets que els treballadors hem
aconseguit al llarg de la història. És per això que des de la
UGT seguirem entossudits en situar les persones en el centre
de les polítiques. Resulta difícilment comprensible que les
institucions europees siguin generoses a lhora dexcloure
del dèficit públic els ajuts a la banca i, tanmateix, sincorporin
com a dèficit, per a què es produeixin retallades, inversions

negre nit de la dictadura franquista, on la reivindicació laboral
i la lluita per les llibertats polítiques i nacionals caminaven
juntes. En aquelles lluites, els diversos fils de la tradició obrera
catalana van anar convergint en un moviment sindical unitari
de nou tipus, protagonista de fortes lluites laborals i, al
mateix temps, de confrontació amb la dictadura franquista.
Ja en democràcia CCOO i UGT, estirant els seus fils propis,
txt
hem transitat un llarg camí on les majors diferències de linici
han anat obrint pas, cada vegada més, cap a una major
unitat dacció. La realitat ha anat validant que quan anem
junts ens va millor als treballadors i treballadores, i que quan
anem separats, a més de barallar-nos, ens va pitjor. Per això,
el futur reclama una major entesa dunitat dacció allà on
neix el conflicte social, a lempresa. Labsurda competitivitat
sindical derivada de lactual model de representativitat ha
de donar pas a una major col·laboració i cooperació per fer
avançar els drets dels treballadors i treballadores.
Avui, a Catalunya, els treballadors i treballadores vivim
moments especialment difícils, en què es retallen drets

fonamentals que afecten les persones, com ho són les
docupació, investigació, desenvolupament i innovació,

laborals i socials i es qüestionen les llibertats nacionals. Atur
i precarietat, desigualtat i pobresa són el resultat negatiu

educació o sanitat.
És urgent i prioritari reorientar una política econòmica
que ja ha demostrat el seu fracàs, tan a Europa com a Espanya
i que hipotecarà el futur de generacions. Aquesta política,

de les polítiques neoliberals, de laustericidi. Una minoria
privilegiada millora la seva posició de poder i riquesa gràcies
a la crisi, però ho fa sobre les esquenes de la immensa
majoria de la societat. Des de la independència i lautonomia

basada en falsedats, fa temps que provoca un augment de
la destrucció docupació, un increment de les desigualtats i
la pobresa, i un allunyament dels ciutadans de les institucions,

sindical, valors que compartim, hem de reforçar una
estratègia que, des de la unitat dacció sindical, continuï
impulsant el procés de mobilització sostinguda i de confluència

quan en temps de crisi resulta més necessari que mai un
acostament.
Seguirem lluitant per frenar aquesta situació catastròfica
i perquè la lluita per les llibertats i la democràcia a Espanya

amb entitats i organitzacions socials com és el cas de la
Plataforma Prou Retallades, capaç delaborar propostes
alternatives i de donar resposta laboral i social contra les
polítiques neoliberals.
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La Unió General de
Treballadors, la direcció de
la qual va tenir el seu cor a Catalunya, celebra enguany el

està lligada del tot a la història i lADN de la UGT.

Societat

La lluita per les
llibertats i la
democràcia a
Espanya en la història
i lADN de la UGT

Societat

La UGT de Catalunya
i la vocació de diàleg
Joaquim Gay de Montellà,
president de Foment del

Les Notícies de llengua i treball, núm. 36, abril 2013 | 46

Treball

Ens volen imposar un
canvi de model social
i ideològic
Conrado Hernández,
secretari general de la UGTPV

La UGT de Catalunya
constitueix un pilar

Des de la creació de la UGT

fonamental
i
imprescindible en el
desenvolupament de les relacions laborals al nostre país, de

fins ara, la societat,
evidentment, ha canviat.
Després de 125 anys dhistòria el sindicat ha evolucionat en

manera molt particular i directa. És un referent necessari en
el treball per la garantia de drets més globals de caire cívic
i social. Des de la seva fundació, el 1888, ha tingut un paper
protagonista en els esdeveniments més rellevants a tots els

funció dels esdeveniments. En la història més recent el
sindicalisme va ser un factor importantíssim en la recuperació
de la democràcia en aquest país, però cal anar en compte
perquè en aquests últims temps el domini conservador de

nivells viscuts a Catalunya en la defensa dels drets polítics,
socials i laborals dels ciutadans. Catalunya i la seva societat,
les relacions laborals, han canviat molt daleshores ençà i la

lEstat ha intentat limitar en gran mesura la seua influència.
Per tal motiu ens trobem que tots els èxits obtinguts en
aquests anys de democràcia es veuen amenaçats per un

Unió General de Treballadors ha sabut adaptar-se i reinventarse constantment per seguir representant de la millor manera
els interessos i les inquietuds dels seus afiliats i duna part
fonamental de la ciutadania del país.
Avui, la UGT de Catalunya representa un sindicalisme
exigent en la defensa dels interessos dels treballadors i,
alhora, responsable, actiu i adaptat als nous temps i a les
realitats canviants i diverses. Al Foment del Treball coneixem
perfectament aquesta vocació de diàleg i de concertació
socials que sexemplifica nítidament en els diversos «acords
interprofessionals de Catalunya» que hem subscrit
conjuntament, o en la tasca conjunta que desenvolupem al
Tribunal Laboral de Catalunya en benefici de la pau social i
de la millora de les nostres «relacions laborals». La UGT i
Foment del Treball som dues organitzacions que hem nascut

canvi del sistema, imposat pels governs conservadors i
emparats per la situació de crisi europea. Ens enfrontem
doncs, no sols a un canvi de model social sinó també a un
canvi de model ideològic, on lestat deixa de ser el garant
dels drets bàsics de ciutadania per a ser un mer gestor de
les polítiques econòmiques dictades des de la Unió Europea.
La UGT ho ha estat denunciant, tot defenent i combatent,
des de fa anys i des de tots els àmbits, un model social on
no sols es primen els drets laborals de les persones sinó
txt
perquè també es garantisca
el dret a rebre per part de lEstat
una educació, una sanitat, uns serveis socials i una protecció
social de caràcter universal per poder assolir una societat
més justa i que no cree desigualtats socials. Per tant cal
reforçar els llaços dunió i de treball conjunt en tota
lorganització, especialment amb qui tenim interessos

i crescut en lefervescència de la Barcelona i la Catalunya
industrials del segle XIX. Al llarg de la història, hem viscut

comuns: sindicals, territorials i culturals. La relació de la UGTPV amb la UGT de Catalunya ja ve de fa molts anys. Ara més

escenaris de dura conflictivitat, cadascuna des de la nostra
posició. Avui, des del respecte i la discrepància, hem contribuït
i contribuïm decisivament a la construcció daquesta societat
democràtica i més justa que és Catalunya.
Aquest és el camí que hem de saber caminar plegats.

que mai hem de reforçar eixes branques dunió i de lluita.
Destacar la nostra participació i col·laboració amb Les Notícies
de llengua i treball.
La nostra tasca ha de ser coherent, ferma i forta. Ens
trobem en un moment crucial que exigeix respostes
contundents per aconseguir que la nostra lluita esdevinga
en un context progressiu dintegració i de cohesió social que
es convertisca en el nucli dunió de tots nosaltres.

Fidels al llegat dels
nostres majors

Julián Lóriz, secretari
general dUGT Aragó

Llorenç Bravo Muñoz,
secretari general de la UGT-

Societat

La UGT, motor de
transformació social

Illes Balears
Fa 125anys, Barcelona era
lescenari del naixement
de la Unió General de

Formar par t duna
organització centenària

Treballadors. Un recorregut
intens, durant tres segles,
en què el sindicat ha impulsat la transformació social profunda

com la UGT és motiu
dorgull, però també de
responsabilitat. Lorgull de comptar amb un llegat bastit amb

que ha viscut el nostre país, tot participant activament en la
lluita per les llibertats i la democràcia, fent-se així un espai
en la història contemporània.
El compromís i la lluita daquests treballadors

el sacrifici i la lluita de tants danys i la responsabilitat de
ser-ne fidel i no malbaratar-lo. A ca nostra, lelaboració del
llibre Història de la UGT a les Illes Balears, un segle de lluita

aconseguiren progressivament les primeres lleis laborals, la
llavor del dret del treball: saconseguí la llibertat sindical, el
dret de vaga i un sistema de relacions laborals basat en la
negociació col·lectiva. Es va creà en la societat el convenciment
que lestat del benestar era el marc imprescindible per al
desenvolupament econòmic, juntament amb la cohesió social
per a les conquestes socials al nostre país. Avui més que mai,
resulta paradoxal que els valors que defensaren els
treballadors més de cent anys enrere segueixin vigents en
el nostre ideari i continuin sent necessaris: la defensa dels
més dèbils, la igualtat entre sexes, la solidaritat , però en
una societat ben diferent i globalitzada.
La nostra organització és el sindicat dun país democràtic,
integrat a la Unió Europea i dotat duna constitució que
garanteix llibertats públiques i drets individuals i col·lectius,
que segueix defensant la clase treballadora del segle XXI.
Tanmateix, des de linici de la crisi econòmica i,
especialmente, des de larribada al govern del PP, el nostre
repte principal ha esdevingut el vetllar pel manteniment de
les nostres conquestes principals, perquè ens les volen

Davant la conjuntura actual i les polítiques ultraliberals
del govern i de la Unió Europea, el «diàleg social» augmenta
el seu valor estratègic i ens hauria de servir per consolidar
definitivament el model productiu i endegar les reformes
econòmiques necessàries, generadores docupació per deixar
enrere la crisi.

que marquen la trajectòria de les persones i les seves
organitzacions: «qui som, don venim i on anam?»
La coincidència del XIV Congrés Nacional de la UGT de
Catalunya amb el 125 aniversari del nostre sindicat és un
bon moment per rememorar el camí recorregut des del vostre
Primer Congrés celebrat en els convulsos dies de lany 1933
i fer homenatge a tots aquells companys gràcies als quals
heu pogut arribar a lesplèndida realitat dun sindicat que
avui és referència tant per a la societat catalana com per a
la resta de lEstat. Per a nosaltres, sou quelcom més que
companys perquè els llaços que ens uneixen són especialment
estrets. La nostra mateixa llengua i cultura han teixit entre
les nostres organitzacions al llarg dels anys uns lligams
indestructibles.
Ara més que mai, en temps de crisi, datacs interessats
i dangoixa col·lectiva, és lhora de recuperar el coratge que
els nostres majors exhibiren en el passat. No ens podem
deixar dur per la resignació i hem daprestar estratègies
noves per afrontar la nova situació com ara teixir aliances
amb una societat civil que es mou extramurs de les
organitzacions més tradicionals. Nosaltres, a cada empresa,
a cada conveni, a cada expedient, a cada negociació i a cada
retall hem de respondre amb la fortalesa i el seny que es
requereixen en temps de calamitat.
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arrabassar. No cal sinó constatar les polítiques daniquilació
dels serveis públics i de retallalles; la involució que ha
representat la reforma laboral; la destrucció masiva
docupació i la darrera reforma que afecta la jubilació
anticipada i la parcial.

sindical ens va donar loportunitat de rememorar la nostra
història tot descobrint dades i biografies que ens ajudaren
a poder contestar almenys dues daquelles tres preguntes

Societat

El valor de la
continuïtat històrica
Muriel Casals, presidenta
dÒmnium Cultural
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A Ò m n i u m Cu l t u r a l
exhibim amb un orgull ben
legítim els nostres 52 anys

Junts, millor!
Àngels Guiteras i Mestres,
presidenta de la Taula
dentitats del Tercer Sector
Social de Catalunya. Març
del 2012
En primer lloc, felicitar a la

dhistòria. És per nosaltres
un goig felicitar molt
cordialment els 125 anys de la UGT de Catalunya, una entitat

UGT Catalunya per la
celebració del seu 14è
Congrés Nacional. Animar-vos a seguir endavant amb la

que ha defensat els interessos dels treballadors i les
treballadores de Catalunya en les circumstàncies més diverses.
La història del nostre país en el darrer segle ha estat molt
accidentada; hem viscut llargues etapes de manca de llibertat

vostra feina de defensa del col·lectiu de treballadors i
treballadores daquest país i a seguir potenciant sinèrgies i
noves aliances amb altres agents socials del país.
La situació de crisi actual ens obliga a impulsar noves

política, el que vol dir que les reivindicacions sindicals havien
de fer-se al marge de les normes del que és la confrontació
natural dins del sistema capitalista. De manera que duna

solucions, amb coratge i determinació i sobretot amb aliança
i amb menys recursos. Perquè tots els ciutadans de Catalunya
tenim dret a viure amb dignitat, i perquè cadascun de

manera general la lluita per la millora de les condicions de
treball ha anat indissolublement lligada a la lluita per la
llibertat política, i a Catalunya la llibertat política ha implicat
també de manera ineludible la llibertat nacional. Per això
nosaltres que tenim com a lema «llengua, cultura, país» i
que ens trobem ara mateix completament compromesos
amb laventura de la construcció dun estat propi, celebrem
el valor de la continuïtat històrica dels amics de la UGT de
Catalunya. Vosaltres sou una peça clau del passat, del present
i del futur de la nostra societat. Sabem que difícilment podrem
parlar destat del benestar si no disposem de les estructures
pròpies dun estat; acceptant les limitacions de sobirania
que tenen els estats avui dins duna Europa en construcció,
però no les que ens imposen les institucions de lestat
espanyol que, ara ho sabem del tot clar, no ha assumit la

nosaltres podem aportar-hi el millor de nosaltres mateixos
per fer-ho possible. La ciutadania ha de compartir les prioritats
que defensem, entre daltres el Tercer Sector Social i els
sindicats com la UGT Catalunya, assumint un paper actiu i
responsable davant la crisi perquè puguem, efectivament,
fer més amb menys. Tots plegats, cada dia tenim més feina
i menys recursos per fer-la i no podem deixar al voral el
potencial més important del país, els seus ciutadans: les
persones.
Un exemple ben clar de sinèrgia i coordinació entre
entitats socials i sindicats (entre daltres), ha estat la recollida
de més dun milió de signatures de la ILP per a la dació en
pagament que ha estat acceptada a tràmit pel Congrés dels
Diputats el passat mes de febrer. Sols, no ho podríem haver
fet i junts, ho hem fet molt millor i hem aconseguit que la

defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya.
Sabem que el futur de la nostra llengua i de la nostra

ILP entrés a la cambra baixa. Ens cal exigir responsabilitat
pública i alhora també ens cal impulsar el compromís de la

cultura estan estretament lligats a la defensa duna societat
més justa. Creiem que cal unir la lluita per lequitat, és a dir
per una redistribució de la renda que corregeixi les injustícies
derivades del joc del mercat, amb la voluntat de dotar-nos
duns instruments de poder polític que tinguin la capacitat

ciutadania, treballant plegats per la defensa dels drets socials
i lacompliment dels deures cívics i articular un consens
entorn a un gran «pacte social». Ens cal confiança, compromís
i acció conjunta per fer emergir Catalunya de la situació
demergència social en què ens trobem.

de gestionar la part pública de la riquesa generada amb
lesforç de la gran majoria dels habitants de Catalunya.
Per tot això, ens trobareu fraternalment al vostre costat.

Que tingueu un bon Congrés!

Pep Cruanyes, coordinador

La força de les
paraules

Societat

Els primers cent vinti-cinc anys de la UGT
de Catalunya

Mireia Plana i Franch,
Plataforma per la Llengua

de la Comissió de la Dignitat
La celebració de cent vinti-cinc anys per part duna

Recentment hem celebrat
el Dia Universal de la
Poesia. De poesia, els

organització com la UGT de
Catalunya és un fet
remarcable, per ser una mostra duna llarga i mantinguda

catalans en sabem molt!
La nostra història ha estat marcada per grans poetes que
han fet de la nostra eina de comunicació, la nostra llengua,

trajectòria. Però el fet que es tracti duna organització obrera
és a més un fet transcendent per la influència que té en la
història social del nostre país.
El moviment obrer català va néixer amb els primers

un material per crear bellesa; que han fet vibrar els catalans
i les catalanes de totes les èpoques, que sobretot en els
moments dangoixa i opressió que el nostre país tan sovint
ha patit, han contribuït a aixecar els ànims i a recordar-nos

passos de la industrialització al segle XIX. La UGT hi tindria
un paper important des de la fi daquell segle i al llarg del
segle vint, al costat daltres organitzacions, algunes de les

que tenim un lloc al món, que tenim una terra digna de ser
respectada i una història de la qual ens hem de sentir
orgullosos.
Anselm Turmeda deia al segle XIV: Diners fan vui al món
lo joc, / e fan honor a molt badoc; a qui diu «no» fan-li dir
«hoc». / Vejats miracle! També Ausiàs Marc denunciava, en
ple segle XV, les desigualtats socials i econòmiques: Si com lo
llop la ovella devora, / e lo gran tor, segur dell, peix les herbes,
així los reis los pobres executen / e no aquells havents en les
mans ungles. Però no solament grans personatges literaris
han sabut expressar tan bé el sentir social; milions de
persones anònimes de tots els temps han utilitzat la llengua,
la poesia, per evadir-se, per denunciar, per recordar!
Catalunya, comtat gran, qui tha vist tan rica i plena!, es cantava
al segle XVIII per mantenir viva la memòria.
Potser en un moment com el que vivim ara hem de
recórrer, més que mai, a lart, a la bellesa de les coses que

quals no van superar la desfeta del franquisme. La UGT
reprengué la seva activitat amb força arran del restabliment
de les institucions democràtiques. Hem de destacar que la
UGT ha estat i és una organització arrelada a la vida del país
i ha defensat i defensa la plena llibertat del nostre poble.
Josep Termes, historiador de les classes populars catalanes,
va exposar de manera magistral el paper de les classes
populars com a tremp i ànima del poble català, ja que elles
han estat decisives en el manteniment dels elements
essencials que ens defineixen i ens fan ser un poble, la
llengua, la cultura i una voluntat entossudida de ser-ho,
sobretot en els moments més foscos de la repressió patida
de manera continuada.
Un fet que demostra aquesta trajectòria de compromís
és lacció decidida de la UGT, al costat de la Comissió de la
Dignitat, reivindicant la restitució dels arxius de les persones,
entitats i organitzacions obreres i polítiques de Catalunya

que ha estat maltractat per la història. Però que sempre,
sempre ha aixecat el cap i ha sabut cridar: Escolta, Sepharad,
els homes no poden ser si no són lliures amb la veu dels nostres

cinquanta anys dexistència. Amb ells ha recuperat una part
important del seu patrimoni documental, una part essencial

poetes, amb les nostres sàvies, antigues i belles paraules.
Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada bri de

del patrimoni cultural de Catalunya.
Des de la Comissió de la Dignitat li desitgem molts anys
de vida i que sàpiga tenir un paper rellevant en els moments
actuals del nostre país en què ens juguem la construcció
necessària duna Catalunya lliure i sobirana. Com va dir el

cosa (Salvat Papasseit).

President Lluís Companys des de lexili de França «per a lluitar
per altres ideals, hi ha molta gent que treballa i lluita a tot
el món. Però Catalunya només ens té a nosaltres.».
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requisats pel franquisme, demostrant la voluntat de
reivindicar-se com a sindicat català sobirà. Ens felicitem que,
com a preàmbul daquest aniversari, ara fa un any, recuperés
una bona part daquest document que de ben segur serviran
per aprofundir en els seus orígens i vicissituds dels primers

ens envolten. En un moment en què la vida costa de viure
perquè estem immersos en un mar de males notícies,
injustícies i desigualtats, potser és bo de recuperar els mots,
com deia Espriu, i recordar que vivim en un país petit que
ha sofert molt; que ha passat gana, que ha patit opressió i

Memòria

Commemoració del 125 aniversari
Un tast visual a la història de la UGT de Catalunya

Mataró, la capital del Maresme, lestiu del 1887. El Centre

Ara mateix disposem dels tres volums dhistòria de David

Obrer de Mataró proposa la convocatòria dun congrés
nacional de totes les classes treballadores. La situació social,
com sempre, és complexa, i també com sempre, algunes

Ballester, un repàs exhaustiu del nostre passat, i de lopuscle
sintètic i en format de còmic de José Martín Ramos i il·lustrat
per Pilarín Bayès. Ben aviat tindrem a les mans un llibre de

persones, en aquest cas uns treballadors que ja havien decidit
formar part de diverses societats obreres, a més de rondinar
i de queixar-se apleguen la voluntat i la necessitat, i
reflexionen, i proposen; això és paraules i idees que mouen

format intermedi, amb una presentació actual i de carácter
divulgatiu. Encara, un recull de perfils biogràfics ugetistes
que no para de créixer i que ja acumula gairebé més de
250.000 visites: http://historia.sindicalista.org. Avui, tot
just presentem una tria dimatges del nostre passat remot
i immediat.

el món i que engendren la llavor que fructifica, tot comptant
amb més trobades al carrer Tallers de Barcelona, lestiu de
lany vinent.
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Homenatge als fundadors de la UGT a Mataró fet al 1932: Travé, Tramunt, Tristany i Colomé.

Memòria
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Memòria

Memòria
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Joan Codina, Josep M. Rañé i Neus Munté. Els tres consellers ugetistes al Govern de la Generalitat de Catalunya en lactual período democràtic.

Llengua

Martí Gasull, heroi invisible
Antoni Vives, polític i escriptor (article publicat al diari ARA, 1.10.2012)

No fa gaire anys va ser publicat un llibre sobre el patriota
valencià Josep Lluís Bausset arran del seu centenari. Joan
Fuster lhavia batejat com «lheroi subterrani». El nostre país

moments. Sassegué al meu costat i em saludà amb correcció.
En Martí parlà del país amb claredat, sense estridències ni
excessos, fent de la lògica argumental el fil conductor dun

està fet daquesta mena dherois que no necessiten sortir a
la llum, que de fet es saben més eficaços emboscats entre
els esbarzers de la societat a la que serveixen. El present

dels discursos més elaborats i sòlids que havia sentit fins
aleshores. Jo hauria volgut saber parlar com ell. La veu i
laspecte físic el feien més jove del que era. Vam connectar

vibrant que vivim, aquest present profètic, és dells, els
pertany, i nosaltres els el devem. Martí Gasull era el nostre
heroi invisible, i molts ho sabíem. Vaig conèixer en Martí a
la Seu dUrgell, a mitjans dels noranta, durant una marxa

de seguida i molt aviat vam començar a conspirar plegats.
Ens hi acompanyaven els imprescindibles Roger Buch, Dani
Mundet, Sònia Llinàs, Bernat Gasull, Jordi Manent i molts
daltres que ara no recordo. Era la colla de lEsbarzer, nascuda

per la independència. Entrà a la sala de plens de la casa de
la vila amb aquell aire de no voler molestar que el
caracteritzava, amb el pas ferm, un punt encorbat i el somriure
que mai no se li esborrava de la cara, ni en els pitjors

a redós dels Lluïsos de Gràcia, bressol de tantes brostades
de militància eficaç i anònima pel país. Tots ells eren i són
persones lliurades a la pàtria. Lobsessió era la llengua
catalana, i daquí el naixement de la Plataforma. Vingueren

Foto de ...?
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Llengua
Gemma Ponsa, Lluís Carulla i Martí Gasull, durant la presentació de la Guia pràctica dacollida lingüística. Foto de Martirià Torras, ACN.

de seguida les campanyes de catalanització de la Coca-Cola
i les primeres campanyes del cinema en català. En Martí
convertí el català en el centre de la vida. En Martí tenia el
domini dell mateix. Home forjat a la fornal de la fe encarnada,
estintolat per la força del coneixement de la filosofia i per
un amor sense límits al país, estava dotat pel servei i pel
comanament. Home de trinxera i destat major, predicava
amb lexemple, i mai no va dir no a servir. Estimava el país
tal com és, sense filtres. I si el volia millor sabia que el que
cal és arremangar-se i treballar-hi sense demanar massa res
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a canvi.
Den Martí i de la colla de lEsbarzer en sorgí, com deia,
la idea de la Plataforma per la Llengua. Durant molts anys
em va concedir lhonor de treballar amb ell, molt
discretament, en estratègies que després ell aconseguia
implantar a base desforç, tenacitat, tossuderia, capacitat
de persuasió i sentit dequip. El mèrit den Martí va ser el de
saber modernitzar la lluita (lluita literal, que no superlatiu
de feina) per la plena normalització del català al conjunt dels
Països Catalans. Campanyes, propostes formatives, visites a

presents al país. El català feia de paret mestra duna manera
nova de veurens a nosaltres mateixos, un «nosaltres» que
necessàriament començava a integrar els altres en el mateix
moment en el que els convidàvem a una festa per la llengua,
ja fossin Erasmus o paquistanesos arribats de feia poc.
En Martí era un fibló constant pels que fem de polítics.
Tenia el do de dir veritats a cops de puny sense que ten
sentissis fins al cap duna estona. El treien de polleguera les
contradiccions i les renúncies gratuïtes, tot i que cal dir que
a mesura que es feu gran sabé compaginar la solidesa ciclòpia
de les seves conviccions amb la flexibilitat intel·ligent de
lhome experimentat. Com a bon líder, en Martí sindignava
amb dificultat, tot i que era capaç de treure el geni quan
veritablement calia. Vaig tenir el privilegi, tanmateix, que
tan sols mobsequiés amb una amistat sempre fresca i neta,
generosa i joiosa, farcida de projectes i de somnis compartits,
no importen els llocs per on ens vam anar trobant des daquell
dia a la Seu.
Una de les alegries més grans que vam compartir
darrerament va ser quan la meva filla gran es va apuntar a

empreses, estudis, mètodes de lluita nous, en Martí arribà
molt de pressa a la conclusió que el català és leina més
important dintegració amb la que comptem. I daquí a

la Plataforma com a voluntària. Ho va fer com ho fan els fills
grans: comunicant-mho a posteriori. En Martí, lheroi
invisible, ho visqué com un regal. Ens asseguérem per

defensar un país multiforme, obert, compatible amb totes
les cultures i tradicions, hi ha un pas. En Martí el va fer, i ens
hi arrossegà a tots. De sobte era possible fer campanyes de
catalanització de la mà de totes les comunitats lingüístiques

comentar-ho i acabàrem parlant de la campanya següent.
La campanya que ara seguirem tots per ell, el nostre heroi
invisible.

Ressenyes
Infocultura

IsaVel, un projecte de teatre musical

amb micromecenatge

Kim Planella, director; Toni Strubell, guió; actors: Carlos Gramaje, Iris Vilà, Carles
Casanovas; música: Antoni Mas i Marc Mas
Una obra que sestrenarà a la tardor sobre Isabel Vilà, la
calongina traslladada a Llagostera i coneguda amb el nom
dIsabel Cinc Hores per la seva lluita contra lexplotació dels
nens menors de nou anys, als quals feien treballar fins a 10
hores a les fàbriques del segle XIX. Isabel Vilà, a qui cada

cop més ciutats catalanes recorden amb carrers i places que
li dediquen, fou heroïna del famós incident del Foc de la
Bisbal, de 1869, un enfrontament entre els republicans federal
(tapers, treballadors, catalanistes i federals de lèpoca) i
lexèrcit espanyol i també abnegada treballadora de
lensenyament lliure i laic de la seva època. La primera fase
dautofinançament, a través dun projecte Verkami, ha
superat dun 140 % les expectatives inicials. Ara sinicia un
nou projecte de micromecentatge a través de lempresa
TotSuma i dobtenir més suport empresarial, en un procés
de socialització de lobra que es van proposar de bell antuvi.
Tal com ha reblat Toni Strubell: «Un gran referent de lluita
i resistència, sobretot per la dura època de crisi que ens està
tocant de viure. Els paral·lelismes amb la situació davui hi
seran constants».
info@isavel.cat
tel. 606 133 670
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Ressenyes

novel·la
Los Tres Dragones

assaig
Allò que cal saber sobre els

Daniel Pío & Gemma
Galgani
A4 Edicions

àrabs
Jamal Salah
Flor del Viento ediciones

La història que ha de venir.
Daniel Pío és un barceloní
de la Barceloneta que

Malgrat la indiscutible
influència del món àrab en
l a n o st r a c u l t u r a i

exhibeix amb orgull el seu
origen. Perseverant i
amant de la història, és

tradicions i, actualment,
en la nostra societat, hom
té la impressió que no

perfectament conscient del moment que la nostra societat
viu. El debat Catalunya/Espanya és més viu que mai i en
Daniel, com a demòcrata i socialista, sap que tard o dhora
haurem demprendre un nou camí que encara no hem

tenim el coneixement que
el fet social i cultural mereixeria. Lautor, metge, historiador
i escriptor, ponent de la comissió de cultura de lAteneu
Barcelonès, col·laborador en molts mitjans de comunicació

dibuixat i que és molt difícil de predir. Però ho fa amb
naturalitat i, alhora, sense renunciar a cap dels principis del
socialisme; la igualtat, la llibertat i la fraternitat. No qüestiona
el fet que cadascú pugui defensar el que cregui millor per a
Catalunya, però el que té clar és que no vol una Catalunya
independent on els poderosos arraconin i debilitin els drets
socials de la classe treballadora. Amb Los Tres Dragones
sestrena com a escriptor. Ho fa a quatre mans, amb Gemma
Galgani. És una novel·la que desborda història i rigor. Tant,
que desmitifica les veritats que volen imposar els clergues
dun i daltre bàndol. Ras i curt, la història és polièdrica i
només des duna posició que pretengui manipular es pot
asseverar que el nostre passat només té una veritat. Es tant
com assegurar que el futur de Catalunya ja està escrit.

i professor de diversitat cultural de la Universitat de Vic, sosté
que quantes més coses sapiguem del món àrab, millor, però
que, en el cas que no vulguem o no puguem fer lesforç
daprofundir en el seu coneixement, almenys hem devitar
emetre opinions gratuïtes i infundades, tot evitant clixés i
prejudicis infundats.
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Oriol Illa

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.

Ressenyes

narrativa
Editorial Base

Infocultura

narrativa juvenil
Wonder
R.J. Palacio
Traducció dImma Falcó
La Campana
Wonder es pot traduir com
a meravella. La lectura
dalguns llibre ens fa sentir
acompanyats de bones
persones. Aquest és el cas.
Un nen, August, que ha
nascut amb una deformitat
molt important en el rostre, ha dafrontar, als seus 12 anys,
un primer dia descola. Fins aleshores, en lentorn familiar,
era un nen normal encara que la seva cara no era corrent.
Podrà convèncer els seus nous companys que és com ells
malgrat les aparences? Superarà les mirades de través, els
xiuxiueigs i els cop de colze? Haurà daprendre una lliçó que
no sensenya a les aules ni en el llibres de text: créixer en
ladversitat, acceptar-se i saber que, potser, al final, trobarà
una mà amiga. A partir daquí podrem esbrinar una realitat
interpretada per cadascun dels personatges que es mouen
al seu entorn, un per cada capítol. És un llibre daparença
senzilla però que té la capacitat dinterpel·lar-nos amb
tendresa. Malgrat ser un llibre dedicat als adolescents, ha
estat un dels més venuts als EEUU, on les xarxes socials lhan
promocionat entusiastament.

Després duna llarga trajectòria especialitzada en assaig
històric, leditorial Base ha creat una nova col·lecció de
narrativa, tot donant veus a autors del país. Els primers
quatre títols ja marquen la direcció de la línea editorial
elegida. Leclecticisme i la varietat de temàtiques pretén
atendre les sensibilitats i preferències de diferents perfils de
lectors. No obstant la disparitat temàtica existent entre els
llibres, es pot veure un fil conductor que vertebra la col·lecció.
Editorial Base publica autors catalans contemporanis i entén
que «de la novetat davui en sortiran els clàssics de demà i
confiem que lexperiència lectora que els nostres llibres
suscitin els facin ser rememorats amb admiració i tendresa
en el futur».
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Ressenyes

sàtira
Una família exemplar

poesia
Paraula encesa

Genís Sinca
Premi Josep Pla 2013
Destino

Pere Ballart i Jordi Julià
Viena Edicions

«Hem de tornar a la
novel·la com a eina de
combat» o «El periodisme

Antologia que reuneix les
mostres més reeixides de
la poesia apareguda
durant els últims cent anys

cada cop més encotillat i
retallat ja no ens permet
explicar tot el que volem»:

en la nostra llengua. Cent
cinquanta autors i trescentes composicions

aquestes varen ser algunes
de les primeres paraules que el periodista Genís Sinca va
pronunciar quan va ser proclamat guanyador del premi
Josep Pla 2013; tota una declaració dintencions. Lautor

escrites dençà del 1911.
Mostra com el català ha estat capaç de donar una expressió
excel·lent als sentiments. Han estat sempre molts els qui han
dominat aquest art arreu dels Països Catalans, terra de grans

arriba al món de la ficció disposat a utilitzar la novel·la com
un antídot per mirar doferir punts de vista esperançadors
davant el desencís que ensopeix lindividu a lEuropa actual.
I ho fa duna manera a voltes hilarant. Dues nissagues, els
Bou, de Tortosa, i els Mirabaix, de Manresa, protagonitzen
una tragicomèdia sobre lambició desbocada que no ajuda
gens a reflexionar. Un pare satisfet perquè la seva filla anuncia
que es casarà amb un membre duna família molt important
: «Bou es va quedar mirant fix la imatge, la primera que veia
dell, de Ricard Mirabaix, i que mai havia doblidar. El somriure
penjat als llavis, prims, inexistents, i les dents. Li va caure
lànima als peus. El seu gendre feia una cara dimbècil que
no saguantava».

poetes, i en especial en lúltim segle. Aquest volum aplega,
com un tresor perdurable, versos que han estat recordats i
repetits per diverses generacions, i ho fa amb el desig de
donar a conèixer a nous lectors un llegat poètic que marca
un dels punts més alts del nostre patrimoni com a llengua
i com a poble.

Ressenyes

policíaca

El mínim que es pot dir

Societat negra
Andreu Martín
V Premi Crims de Tinta

Raimon Obiols
RBA - La Magrana

La Magrana
«Vaig escriure la història
com si les coses fossin

En un moment en què,
justament o injusta,
sacusa la classe política de
manca de gruix

certes». Algunes
informacions aparegudes
recentment adverteixen de

intel·lectual, aquest llibre
resulta reconfor tant.
Acostumats a la

la instal·lació creixent de la màfia xinesa al país, encara que
oficialment les triades xineses no operen en el nostre territori.
Però una mala coordinació en lanomenada operació
Emperador entre el jutge i la policia va deixar en llibertat
una banda que podria haver blanquejat entre 4 i 5 milions
deuros mensuals. Fins aquí una realitat que ha compromès
fins i tot un dels més populars actors porno del país. La
novel·la no es queda enrere i té una trama que enganxa des
del primer capítol: dos dies després dun important robatori
de diner negre apareixen uns cadàvers. Als entorns del local
de roba majorista del senyor Soong, al carrer Trafalgar,
passen moltes coses i se nescolten moltes més. El llibre se
situa en la Barcelona actual: confidents, inspectors de policia,
prostitutes, advocats, màfies..., tots els personatges duna
trama inventada envoltada de misteri.

superficialitat quotidiana,
a la recerca de limpacte instantani, al titular tipus eslògan,
al què més que al per què, la qualitat analítica de Raimon

Infocultura

memòries polítiques

Obiols, un dels protagonistes destacat i respectat de la nostra
història, és realment notable. La mitjana distància que li
proporciona la seva actual dedicació com eurodiputat a
Brussel·les i la seva confessada intenció de deixar la política
de primera línia lajuda sens dubte al desenvolupament curós
i sincer de la reflexió i a la capacitat danàlisi, amb
reconeixement derrors personals i col·lectius inclòs. Tots
aquests elements juntament amb el seu reconegut rigor
intel·lectual li ha permès elaborar unes memòries polítiques
a foc lent, profundes, imprescindibles per a tots els que
vulguin conèixer la història del nostre país. Quan la política
pateix un fort descrèdit, lautor afirma que els ciutadans hi
estan cada dia més interessats. Ell mateix va afirmar que,
malgrat no es tornaria a presentar a les properes eleccions
europees, mai no abandonaria la política «perquè, com deia
Hannah Arendt, la política és una dimensió essencial de la
persona completa». El mínim que es pot dir és un trajecte
vivíssim i amè des dels anys de clandestinitat fins a avui,
amb parades en el desenvolupament del moviment
estudiantil i el nou sindicalisme obrer dels seixanta, lamarga

franquisme, lassoliment de la unió del socialisme català en
un sol partit, el restabliment de la democràcia i la Generalitat,
el retorn del president Tarradellas... Victòries il·lusionants i
derrotes amargues, el llarg cicle pujolista a Catalunya i els
governs dEntesa a la Generalitat. En resum, un recorregut
entretingut de la nostra història recent a través dun
observador intel·ligent, un àlbum de fotos mental dun
testimoni excepcional que ens ajuda a entendre el perquè
del moment polític i social actual.
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experiència de la divisió dels socialistes catalans lagost de
1966, la construcció de la unitat democràtica contra el

Infocultura

Ressenyes

història
Esquerra Republicana de

història
[Desenterrant el silenci]

Catalunya. 1931-2012
Joan B. Culla
La Campana

Antoni Benaiges, el mestre
que va prometre el mar
Francesc Escribano i altres
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Ed. Blume
Nascuda el març de 1931,
a les acaballes del regnat
dAlfons XIII (contribuí

Amb la reproducció del
quadern El mar. Visión de

decisivament a destronarlo), Esquerra Republicana
de Catalunya és, de tots els

unos niños que no lo han
v i s t o n u n c a ( 1 9 3 6,
Bañuelos de Bureba). A finals de juliol del 1936, just al principi

par tits catalans amb
representació institucional, el més antic. Sense pertànyer a
cap de les grans famílies polítiques europees (socialista,
comunista, liberal, democristiana i conservadora...), ni

de la Guerra Civil, va desaparèixer el mestre català Antoni
Benaiges. Dos anys abans havia arribat al poble burgalès de
Bañuelos de Bureba disposat a aplicar, a la seva petita escola
rural, la tècnica Freinet, una innovadora metodologia

comptar amb suports exteriors, ha aconseguit sobreviure a
una guerra civil, a una dictadura de quatre dècades, a les
enormes transformacions socials, econòmiques, ideològiques
i tecnològiques que separen lèpoca de Hitler i la dObama.
Refundada diverses vegades, origen duna desena descissions
i dirigida per personalitats tan diferents com Heribert Barrera,
Joan Hortalà, Àngel Colom, Josep-Lluís Carod-Rovira, Joan
Puigcercós i, actualment, Oriol Junqueras, Esquerra ha
transitat des del republicanisme menestral fins a
lindependentisme socialdemòcrata i ecologista, sense deixar
de ser, a ulls de molts catalans, «el partit de Macià i de
Companys». Lectura imprescindible per a tothom que vulgui
conèixer i entendre la vida i les vicissituds dun partit que és
també el mirall dun país. Cal ressenyar que lautor ha optat
per renunciar gairebé completament al recurs de
lanomenada historia oral ja que un gran nombre dels
protagonistes són vius i no els ha volgut posar en la tessitura
de confrontació dels seus records o les seves versions, i ha

pedagògica basada en la participació dels alumnes i lús de
la impremta. Durant més de 75 anys, la feina i la personalitat
del mestre van romandre en la intimitat del record dels seus
antics alumnes i dels seus companys de professió, mentre la
família conservava el desig de conèixer la veritat sobre el
seu parador.
Lagost de 2010, amb motiu de lexhumació duna fossa
comuna al paratge de La Pedraja (Burgos), la memòria del
mestre va emergir i es va iniciar una investigació que ha
descobert una història única, emotiva i poètica. Una història,
gairebé al límit de loblit, que sha pogut recuperar gràcies
als testimonis dels qui el van conèixer o van sentir a parlar
dell, però també a partir dels textos del mestre i de les
redaccions del seus alumnes que es van editar a lescola.
Aquesta obra és fruit duna investigació en profunditat i hi
han col·laborat el periodista Francesc Escribano, amb el relat
de la biografia del mestre; el fotògraf Sergi Bernal, amb la
documentació gràfica i la recollida de testimonis; lantropòleg

decidit basar-se en les fonts escrites, degudament
contrastades.

Francisco Ferrándiz, amb la narració de la seva experiència
a peu de fossa, i la historiadora Queralt Solé, amb la
contextualització del moment històric i amb la direcció de
lobra.

