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Sóc crespinell
Fill dels crestalls, dels roures i les roques,
pastat amb terra roja, al cerç criat:
veí de les carrasques i dels pins,
hauria de ser fort i de pell dura.
Vestit de verd de boix i de ginebre,
dorat de sol i coronat de neu;
lleuger hauria de ser com un salvatge
que puge costa amunt pels pedregals.
Ni sóc com a carrasca ni com roure,
ni com pi canyablanc sóc ben plantat,
ni dur com els crestalls de roca viva,
ni verd ni dor ni coronat de gebra.
Busqueu-me als solanets, entre les herbes
de fulla curta i tendra, entre els buscalls,
ben amagat i groga la floreta,
company de la betònica i la sàlvia.
Hauria de ser amarg com el donzell
i aspre i desagraït com largelaga
i tindre flor rosada i ser punxent
com és la gavarnera, vet aquí.
I ni sóc agaó ni sóc cascaula
ni herbeta de perdiu: sóc crespinell.

Les belles paraules
Per a fer els meus versets trio paraules,
les millors que conec i les més justes,
duna en una, com flors arreplegades
per a fer-ne un pomet, posades juntes.
Busco paraules, les que més magraden,
les que mixen del cor, les més precises,
les més antigues que del cap me brollen,
i unes i altres les poso arrenglerades
per línies, ben comptades i medides,
i que tingue sentit tot lo que diuen,
que tothom les entengue pel que valen,
i les paraules valen pel que pesen,
i no les peso jo, que es pesen elles
pel clot que fan a terra quan hi cauen.
Si no les enteneu, no és culpa vostra,
algunes no han entrat al diccionari
i van pel món penant com a fantasmes,
esperant redimir-se per entrar-hi.
Altres nhi trobareu que, de tan velles,
les teniu en desús, mig oblidades
i a les golfes perdudes, de pols plenes;
de no fer-les anar, desafinades.
Jo les trec al balcó, que la cerçana
les ventilo a la fresca i al bon sol,
esteses al carrer com si en bugada
les haguera passat, com a llençols.
Totes les que tos dic estan amb vida
i amb ben poca salut; algunes delles
no han eixit mai de casa, de la vila,
unes pel que diran, altres per velles.
Jo en dic alguna, més duna vegada,
i els que no la coneixen se lescolten
com una cosa estranya, com si fore
paraula forastera i és de casa.
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En lAny Desideri

Lombarte

Artur Quintana i Font,

filòleg, historiador
i crític literari

Enguany fa vint-i-cinc anys de la
mort den Desideri Lombarte i Arrufat,
el més gran poeta en llengua catalana
a lAragó, com és ben sabut. Era el 3
doctubre de1989 a Barcelona. Quan
tot semblava que anava bé, després
duna greu operació de cor, Lombarte
ens va abandonar. I el que he escrit
no és retòric: dençà de la seva mort
ens sentim orfes els aragonesos de
llengua catalana. En Desideri, com
solem anomenar-lo, tenia aquell dia
cinquanta-dos anys.
Fill únic de petits propietaris rurals
havia nascut el 3 de febrer del 1937
al Mas del Molinar, a la partida de
lEscresola de la vila de Pena-roja a
lAlt Matarranya. Visqué la infantesa
als masos, al Molinar i al Mas
dEixendri.Gairebé no va anar a
escola, els masos quedaven molt lluny
de la vila i anar i tornar cada dia a
peu no era possible. Aprengué a casa.
Als onze anys passà intern als
escolapis dAlcanyís on féu el
batxillerat, i on els padres sense
adonar-sen li van descobrir el seu
català de casa a través de les classes
de llatí. En unes memòries bilingües,
escrites molts anys més tard,
Lombarte declararà: Benditos
Benditos sean
sean el
padree Pedr
padr
Pedroo y su latín, que me hicieron
hicieron
intuir
in
tuir la valide
validezz y dignidad de mi lengua
materna
mat
erna. Torna a Pena-roja i treballa
al camp mentre estudia de delineant

Cultura

per correspondència. Als dinou anys
sen va a Barcelona on troba feina en
u n d e s p a t x d  a rq u i t e c t e, i
ocasionalment fa classes de llatí. Es
casa amb Rosalia Gil, pena-rogina, i
tenen tres filles. El 1980, per raons
de salut, ha de deixar la feina i
aleshores comença la seva vida
descriptor i investigador, a
contratemps i a ple, intensament i,
tanmateix, amb pausa i amb mida,
perquè intueix que pot no viure gaire.
No perd mai el contacte amb Penaroja, amb la família hi torna sovint, i
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on ell hi és sempre en el pensament.
I així anirà sorgint el mite de Penaroja. Sempr
Sempree Pena-r
Pena-roja
oja, dirà a les
cartes.
En escassos vuit anys, del 1981 al
1989, escriu deu poemaris RRomanç
omanços
os
de rac
racóó de foc
foc i poemes
poemes de vida i mort
mort,
Car
arttes a la molinera
molinera, La bona vida i la
mala bava
bava, A lombr
lombraa de les
les roque
roquess del
Masmut, Romanç
Masmut
omanços
os mai con
conttats
ats,
Boir
Boiree s i borrims,
borrims Sent
Sen t èncie
ènciess
comen
omenttade
adess, Voldria ser
ser , Miracle
Miracless de
la Mare
Mare de Déu de la Fon
Fontt i Poe
Poesie
siess
Esparsees, sis peces teatrals breus
Espars
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PP ena-r
ena-roja
oja i Vallibona,
Vallibona, pobles
poble s
germans, El ffan
germans
antt asma del molí,
molí
Repr
epreesen
enttació commemor
commemorativ
ativaa duna
de les
les visite
visites dels comanadors
comanadors de
Calatr
alatrav
avaa a la vila de Pena-r
Pena-roja
oja (S.
(S. XVI)
XVI),
La bruixa
bruixa i el frar
fraree, Lo quic, quiri, quic
i Canis lupus inf
infelix (lo pobre
pobre llop)
llop) i
dues novel·les Memòrie
Memòriess duna
desmemoriada
de
smemoriada mula vella
v ella i L e s
aven
av
entur
turee s del sas
s astr
tree Roc
Roc dAr
dArçç a .
Redacta una història de Pena-roja,
en descriu en una altra extensa obra
els nombrosos masos escampats pel
terme, recull la toponímia penarogina i en prepara ledició, com
també la dAiguaviva, més molts
articles dhistòria, lingüística i
etnografia. Bon dibuixant, sovint
il·lustra els seus propis textos. Tret de
dos llibres i els articles de revista, la
s ev a o b r a h a a n a t s o r t i n t
pòstumament. El 2002 es publica
lepistolari dels anys 1981-1989 que
dóna molta informació sobre la seva
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activitat literària i danimador
cultural. Molts daquests títols es
troben exhaurits i shan de reeditar,
en especial els de poesia. Cal confiar
que las Prensas Universitarias de
Saragossa, que es troben en deute
amb la literatura aragonesa en català,
ja que fins ara tenen un únic títol en
aqueixa llengua a les seves
col·leccions de clàssics aragonesos, hi
incloguin la poesia completa den
Lombarte. Tot porta a creure que
enguany es reeditarà lantologia
lombartiana Ataüllar el món des
des del
Molinar exhaurida de fa temps,
imprescindible per a endinsar-se en
la seva poesia. Hi ha el projecte de
reunir en un volum tot el teatre
actualment dispers en llibres i revistes,
malauradament ben poc representat,
així com també els molts articles
desperdigolats. La seva poesia troba
forta difusió en els cedés i freqüents
concerts de diversos cantautors i
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grups musicals aragonesos i catalans:
Àngel Villalba, Anton Abad, Túrnez i
Sesé, Mallacán, Los Draps, Temps al
Temps, Duo Recapte, Quico el Cèlio,
Montse Castellà, .
En la seva obra, independentment
del gènere, Lombarte exposa les
formes de vida de lAlt Matarranya
que shavien mantingut gairebé
inalterables des del Neolític i que en
pocs anys, no més enllà de la dècada
del setanta del segle XX, van
desaparèixer ràpidament. Són formes
de vida que ell ha viscut
profundament, que coneix a fons, i
que sap que són irremeiablement
condemnades a lextinció. Les descriu
sense malenconies ni enyorances,
sense res del cualquiera tiempo
pasado fue mejor, amb vitalisme i
entusiasme, i crític quan cal ttos he
trobat cruels,
trobat
cruels, durs i freds
freds com
com lo vidre
vidre
o els celebrats Quan
Quantt per una vida? i
Quan no quedar
quedaràà re
res. Acompanyant
les formes de vida tradicionals els
cicles vitals, els agrícoles i els
ramaders Lombarte dóna ample
desplegament al paisatge
matarranyenc, als seus cingles i
barrancs, i a les bèsties i la flora
bosquines, amb les quals es
metamorfosejarà ni
ni ssóc
óc agaó,
agaó, ni sóc
sóc
cas
asccaula, ni herbet
herbeta de perdiu:
perdiu: sóc
sóc
creespinell, Esparver
cr
Esparver dale
daless fines
fines jo vull
ser Escriu bàsicament per al públic
català general, és clar, però pensant
sempre especialment en el
matarranyenc, laragonés. I sap que
si bé la llengua catalana i la cultura
que conforma es troben fortament
discriminades a tot arreu, enlloc no
ho són tant com a lAragó. Per a fer
front a una permanent política, tan
oficial com para-oficial, de destrucció
de la identitat dels aragonesos de

Cultura

llengua catalana, amb manipulació
incessant de la llengua, dels mites,
les llegendes i la història, ha de revifar
aquella i donar una visió pròpia
daquests. Dací lús tant de la
morfologia com, sobretot, del lèxic
matarranyenc, molts mots del qual
en poetitzar-los enlairarà a
lestàndard literari, així com lafany,
insisteixo, de presentar els mites, les
llegendes i la història matarranyencs
per primera vegada amb visió no
alienadora, o la revifalla en la pròpia
obra de la literatura popular
refranys, cançons, mimologies,
frases fetes, , que gairebé no nhi
havia daltra a lAragó quan
començava a escriure. És una actitud
que trobem també en els molts altres
escriptors en català de lAragó que
van sorgint en aquella mateixa
dècada dels vuitanta del segle passat.
Tots ells volen omplir amb les pròpies
obres el buit literari en català a lAragó
que els ha precedit. Els cal, doncs,
escriure del territori propi, i només
quan hauran complert amb aquest
deure podran diversificar més
lliurement les temàtiques. Lombarte
així ho farà i a mesura que avança en
lescriptura aniran sorgint més temes
deslligats dun ací pena-rogí llegiu
aragonès. La reflexió sobre la mort,
la mort que sempre intuïa propera,
el comiat, la solitud, es troben ara
amplament en els textos. Sense
abandonar mai, això sí, el mite penarogí.
Amb motiu del vint-i-cinc
aniversari de la seva mort les
associacions destudi i foment de la
llengua catalana a lAragó han
declarat el 2014 Any Desideri
Lombarte. Lacte central serà el 21 de
juny a Pena-roja, la seva vila natal,

Cultura

precedit i seguit de moltes actuacions
articles de revista, conferències,
exposicions de la seva obra, , i
especialment concerts i recitals de la
poesia tant a lAragó com a
Catalunya; no em consta ara com ara
que els altres territoris de llengua
catalana València i les Balears shi
hagin afegit. Es presentarà la recent
edició de la novel·la Les aven
aventur
turees del
sas
astr
tree Roc
Roc dAr
dArçça, i possiblement es
reeditarà lantologia Ataüllar el món
dess del Molinar.
de
Molinar Més difícil sembla,
malauradament, que tiri endavant la
representació dalguna peça del
teatre lombartià.
Desideri Lombarte no és només
escriptor. Ell mateix i els seus versos
han esdevingut matèria descriptura.
Francisco Javier Aguirre ha novel·lat
la seva figura a la narració Germans
del recull Los duendes
duendes del Matarr
Matarraña
aña,
Óscar Latas estructura la narració
Malinc
Malinconía,
onía, trist
triste chuego amb molts
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fragments del poema lombartià Tris
ristt
joc de compr
comprar
ar i vendr
vendree, i són molts
els escriptors poetes majoritàriament que incorporen en les
obres la persona den Lombarte o fan
bandera dels seus textos Àngel
Villalba, Aurèlia Lombarte, Anton
Abad, Hèctor B. Moret, Marià Lòpez
Lacasa, Carles Andreu, Josep Miquel
Gràcia, Juli Micolau, Tomàs Bosque,
El 12 del juliol del 2013, el professor
Joan Veny en rebre a la Universitat
dAlacant la Medalla dHonor que
atorga la Xarxa Lluís Vives va
d e n u n c i a r e l g rraa n d es
e s f i ca
caci
danomenar
d
anomenar LAPA
LAPAO la varie
variettat cat
catalana
alana
de la Franja:
Franja: un poet
poeta daquella
daquella terr
terra,
a,
en Desideri
Desideri Lombar
Lombartte, ha te
testific
tificat
at la
seva permanència: «Quan
«
no quedara
res [ ] quedarà la paraula.
Quedarà.»:
»: la par
paraula
aula de La
La Franja,
Franja,
viva,
viv
a, aromàtic
ar omàtica,
a, et
e t erna, lluny
llun y
deetique
d
tiquettes des
desver
erttebr
ebrador
adorees, fidels als
orígens [ ].

07

Semblant a aquest és el títol
dun llibre del famós Osho i del
profund J. Krishnamurthi: Medit
Meditació
ació,,
la llibert
lliber tat primera
primera i última.
última Què vol
dir? i Què té a veure amb nosaltres,
catalans i éssers humans
occidentals?
Abans de res, un comentari: el
que aquí llegeixes no és veritat,
només és la meva experiència. Fes
teu el que et serveixi i deixa passar
el que no. Per tant, no cal que hi
estiguem dacord. Més aviat relaxat,
gaudeix i descobreix quina part tés
útil.
Havent dit això, el títol daquells
dos llibres i el daquest article és ben
cert. No hi ha cap llibertat sense
meditació De veritat? Però, i què
és la meditació? De què tracta
realment?
En la meva experiència (15 anys
de pràctica quotidiana i desenes de
seminaris i xerrades a Europa,
Amèrica i Àsia), meditació és
simplement «estar present».
Senzill, oi? Uf, quin descans En
part! perquè és tan senzill més
encara del que sembla la definició,
tan senzill que la ment no ho pot
comprendre, simplement no pot.
Oh! Que què? Doncs això, que la
ment, literalment, no pot entendre
la meditació, lexperiència que la
conforma (la teoria i la meditació
són pràcticament pols oposats).
I per què no ho pot comprendre?
Perquè la ment, almenys laspecte de
la ment de què parlem en general és
el seu oposat (ens referim a aquest
aspecte de lactivitat mental que
només pot estar en el passat, en el
futur o en fantasies, res més). Com
veus, això és com loli per laigua del
present. La meditació es lara; la ment
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La llibertat primera i

Loto Vázquez, llicenciat en filosofia, creador del Coaching pe

és el passat, el futur, la il·lusió, la no
presència.
Però tornem-hi. Per què aquest
títol? Per què lúnica llibertat real és
la meditació? (es prou controvertida
aquesta frase i potser especialment
per a nosaltres).
La meditació es lúnica llibertat
perquè en la ment, en la no-meditació,
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vius en la presó de la limitació mental
apresa. No vius lara, no vius el
present, no vius la vida, vius de
records i projeccions cap dels quals
està passant ara (de fet, com a
memòries subjectives que són ni tan
sols sabem si van ser-hi en algun
moment o si hi seran en algun altre).
El que és clar és que «Ara», ara és

Cultura

última: la meditació

r a la Felicitat Fàcil i professor de meditació. felicidadfacil@gmail.com

lúnic moment en què ets viu i, per
tant, és lúnic moment en què pots
ser lliure. Tot el que comenten les
veus que parlen dins del nostre cap
el que entenem per ment en aquest
context no és present, no és real i,
com que a més no és creatiu, sinó
obsolet i repetitiu en més del 90 %,
no és lliure.

Cultura

Què és lliure? Lliure és el nadó,
la natura, el vent No perquè siguin
millors que la ment: només perquè
ho són. Perquè no es qüestionen res,
al contrari, es deixen emportar

naturalment, sense repressió, sense
control, sense lluita, sense resistència.
Viuen com en una dansa, com en un
joc, com si es tractés duna exploració
i permeten lespontaneïtat, la
creativitat i lamor.
És massa simple per ser entès
completament des de la superfície de
la ment I a vegades, fins i tot
entenent-ho, encara pot ser més difícil
acceptar-ho. Acceptar que vivim en
una presó que no és externa, que no
té a veure amb la societat en què
vivim, ni amb la nostra companya o
company, ni amb la nostra feina, ni
amb res dallò al qual hem après a
donar les culpes. La veritat és que la
nostra ment és lúnica presó possible,
i que la llibertat és el nostre estat
natural i inalienable.
Ningú excepte nosaltres
mateixos o el nostre hàbit destar
perduts en la limitació i petitesa
mental no ens pot treure una
llibertat que portem enganxada a la
pell i al cor perquè és el material
del que estem fets: energia amb un
potencial que ni la ciència ni ningú
ha trobat límits, encara I més, fins
i tot, estem fets de buit: aquest buit
quasi infinit entre les partícules
daquesta matèria de la qual la
ciència comença a dubtar
seriosament si realment existeix. Som
aire, som buit, som existència pura
més enllà de la forma, som adonarnos (amb o sense ulls, amb o sense
oïda, amb o sense ), som
consciència.
Quan la consciència, la capacitat
dadonar-nos, de percebre sense

La meditació es lara; la ment és el passat, el futur,
la il·lusió, la no presència
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El 90 % del que pensem és
obsolet i repetitiu

interpretar senfoca en el buit, en el
silenci, en la quietud, en lespai
comença una història damor a la
qual en diem «meditació».
La meditació és el retorn a casa,
a la llibertat que mai no vam perdre,
a la dolçor destar contents
especialment per no res en particular.
És lextravagància de no tenir
prejudicis i, per tant, de permetrens
explorar, apreciar, sentir-nos agraïts
per cada detall daquest món i
daquest cosmos ple de màgia,
dexuberància i de creativitat
exagerada.
Com podem estar tan cecs per
posar tanta atenció en el que no ens
agrada o interessa veritablement?
Tan presos a dins de les nostres pors
i retrets com per posar tanta energia,
temps i diners en tantes coses que en
realitat no tenen res a veure amb les
nostres prioritats essencials felicitat,
pau, amor, relacions harmòniques,
respecte, diversió, plenitud...
Quant de temps continuarem fent
guerra preventiva a la nostra vida,
amb lesperança potser que això ens
porti a la pau, a la joia, al benestar,
a casa ? Quan veurem clar que la
preocupació, la crítica i el retret, la
por i la misèria és només el camí cap
a més preocupació, crítica, retret, por
i misèria? No és prou obvi ho és per
als ulls dun nen, si és prou petit, prou
poc «adultitzat» que lúnic camí per
a la pau és la pau? Que lúnic camí per
a la felicitat és la felicitat? Que lúnic
camí per a la llibertat és la llibertat?
Lúnic camí per a tots els grans
desitjos és la meditació, lestar present
al 100 %, retornar a lapreciació i la
innocència i, de retruc, a la gratitud,
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Jaume Plensa
Plensa (1955,
(1955, Barc
Barcelona); Firen
Firenzze II, 1990-95; Alumini fos
fos i ferr
ferroo, 240
240 x 132
132 x 45 cm.; Col·lec
Col·lecció
ció Jaume Plensa
Plensa

a lamor i al servei pel goig i la llibertat
de donar. No la meditació que jo
practico[1] i que a mi em va bé, ni
tampoc la del Pepito, que a ell li va bé
perquè és la que ha après sinó la

meditació com a experiència, no com
a tècnica: lexperiència de ser present.
Completament més enllà (o més ençà)
del judici, del retret, de la comparació,
de la preocupació , de la ment o del

Per saber més sobre la meditació que jo he trobat la més efectiva, senzilla i directa per a mi i altres
milers de persones, visita www.thebrightpath.com.

[1]
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La dolçor destar contents per
no res en particular

a la serenor, al benestar
I és possible la pau, el benestar, la
felicitat...? És clar que sí. De fet és més
fàcil (almenys per al cos i per al cervell),
indeciblement més saludable i
moltísim més productiu viure en
aquest estat idíl·lic (pregunta-li a
qualsevol neurocientífic que trobis).
Des del punt de vista de la ciència és
obvi, des del punt de vista de la lògica
també és obvi que ha de ser més
productiu, saludable i feliç viure amb
benestar que no pas amb estrès
gairebé constant; però la majoria vivim

creurens que som aquestes veus que
parlen quasi permanentment al nostre
cap, sempre del que ha passat, del
que no ha arribat i del que no és real.
La llibertat és labsència de límits,
labsència de creences de limitació fins
i tot; però és tan addictiu queixar-se,
és tan addictiu comparar-nos, ho es

Cultura

tant creurens millors o pitjors Som
addictes a aquestes drogues que són
les emocions, que ens mantenen en
muntanyes russes de pujades i
baixades I les preferim potser sense
adonar-nos-en a la pau, a la felicitat
com a plenitud interior independent
del que és extern i sempre canviant,
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tan aliens a la lògica, tan submergits
en les nostres lògiques pròpies,
basades sempre en la nostra addicció
i reacció constant a emocions i
situacions apreses en lentorn familiar
i social de quan érem petits, que lobvi
sens escapa.
Fins quan? Perdó, potser mhe
emocionat una mica. Gràcies per la
paciència i per llegir fins aquí :)
El que és cert és que la meditació
no pertany ni a Orient ni a Occident:
pertanys als nadons i als nens petits
i a tots els éssers humans que, com tu
i com jo, ens atrevim a lliurar-nos al
present, a lara, a la vida tal com és.
Nota: Tot i ser el nostre estat
natural lestar presents i meditatius,
portem tants anys dentrenament de
pensar (passat, futur, il·lusió) que
necessitem un entrenament per deixar
anar la inèrcia reactiva i recuperar la
serenor contemplativa i entusiasta.
Pots intentar-ho sol. Però et recomano
molt que agafis la via ràpida: aprendre
dalgú que ja estigui tenint
consistentment lexperiència que tu
vols descobrir o recuperar.
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Colita:
mig segle
de la nostra
història
recent

Una de les artistes més destacades
i referent indiscutible de la fotografia
contemporània, Colita, exposa a la
Pedrera fins el 13 de juliol de 2014.
Directa, intel·ligent, sensible,
compromesa, crítica i sense prejudicis,
la seva producció es pot definir més
enllà de lestètica per la seva implicació
en el temps que li ha tocat viure.
La seva obra no és simplement un
document de la realitat sinó també la
projecció de les seves experiències i
opinions, i conforma un corpus visual
que recull mig segle de la nostra història
recent.
Amb lexposició «Colita,perquè
sí!», comissariada per Laura Terré, la
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Fundació Catalunya-La Pedrera presenta
la primera gran retrospectiva dedicada
a la fotògrafa amb un ampli recorregut
per la seva trajectòria vital i creativa
que revisa diferents itineraris del seu
arxiu «a través duna mirada carregada
dintenció i humor».
Amb lexposició Colita, perquè sí!,
comissariada per Laura Terré, la
Fundació Catalunya-La Pedrera presenta
la primera gran retrospectiva dedicada
a la fotògrafa, amb un ampli recorregut
per la seva trajectòria vital i creativa
que revisa diferents itineraris del seu
arxiu a través duna mirada carregada
dintenció i dhumor. Aplega 107
fotografies, i diversos llibres, discs i
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cartells, i contactes fotogràfics i les
càmeres fotogràfiques que ha emprat
al llarg de la seva vida.
Positiva de mena, els ulls i les
càmeres de la Colita han recollit els fets
i els personatges més significatius del
país. Assegura que ha tingut molta sort
a la vida i grans amics. Lacompanya la
fama de treballadora infatigable i de
persona que sempre ha fet el què ha
volgut. La memòria gràfica comuna és
el seu llegat encara que a ella també li
agradaria que la recordessin com una
torracollons, feminista i desquerres.
A la porta de casa seva hi ha un
cartell que diu: «gos amable, propietari
llunàtic».

Cultura

Barri Xino de Barc
Barcelona, 1969
1969

«Una imatge
imatge val
val més que mil
parauless només quan és tan
paraule
tan poderos
poderosaa
que pot crear
crear opinió.
opinió. Quan és realmen
realmentt
útil». Diari de Colita, 11 dagost de
1999.
Isabel Steva, coneguda com a
Colita, va néixer a Barcelona, al barri
de lEixample, lestiu del 1940, en una
família burgesa. Va ser alumne del
col·legi de monges del Sagrado
Corazón. Després dun temps destada
a França, els seus amics Oriols
Maspons i Juan Antonio Cantí la van
animar a convertir en professió la seva
gran afició: la fotografia. Va entrar a
treballar com a ajudant de laboratori
a lestudi de Xavier Miserachs. Entra
en contacte amb el flamenc quan fa
les fotografies per al càsting de la
pel·lícula Los Tar
Taran
anttos
os; esdevé un dels
temes centrals de la seva carrera, i la
porta a Madrid on fa les fotografies
de promoció dAntonio Gades i la
Chunga. Quan torna a Barcelona
comença a treballar com a

Cultura

fotoperiodista i, alhora, fa moltes fotos
fixes de directors de cinema de lEscola
de Barcelona. El 1965 fa la seva
primera exposició E v oc
ocació
ació del
Modernisme, una col·lectiva dartistes
Modernisme
plàstics i fotògrafs.
A partir del 1967 realitza
campanyes de premsa, promoció,
portades de discs dalguns artistes de
la Nova Cançó com ara Serrat,
Raimon, Ovidi Montlló, Guillermina
Motta o Núria Feliu. Viatja també a
Andalusia per retratar, a partir dun
encàrrec del poeta José Manuel
Caballero Bonald, les figures més
rellevants del flamenc. Amb aquestes
fotografies i les que havia fet a
Barcelona i Madrid publica el llibre
Luc
ucees y sombr
sombras
as del flamenco
flamenco (Lumen
1975).
El 1971, la fotògrafa, integrada en
el món intel·lectual progressista
rit
presenta lexposició La Gauche qui rit,
crònica de lanomenada «Gauche
Divine» que es tancada per or
ordr
dree
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go v ernativ
gov
ernativaa lendemà de la
inauguració.
Durant el últims anys del
franquisme i els primers de la Transició
aborda tota mena de gèneres, tot
treballant per a la premsa progressista
i feminista. La seva càmera esdevé
testimoni dels canvis polítics del
moment i documenta les
mobilitzacions ciutadanes i socials, i
actes electorals. Amb la col·laboració
de Maria Aurèlia Capmany publica
Antif
Antifèmina
èmina (1977), on aplega imatges
de tota la seva producció i mostra el
seu principal centre dinterès: la
realitat quotidiana, allunyada dels
estereotips.
Amb la democràcia el seu treball
passa de la denúncia a la
documentació de la transformació del
paisatge metropolità. El 1998 rep la
Medalla dOr al Mèrit Artístic de la
Ciutat de Barcelona i, el 2005, la Creu
de Sant Jordi (Generalitat de
Catalunya).
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Orson
Ors
on Welle
Welless. Car
Cardona,
dona, Barc
Barcelona, 1964

Ter
erenci
enci Moix, 197
1970

Rom
omyy a Met
Metamor
amorffosis de Jacint
Jacinto Est
Esteva, 197
1970

14
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Gabriel García
García Márque
Márquez,
z, Barc
Barcelona, 1969
1969

Elsaa Per
Els
Pereetti cor
coronada
onada per un autèn
autèntic
tic gall de Yok
Yokohama,
ohama, 1967
1967

Jorge
Jor
ge Herralde
Herralde amb «les
«les se
seves secr
secreetàrie
àries»
s» Cor
Coral
al Majó i Anna Bohigas,
Bohigas, 197
1970

Cultura
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Gitane
Git
aness pentinan
pentinantt-s
-see, Barc
Barcelona, 1987
1987

Diada de l11
setembr
embree de 197
1978
l11 de se

Messquit
Me
quitaa de Còr
Còrdo
dovva, 1963
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Gitane
Montjuïc, Barc
Barcelona, 1962
1962
Gitaness de Montjuïc,

Boda de Marc
Marcel Bergès
Bergès,, Barc
Barcelona, 1962
1962

Primeraa comunió
Primer
comunió,, Barc
Barcelona, 1963

Cultura
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Encén la poesia.

Que cremi Joan Vinyoli!

Toni Clos, filòleg

Imatges cedides pel Fons Joan Vinyoli.

Santa Coloma de Farners

18
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Llegir Vinyoli et dur, irremeiablement, perquè «algú mha
cridat», a rellegir-lo, i rellegir-lo és viure al món del poeta
de poetes. Com més coneixes la seva obra poètica, més
lestimes i com més lestimes, més veus com era en realitat
i ja no pots viure sense ell, sense la seva poesia.
«La nit és tota per nosaltres. Encén el vi», diu el poeta
per convidar-nos a la festa. Beure en la seva poesia és
sinònim del viure, «flors en la nit»; de compartir, «un raig
de sol efímer» o «mirar simplement la tarda com es posa
sobre les fulles, descendint a poc a poc?» És «respirar la
llum, filtrant-se per clivelles de finestró». És caure
«daltabaix del cec abisme groc». És, «com un tedi
immòbil», alçar-se «de la ciutat i volar cap als llunys» i
«cremo tot en cant».
«P
«Per
eròò de cop
cop sil·luminen les
les nits
amb paraule
parauless com
com flames».
flames».

Cultura

Home de bar: «Sento que tanquen el bar. Anem a la
segura mort transitòria del son», però que sempre seguirà
«guixant amb blanc les pissarres» i «suplantant els
somnis». Un home que «baixa la veu perquè es faci de nit
amb un mínim ajust».
Lamor en Vinyoli és present, galàctic, cosmogònic,
distintiu i revelador. «Cremem lun dintre laltre, fins que
laurora neixi». Amor que és fa compacte i expansiu;
«omplint-nos en labraçada, cada cop els braços troben
més cos». Amor foll i total: «Tadoro fins lesquelet» o
«lamor ha fet un àpat de nosaltres». El poeta ens incita:
«Uneix-te a tots. Inventat lalegria». «Tornem a ser
branques del mateix bosc dalzines i de roures».
Endinsar-se en el món poètic de Vinyoli és com viure
dins dun cirerer florit, una experiència estètica feta
dimatges i paraules noves, de genuïnes, que transparenten
i oculten, i de sentits figurats, de metàfores de vides
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viscudes i de somnis aturats que flueixen i curen de les
inevitables ferides de lànima nostra. Llegir-lo és un passeig
per la maroma dels dies fàcils i difícils que calma i dóna
lequilibri necessari per al viure quotidià. La sensació motriu
que has aconseguit tocar set cels, el celatge excels. És una
poesia que no insisteix en la bellesa, ni en la veritat. És,
més enllà de Brossa, poesia rasa que toca de prop, un
abans i un després, que ensenya, malgré
malgré lui,
lui a viure i que,
vulguis o no, et pren per sempre: resident, motu propi
propi,
del domini màgic. «I la foscor sil·luminà de sobte perquè
érem dos a contradir la nit». «No tremolis de fred. No
tremolis de res».
Joan Vinyoli és algú que ve de lluny i de prop. És paret
i és mur, és aigua i és líquid, és silenci i és fum... Que té
«la companyia de les estrelles» i tota una vida per «assolir
el cercle convincent». Ve de Shakeaspeare i de tempestes;
de la vida, dels somnis i de la mort, de Rilke i de Riba,
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dEspriu i de Foix, de Martí i Pol i de Carner, de Sagarra
a Ferrater. I al mateix temps, oh paradoxa, en la seva
poètica no hi ha llunes, ni primavera, ni llunys, ni props.
No hi ha fàbriques, ni orenetes, ni omegues irreals. En
lexperiència de la realitat se sap home sol , que es queda
sol per saber-ho tot de la vida: «Sóc home sol» o «Deixeume estar com ara estic: sol amb lamic que he anat fent
de mi mateix». Poeta de ritme i musicalitat, que no es
prodiga fins al seu darrer tram poètic amb lús de la mètrica
i la rima, però que mai no rima abril amb mil i reconeix:
«Tinc la barca i em sé la mar» i «El mar és ple, però jo em
passo els dies omplint-lo de mirada». És «el gall salvatge
que dansa, tot i saber que em guaiten els ulls del caçador».
«Jo no sóc més que un arbre que sallunya del bosc», però
que també escriu «Qui vol res més que ser un home entre
molts?»
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El poeta es mostra a si mateix quan sinventa jocs per
ajornar la mort: «No hi ha dia per mi quan obro els
porticons» o «Ja quasi no respiro de por. No tinc
escapatòria». Pessimista, optimista, contradictori!
«Giràndoles destrelles il·luminen el cel més negre» o «Vull
encendre el gran foc: que totes les guspires omplin la nit».
I parant el temps: «lesfera del rellotge no marca el temps,
ans il·lumina absorta».
Si lhome és la mesura de totes les coses, el poeta és
«la guspira que encén els boscos» i que «pot donar la
mesura dun home». «No tinc ara temps de cavalcar els
encesos cavalls». «He de saber què sóc, on vaig, per què?».
I canta al misteri, al desconegut... «Sols el misteri és
nodriment del cor que viu i no respon». I «Amb ulls encesos
cal entrar dins la nit del misteri». El pensament líric del
poeta mou lamor entre la vida i la mort, «Només un
somni val: Amor i Mort».

Cultura

La poesia de Joan Vinyoli és substrat de molts poetes
i ell mateix samara dels millors, de lespiritualitat de Joan
Maragall, per exemple, com es pot comprovar en aquest
fragment de lElegia de Vallvidrera:
«Aclucar
«Aclucarem
em els ulls:
sens nobrir
nobriran
an uns altre
altres en el somni
somni
que hi veur
veuran
an més en lorba
lorba obscurit
obscuritat».
at».
Aquesta Elegia és una meditació i un cant espiritual
per assolir la vida eterna, a diferència de Joan Maragall,
a través de la via màgica dels somnis. Maragall, amb el
seu Can
antt Espiritual,
Espiritual ho fa des de la creença cristiana a través
de la resurrecció de la carn, com es pot comprovar en els
últims versos del poema:
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«I quan vinga aquella hora
hora de temenç
temençaa
en què sacluquin
sacluquin aques
aquests ulls humans
obriu-men, Seny
Senyor
or,, uns altre
altres de més
grans
gr
ans
per con
conttemplar la vos
vostr
traa faç
faç immensa.
immensa.
¡Siam la mort
mor t una major naixenç
naixença!
a!
Mig demiürg, mig prestidigitador del llenguatge de
veritat profunda, que «atura el vol de les estrelles», que
diu que «és bo tenir llàgrimes a punt»... i menjar i copular.
Que «tot és irreversible: viure i morir». «Sacosten de
puntetes els meus morts». I una de les paradoxes més
belles de la poesia universal: «Cada moment és el moment
de néixer i cada instant és linstant de morir».
«Com
om cada
cada dia mors,
mors, oh màgic dia,
«C
que et
et creie
creiess infinit.»
infinit.»
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La seva poesia és plena desperança i perseverança en
el misteri de lexistència, com també es pot comprovar en
els versos següents que em serveixen per tancar aquesta
lloança: «Contempla i oblida, no temis la nit. Espera el
nou dia amb un cant no dit». I «Tant més veurà claror el
pensament com més gosi mirar en lobscuritat». I finalment
la brusca intensitat de Joan Vinyoli: «pacientment plego
la runa i novament edifico».*
*Aquest es
*Aques
escrit con
contté, volgudamen
volgudamentt, més de se
setan
antta vers
versos
os de
Joan Viny
Vinyoli. De llibre
llibres dispersos
dispersos del poet
poeta i, sobr
sobreetot
ot,, de
llObra poètica completa,, publicada
publicada per Edicions 62.
62. Per
Per veur
veuree
a quin poema corr
correespon cada
cada vers
vers,, només cal
cal es
escriur
criuren
en un
i fer
fer cer
cerque
quess amb Sant
Sant Google.
Google. És de les
les millors manere
maneres per
trobar
tr
obar les
les re
refer
erèncie
ènciess, per conèix
conèixer
er el poema senc
sencer
er i des
descobrir
obrir-hi molte
moltes sorpr
sorpreeses en línia; sobr
sobreetot poesia
poesia recit
recitada,
ada, musicada
musicada
i can
canttada del poet
poeta més univers
universal
al i, encar
encara,
a, mass
massa poc conegut.
conegut.
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Impressions
dArmènia
Joan
Jaume Prost
Fontpedrosa, Catalunya Nord

País petit
País enclavat
País de muntanyes
País de mites, el jardí dEden,
de larca de Noè
País apassionant
País apassionat
País magnífic
País pobre
País superb
País sacsejat per la història i la terra
País dempeus
País de gent generosa
País dEuropa
País de lÀsia
País de la terra incògnita

Dades dArmènia
Data de la independència : 21/09/91
3,5 milions dhabitants
29.800 km² (Catalunya 31.895 km²)
Densitat : 111 hab./km²
El 90 % del país és a més de 1.000 m dalçada.
Salari mitjà : 300 /mes
Pensió : 50 /mes
1.000 km de fronteres,
dels quals 834 km són tancats.
Hi ha més armenis a fora del país que a dins.

Cultura
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La primera impressió no és la
bona

Per entrar-hi passem el pont sobre
el riu Debed, que fa frontera amb
Geòrgia. Control dels documents. Per
Internet teníem el visat electrònic,
que fa lentrada més fàcil. Hem de
pagar taxes per persones i
lassegurança del cotxe. Ajudem les
finances estatals amb 47  i 13  per
lassegurança. Tots els pagaments es
fan amb justificant excepte les
despeses de secretariat, duns 4
euros, que van a parar a dins dun
calaix del despatx. Les taxes dentrada
i de sortida samortitzen amb el preu
de la gasolina dièsel, que és per sota
d1  i a 0,70  a prop de la frontera
amb lIran.
La primera aglomeració
impor tant és Allaverdy, amb
abans; és a
indústries de lèpoca dabans
dir, concebudes en el temps que
pertanyia a la Unió Soviètica. Molts
edificis són esmicolats, pel temps i
per la manca de manteniment. Fan
pensar en guetos o espais ruinosos.
Veure aquests edificis ens afecta.
Sovint travessem ciutats industrials i
no podem saber si aquesta situació
és deguda als terratrèmols, a
labsència de manteniment o potser
a les dues coses.
Per anar a Dilijan travessem
Vanadzor, un altre poble pintat com
si fóssim dins duna novel·la de Zola.
La gent ens parla en rus amb molta
amabilitat. Arribem a Dilijan, un
indret descrit com la Suïssa dArmènia
en una guia de viatges! Ostres, caldria
imaginar la Suïssa després de dècades
de crisi

Con
onvidats
vidats pels habitan
habitants
ts a visitar
visitar le
lesglésia del poble,
poble, a Vay
Vayots
ots Dz
Dzor

Lesglésia de Tanahati,
Tanahati, al mig dun món mineral,
mineral, la carr
carreeter
eraa H47
H47

Secció
Sec
ció de la linía ferr
ferrooviària tanc
tancada
ada entr
entree Baku
Baku i Kar
Kar,, a la vall
vall de lAr
lAras
as
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Població pobra i entranyable

Dettall del treball
De
treball de la pedra
pedra al mones
monestir de Norav
Noravank
ank

Imponent monument
Imponent
monument dedicat
dedicat al can
canttan
antt Charles
Charles Aznavour
Aznavour,, a Gumri,
per rec
recor
ordar
dar la se
seva ajuda despr
després
és del violent
violent terr
terratr
atrèmol
èmol del 1988

Crec que «pobra» no és el
qualificatiu idoni: la gent és humil i
noble alhora, i malgrat una situació
econòmica difícil mai no veiem
pidolaires, ni agressivitat ni insistència
comercial. Tot és bo per guanyar unes
peles : quatre productes en venda, al
carrer o a la vorera de la carretera.
Sovint sota un tendal de plàstic on es
poden comprar móres, fruita, mel,
síndries, cogombres, pebrots, préssecs
enormes A tot el país, el preu de
les verdures és de 0,40  el quilo.
Al llac de Sevan podem gaudir
dun paisatge molt bonic. El llac és
immens, 1.400 km² ; és el segon gran
llac de muntanya del món després
del Titicaca, i es troba a 1.918 m. És
la nostra primera zona turística,
turisme molt local i també
internacional ; no obstant això, no és
la Costa Brava. Descoberta de les
esglésies medievals sobre un pujolet
que domina el llac. Quan dic
medieval, vull dir medieval
dArmènia; cal saber que les esglésies
més antigues que podem visitar són
del segle VI o VII, és a dir 400 o 500
anys abans de les nostres a Catalunya.
Nou contacte amb larquitectura
religiosa del país : veiem que si volem
visitar els monestirs més interessants
necessitarem mesos i mesos!
Cap al sud, passat el port de Selim
la vista és molt àmplia i sense
publicitat. Hem de trobar el
caravanserall, lloc de refugi dels
comerciants i de les caravanes de
lEdat Mitjana. Hi farem una visita.
Hi haurà cues? Quin preu tindrà
lentrada? Hi haurà botiguetes? I no,
no hi ha res de tot això. Tot és desert
i en bon estat. Tota la construcció és
de pedra volcànica.

A prop
prop de les
les mines
mines de cour
couree, Kapan(
Kapan( 45.
45.000 habitan
habitants).
ts).
Els edificis tenen
tenen un aspecte
aspecte fos
foscc pels materials
materials deficien
deficients
ts emprats
emprats en el mant
mantenimen
enimentt
Cultura
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A Sissian visitem el museu de la
vila, museu Nicolas Adontz,
interessant per entendre la vida dels
habitants en lantigor. A lexterior,
podem veure làpides mortuòries i
khatchk
khatchkars
ars dins el kar
aradar
adaran
an (dipòsit
de pedres).
Com sovint en els països de lest,
ens accompanya una persona durant
la visita del museu, els comentaris en
rus limiten les explicacions. No tenen
gaire visitants individuals. Ens
demanen si formem part dun grup
o si hem arribat amb «màquina».
Doncs sí, amb màquina.

Saltem segles, del medieval a
lalta tecnologia
Deixem la carretera internacional,
plena de minibusos farcits de gent.
Notem que la línia blanca que hi ha
al mig de la carretera només indica
el mig de la carretera! Cal ser prudent
amb el bestiar, els camions que
sarrosseguen, els forats de
dimensions respectables i els trossos
de calçada ondulada com la superfície
del mar en un dia de vent o les
obres.
Girem a la dreta per anar a Tatev
i la carretera es transforma en una
calçada impecable. Un anunci explica
que es va fer amb donacions de la
diàspora. Els dies següents veurem
que hia moltes coses fetes gràcies als
exiliats: tùnels, rehabilitació de
monestirs, ajudes a les escoles,
subministrament daigua una
manera de pal·liar les deficiències de
lEstat.
Tatev, un altre monestir on irem
amb un telèferic. Aquest no és de lera
soviètica. És dels més recent que jo
he vist, alta tecnologia suïsa. Tot
lentorn és ben cuidat. Va ser finançat
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per un exilat que el va regalar a
lEstat. Per sort, el preu no és suís:
7,50  anada i tornada (inaugurat el
2010, es diu les Ales de Tatev). Ens
porta a prop del monestir després
dun viatge espectacular. És el telèferic
més llarg del món i té un interval
entre dues torres de 2,7 km. Aquesta
majestuosa realització no lliga amb
el desenvolupament general del
país potser és un inici de
transformació, de modernització. El
viatge aeri és tot un espectacle i la
visita del monesti de Tatev un encant.
Continuem el viatge cap al sud.
La carretera és plena de camions
iranians amb contenidors i els xofers
semblen prudents. Abans de la
collada del port de Meghri, a 2.535
m, veiem una mina a cel obert, mitja
muntanya retallada ; és la mina de
coure de Karajan. Més al sud encara,
amb uns paisatges més àrids i a la
vall, arribem al riu Araqs. Voregem la
frontera amb lIran, del qual veiem
només muntanyes, un món mineral
sense vegetació, amb roques que
canvien de colors segons la corba del
sol.

Aquest país és un museu a cel
obert
A la tornada visitem el monestir
de Noravank. Quin regal! Simpatitzem
amb un grup de 20 joves, ens
presenten les danses del país, posen
la sonorització i lespectacle només
per a nosaltres. Quina amabilitat !
Són danses que recorden la sardana
i les danses bretones i gregues.
No podíem deixar de costat
Erevan, la capital, un món a part, un
oasi o aparador duna il·lusòria
opulència: botigues, cotxes potents
amb vidres fumats... Quina diferència

Cultura
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entre els carrers del centre i la resta
del país! Asseguts en un cafè amb
xarxa Wi-Fi sembla que siguem a
París, Barcelona o Roma.
Abans de sortir del país passem
pel Vatic
aticàà armeni: Etxmiadzin, llocs
desglésies de tota mena i època. Hi
ha una església cristiana armènia
autònoma.
La carretera que ens porta a
Gumri travessa contrades seques amb
conreus de cereals, trumfes i cebes.
Als costats de la carretera hi ha un
munt de sacs de productes per vendre
o que es recolliran en acabar el dia.
Un poble dues vegades mil·lenari
que no acaba de ressuscitar
Gumri és una ciutat que va ser
destruïda per un terratrèmol lany
1988 i encara té semienderrocades
cases i edificis. No és als circuits
turístics i en una tarda no hem trobat
ni una postal per comprar ; fins i tot
quan ho preguntàvem als llibreters
sels feia estrany. A la sortida de la
vila hi ha un monument que
homenatja el cantant Charles
Aznavour, per agrair-li lajut als
sinistrats. No és com les estàtues dels
nostres parcs o places ; sembla més
les estatues de Lenin o Mao,
sobredimensionada, gegant. Només
faltava el braç aixecat indicant al
poble la direcció cap a futur radiant!

Arttesà treballan
Ar
treballantt la pedra
pedra volc
volcànic
ànicaa al peu dels mones
monestirs de Sev
Sevan

Carr
arreeter
eraa int
internacional M2 entr
entree Goris i Angeghakot
Angeghakot

A reveure, Armènia
Quan entres a Armènia, tens
dubtes. Segur que has triat una bona
destinació?
Quan marxes dArmènia, et
sembla evident que tornaràs a venir,
pels paisatges, per la cultura i,
sobretot, per la gent.

Davan
Dav
antt del cinema Mosc
Moscou, lar
laran
anyya de la plaça
plaça Aznavour
Aznavour a Ere
Erevan, la capit
capital
al
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Marina
Subirats:
entendre la

societat per
transformar-la

Rosa M. Puig-Serra,
Hèctor Moret
i Joan Guàrdia

Fotografies dIsidre Tiana

Neix a Barcelona lany 1943. Doctorat
en Filosofia a la UB i catedràtica
emèrita del Depar tament de
Sociologia de la UAB. Amplia estudis
a lÉcole Pratique des Hautes Études
de París lany 1967 i fins al 1970
treballa al Laboratori de Sociologia
Industrial de París, sota la direcció
del professor Alain Touraine.
Professora de Sociologia a la UB
(1970-1973) i a la UAB. Paral·lelament,
investigadora a la Fundació Jaume
Bofill (1970-71), i a lInstitut de
Ciències de lEducació de la UAB.
El 1977 realitza estades de recerca
a les universitats de Wisconsin i de
Berkeley, i a lInstitute of Education
(Londres). Ha estat directora de
lEnquesta Metropolitana (Institut
dEstudis Metropolitans, 1986, 1990
i 2000). Directora de lInstitut de la
Dona del Ministeri dAfers Socials
(1993-1996), membre de la Comissió
dIgualtat dOportunitats de la Unió
Europea (1993-1996), i presidenta de
la mateixa Comissió (1995). A partir
del 1999 i fins al 2006 va ser regidora
dEducació a lAjuntament de
Barcelona i cinquena tinent dalcalde.
Autora de diversos llibres sobre
educació, gènere i estructura social,
i més dun centenar darticles
especialitzats.
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Cordial, ens rep a casa seva i la
conversa flueix com la llum gairebé
estiuenca
Encara existeixen les classes
socials?
Les classes socials segueixen
existint però, per exemple des del
2006, estem en un procés en què, en
lloc danar-se atenuant les
desigualtats, danar confluint, danar
disminuint i esborrant-se les
diferències de classe molt evidents,
el sentit és linvers i cada classe es
troba progressivament en una
situació més diferenciada. És així com
tothom sha adonat que les classes
segueixen existint.
Encara persisteix una altra
confusió, quan reiteradament es diu
que la classe mitjana és la que més
pateix. Dacord, però aleshores cal
tenir clar que en aquest concepte de
classe mitjana hi estem posant des
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de ladvocat que té un gran bufet fins
al treballador que cobra quatre-cents
euros; no podem dir que sigui la
mateixa classe social. No tenen les
mateixes possibilitats, ni tenen el
mateix poder, ni la mateixa
influència; és clar que són classes
socials diferents.
És prou clar que aquest procés
saccelera, i tret de la classe alta que
és la que hi surt guanyant daquesta
muda, daquest crisi, veiem com en
el sector de lempresariat mitjà i petit
alguns hi guanyen perquè els
permeten lacomiadament més fàcil
i els salaris més baixos i daltres hi
perden perquè moltes empreses
desapareixen, perquè no tenen
clientela o perquè els seus productes
han estat substituïts per productes
importats i més barats. Així, la
situació daquest grup és ambigua,
però tota la resta, des del que és propi
de la classe mitjana fins a la classe

Societat

treballadora, hi perd però no hi perd
per igual i la classe treballadora és la
que hi perd més. Les dades que des
de fa temps recollim, i cada vegada
més, ens indiquen i demostren que
com més nivell educatiu tens menys
tafecta la crisi. La gent que té un
nivell educatiu alt, per exemple els
joves que tenen un nivell educatiu alt
també pateixen la crisi, ho estan
passant malament i la seva situació
ha empitjorat respecte al passat, però
ha empitjorat en una proporció molt
menor a la de la gent que només té
estudis primaris o lESO. Així que els
efectes de la crisi són diferents segons
la classe social.
Vivim en una societat que canvia
molt i la gent està espantada. El
concepte que tenim de leducació
actual encara és vàlid o mantenim
un model més del passat?
Lensenyament sha adaptat als
canvis?
Depèn de què entenem per
adaptar-se als canvis. Si escoltes a la
gent que té un pensament neoliberal,
et diran que no perquè pensen que
leducació hauria destar més dirigida
al treball. La meva opinió és que
no sha adaptat precisament
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perquè ha estat massa enfocada no
directament al treball però sí cap a
les assignatures més operatives. Així,
no hi ha una opinió unànime sobre
cap a on shauria danar. Qui té un
plantejament neoliberal tot ho enfoca
cap a leconomia, com si leducació
només tingués el sentit de preparar
la gent per a què treballi. Per a molta
gent això és un error, perquè, si tu
no formes la personalitat, per molt
que ensenyis coses concretes això no
servirà de res. I a més a més els
instruments que després serveixen
per aplicar-los al treball són
instruments que canvien molt; si tu
ensenyes una tècnica concreta,
probablement al cap de cinc anys la
persona haurà de tornar a aprendre,
perquè allò que se li havia ensenyat
ja no li servirà. Més aviat és a linrevés
i allò que hem de fer és destruir el
currículum, treure el currículum tal
com el tenim ara. Resulta evident que
hem densenyar a llegir i escriure,
ensenyar història, ensenyar
matemàtiques, però duna altra
manera. Ens cal un altre tipus
densenyament, que vagi més a través
dels valors, del saber triar, perquè la
informació abans era escassa però
ara és superabundant, i per això no
té sentit que lescola transmeti
informació, sinó que ha de transmetre
formació, i formació vol dir criteris,
criteris per viure, criteris respecte
lensenyament.
En aquesta línia dels valors, més
enllà de la productivitat i la
informació, sempre heu mostrat
interès per la coeducació.
Shi ha de treballar més. La idea

de la coeducació shauria de treballar
durant tot el cicle educatiu, però
sobretot en letapa dels 0 als 6 anys,
perquè com més baixes en ledat
esdevé més important. En el treball
que fem amb les escoles, ens adonem
que les criatures absorbeixen i ja
queden marcades pel gènere als 3
anys. Als tres anys, no és que ja
quedin marcades, sinó que també ja
ho manifesten. Als 3 o 4 anys hi ha
nens que ja diuen «No, les nines no
que són de nenes», amb un to de
menyspreu. Ja han adquirit i han
interioritzat no solament la diferència
sinó també la desigualtat. Per a què
això no es produís, caldria intervenir
des del naixement, en les famílies,
els mitjans de comunicació i lescola.
I estimular les nenes perquè es
belluguessin igual que els nens i
estimular els nens perquè se
sapiguessin cuidar i estar quiets
tranquils, i no estimular-los com es
fa ara -ho tenim claríssim que sels
estimula, encara que la gent no en
sigui gaire conscient perquè es
peguin i sagredeixin.
Però els docents també els
estimulen?
Els docents, sense adonar-sen,
també ho fan. Ja fa molts anys, vaig
fer una recerca que, amb el títol Rosa
i azul, consistia en gravar, en una
mostra de 100 aules, les paraules
que, de manera personalitzada,
dirigien els mestres, homes i dones,
a les criatures, nens i nenes. Després
de comptabilitzar-les vam veure que
per cada 100 paraules que deien a
nens, en deien 74 a nenes. Primer els
havíem preguntat si els tractaven

Com més nivell educatiu tens, menys tafecta la crisi
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igual, i tots ens deien que sí, però
després, de manera inconscient el
tracte és desigual, perquè ja tenim
interioritzada la imatge que un nen
ha de ser valent i lhem destimular i
que una nena ha de ser duna altra
manera. És a dir que hi ha un quart
menys datenció a les nenes i que allò
que sels diu és diferent.
També hem observat molt els
patis de les escoles. A la majoria de
patis no hi ha jardins; són de ciment,
són pistes: surt una pilota, els nens
shi instal·len al mig, els petits no
saben on jugar i acaben en un racó,
igual que les nenes. Tot contribueix
a la idea que si ets nen thas
dimposar i si ets nena thas destar
en un racó perquè no hi ha espai per
a les nenes.
Un grup de persones que
treballen en aquests temes mhan
enviat un vídeo en què es veu lús
diferenciat de tracte segons si es
tracta dun nen o duna nena. Un
experiment consisteix en vestir un
nadó de color rosa i es demana a
unes quantes persones que lagafin
i li parlin. Quan entren i veuen que
va vestit de rosa comencen a dir: «Ah,
quina nena més mona, i bonica, quan
siguis gran seràs molt maca» i se
lapropen al pi i li fan petonets. La
mateixa criatura la vesteixes de blau
i fas entrar daltres persones, el
resultat és que el tracten diferent:
«Quin noi, mira com nés de fort», i
lagafen per sota de les aixelles,
laixequen i el sacsegen. El nadó és
una esponja, és letapa de la vida en
què tot ho vas absorbint, perquè
captes com és el món i com ens hem
de comportar i què sespera de

nosaltres. Quina és la conclusió: el
nen ha de ser fort perquè ha de ser
el protagonista, sha dimposar ,
perquè o sinó no és un home. I la
nena ha de ser discreta i ha de ser
cuidadora i no ha de ser protagonista.
Pel que fa al llenguatge
diferenciat, vam estudiar els adjectius
que els mestres, homes i dones,
empraven quant sadreçaven a nens
o a nenes. Pel que fa als nens, els
adjectius que van sortir més van ser:
petit i gran una categoria molt
significativa per a les criatures (jo sóc
petit, allò és gran, quan siguis
gran...); després venia bo i dolent,
una categoria de valor moral. Amb
les nenes el primer adjectiu era maca,
o guapa, amb molta diferència;
després venia petit i gran, i després
molt més avall venia bo i dolent. És
a dir, ladjectiu més utilitzat amb les
nenes fa referència al seu aspecte
físic, al de la nina o al duna altra
criatura. Allò rellevant és de què els
parlem. En canvi, laspecte moral, el
bo i dolent representa que per a les
nenes és molt menys important. Això
és un indicador de què, sense que
ens nadonem, els estem transmeten
un missatge diferent. El mateix
trobem en lús dels colors. En unes
aules dinfantil, de 4 o 5 anys, vèiem
que el color blau sortia 130 vegades
mentre que el color rosa sortia 6
vegades.
És a dir, tot el que és masculí és
important i sen parla més, i allò que
es considera femení o símbol de
feminitat és tractat com a secundari
i considerat molt poc important. Quan
diem això, no fem un plantejament
teòric sinó que disposem de tot un

Lensenyament ha de donar valors i criteri
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seguit dindicadors del que hi ha al
darrere.
Darrerament sha parlat duna
teoria que sexplica que sha provat
a Suècia segons la qual
acadèmicament resulta millor
separar nens i nenes (es concentren
millor, no es disparen les feromones,
el procés daprenentatge és
diferent...)
He estat set anys al Consell Escolar
de lestat i tinc clar que és un invent
que té lEsglésia al darrere. LEsglésia
vol tornar a una escola pública
separada. És una operació a llarg
termini, perquè saben que ara mateix
és molt difícil aconseguir-ho. Però ja
han començat a empènyer, i per
exemple als Estats Units ja hi ha
a l g u n a e s co l a p ú b l i c a a m b
ensenyament separat. Ara ja no diuen
és que les nenes són..., sinó que
utilitzen nous arguments, com ara
que les nenes maduren més aviat i
treuen més bons resultats, i aleshores
pobrets nens que veuen que amb la
mateixa edat les nenes els superen,
i que els pares diran que això no pot
ser pas bo, etc., etc... Des del punt de
vista de la recerca hi ha resultats
contradictoris , però sobretot sha de
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tenir en compte una altra cosa. Per
exemple quan et diuen que una
escola de només noies té molts bons
resultats, millors que els de les noies
que estan en una escola mixta,
generalment són escoles amb molt
alt nivell econòmic. Tinc clar que, si
anéssim cap a una escola pública
separada, molt ràpidament les
escoles de nenes tindrien menys
dotació i això derivaria cap a un altre
currículum, la qual cosa seria una
manera de tornar enrere.
Una altra cosa són alguns
experiments raonables que han
desenvolupats als països nòrdics que
consisteixen en què a lescola mixta
alguns aprenentatges shan separat.
Perquè efectivament com que les
criatures ja tarriben marcades, convé
per exemple que les nenes aprenguin
a saltar i no tinguin por, o que
aprenguin a jugar a futbol, perquè si
tu vols que juguin junts, hi ha nens
que en saben molt i nenes que no en
saben i aleshores o les nenes sen
cansen o els nens les fan fora, i és un
desastre. Per això primer has
densenyar les nenes a jugar o futbol.
O per a què nens i nenes saltin
junts a corda, primer els nens
nhan daprendre. O per a què
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juguin plegats a nines, primer els
nens nhan daprendre, perquè o sinó
no en volen saber res o el que fan és
agafar les nines i pegar-shi.
Crec que la separació seria un
gravíssim retrocés. Alhora, hi ha una
qüestió més de fons i és que homes
i dones hem de conviure en la
societat. Tenia sentit la separació
quan es considerava que homes i
dones tenien destins diferents, i feines
diferents, però no en una societat que
considera que homes i dones poden
tenir les mateixes funcions, i menys
quan ara les famílies tenen poques
criatures, i no hi ha mols germans i
germanes que habituen a la
convivència i la coneixença. La
separació seria traumàtica, perquè
es podria arribar a ladolescència
sense lhabitud del tracte entre nens
i nenes.
Hi ha persones progressistes que
pensen que leducació és el gran
patrimoni que poden deixar als fills
i dubten entre lescola pública, la
concertada i la privada?
Quan vaig ser regidora de
lAjuntament de Barcelona vam fer
un seguiment durant anys duna
mostra representativa descoles. Ens
vam centrar en primer i quart dESO.
Els resultats van demostrar que hi
havia poquíssima diferència entre
pública i privada. No dic que totes les
escoles públiques siguin bones,
perquè hi ha molta diferència entre
escoles públiques, però suposo que
també hi ha molta diferència dins de
les concertades i de les privades. És
una qüestió de classe. A la gent de

classe mitjana li pot semblar que anar
a la pública fa una mica de pobre,
que no cal lesforç. Vaig constatar que
les famílies xineses quan porten un
temps ací i han augmentat el seu
nivell econòmic treuen els fills de la
pública i els porten a la concertada,
perquè imiten el que veuen que fan
els altres. I a lescola pública se la
critica, fins i tot el professorat, i a la
concertada i la privada mai. Es tracta
dun element social.
Es parla sovint duna generació
de joves egoistes amb els quals sha
estat massa permissiu i mai sels ha
dit que no, i es reivindica que la
disciplina, lesforç i el sentit dallò
comú torni a lescola.
Té relació amb la qüestió dels
valors, i la gent no és ni millor ni
pitjor, sinó que cada generació depèn
de les circumstàncies que li ha tocat
viure. Les generacions que van viure
lautoritarisme del franquisme en van
fer una crítica molt forta i van voler
donar el millor als seus fills. Va poder
semblar que tota autoritat era
dolenta, duna manera excessiva, i a
vegades el professorat va pensar que
allò correcte era no donar normes,
perquè així es feia lliures els infants.
Ara es veu, per exemple a Primària,
que els nens a lhora del pati algú els
ha densenyar les normes dels jocs,
parlem descacs o de bàsquet, i si el
professorat sinhibeix només corren
per allà i acaben tirant-se coses i sense
ser capaços de fer un joc organitzat,
i que com a tal té una dimensió social.
A través de la recerca hem pogut
constatar que les generacions joves,

Estimular les nenes per tal que es belluguin com els nens,
i els nens per tal que sàpiguen cuidar dels altres
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en general, no tenen el sentit de la
responsabilitat, i això perquè ningú
els hi ha fet entendre. Per exemple,
fa anys que acumulo dades sobre
joves de setze anys als quals pregunto
com simaginen a ells mateixos quan
tinguin trenta-cinc anys. En una
mostra dels anys noranta ja em vaig
trobar només un noi, sobre quaranta,
que deia «treballaré molt per a què
els meus pares, que sho han passat
molt malament, visquin bé». Quinze
anys després vaig repetir la prova i
men van sortir cinc. Mirant les dades,
vaig veure que eren immigrants, i
dels daquí ni un. La família antiga
tenia molt aquesta idea de la
reciprocitat: els pares mhan cuidat,
jo he de cuidar.
Sembla que el sentit de la
responsabilitat correspongui donarlo a lescola i no primer a la família,
amb un reforç posterior per part de
lescola.
Sí, això és el que passa. En part
passa amb larribada de la generació
de les pensions, que la gent gran té
una pensió, mentre que abans una

de les raons per tenir fills era que
quan els pares es fessin grans els fills
sen cuidarien. Quan sha disposat
duna pensió, sha creat com un orgull
i una obligació de pensar: no vull que
els meus fills shagin de fer càrrec de
mi. No sha transmès als fills la idea
que shauran de fer càrrec dels pares,
i per això són molt irresponsables.
Alhora, les generacions grans hem
viscut una millora del nostre nivell de
vida, i es disposa dun ingrés encara
que sigui baix. Les generacions joves
han tingut també una millora pel que
fa als estudis però no pel que fa a
trobar una feina, i menys ben pagada.
Si la situació general segueix com
ara, serà realitat allò que sha dit
sovint: nosaltres hem viscut millor
que els nostres pares, però els nostres
fills viuran pitjor que nosaltres. Estem
en una societat molt canviant i es fa
molt difícil predir levolució que hi pot
haver. Quan em trobo amb gent jove
els dic: prepareu-vos per tenir una
vida plena de reptes importants.
Es poden fer previsions de futur
des de la sociologia?
És la prospectiva, però preval
lescepticisme, en sociologia, història
o economia, tal com hem pogut
veure, perquè és una mica com mirar
la bola de vidre, perquè hi ha
moltíssimes variables, i ara encara
més perquè assistim a un canvi
descala, amb la mundialització.
Estem en una situació molt nova.
Margaret Tatcher i Ronald
Reagan han guanyat a lesquerra la
batalla de les idees per a què

A les generacions joves no sels ha donat el sentit de la
responsabilitat
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prevalgui lindividualisme i
lhedonisme, la idea que qui val
triomfa i qui fracassa en té tota la
culpa?
Definitivament no, perquè les
coses no van sempre en la mateixa
direcció, però per ara sí. Lesquerra
ha perdut moltes batalles, i per
moltes raons. Duna banda,
lenfonsament del món comunista ha
estat una desfeta ideològica que ha
deixat el món sense alternativa. Ara
lesquerra no té model. A hores dara
ningú no sap què significa socialista.
També hi ha hagut un bombardeig
absolut i sense manies del pensament
neoliberal: què és això de tanta
igualtat! El que val val i és qui mana
i el que no... Després hi ha altres
mecanismes interns més difícils de
veure; aconseguir disposar de
mobilitat social, el que sha
anomenat ascensor social, en el marc
dun increment de locupació i dels
sous, ha permès que molts del fills
dels immigrants pobres que van
arribar a Catalunya els anys cinquanta
i seixanta poguessin anar a la
universitat i assolir posicions de classe
mitjana o fins i tot mitjana alta. Abans
una família vivia tota al mateix barri,
amb una feina, un sou i una posició
social molt semblants, però quan per
la mobilitat social es produeix una
diferenciació, un tira cap amunt i sen
va a viure a un altre barri i fa nous
amics i salimenta duna altra
manera. Això tendeix a crear
diferències i afavoreix
lindividualisme.
Le t a p a d e n f o r t i m e n t i
consolidació de lestat del benestar,
i per això de la diferenciació social
que esmentes, sembla que no hagi
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estat aprofitada per lesquerra per
refer el seu missatge ideològic i,
alhora, que hagi abandonat la lluita
i la crítica ideològica. Després dhaver
muntat gairebé tothom en el dòlar,
arriba la crisi i sembla que hi hagi
poc discurs desquerres.
Totalment dacord. En bona
mesura ara mateix la
socialdemocràcia és gairebé sinònim
de capitalisme pur. De fet, la
socialdemocràcia mai ha lluitat contra
el capitalisme, i sha limitat a procurar
que els beneficis de lincrement de
productivitat shagin repartit per a
què narribi una mica a tothom; és
lestat del benestar, però no té una
alternativa al model capitalista. Ara
que la classe dominant mundial
disposa dels mecanismes per quedarse tots els beneficis de lincrement de
productivitat, ja no hi ha gran cosa a
repartir i la socialdemocràcia es
queda sense objectius. Ni té una
alternativa global al capitalisme ni
pot mantenir lestat del benestar. Ara
ens retallen allò que es va aconseguir
la sanitat, lensenyament, les
pensions... i la socialdemocràcia no
fa res, i de fet en Zapatero va ser qui
va començar a retallar. Els sindicats
han entrat també en el joc, i poca
gent sha adonat que per sota
començava a haver-hi una gent, un
grup social que progressivament sho
anava quedant tot. Als anys noranta
ja em vaig adonar que estaven
escanyant lAmèrica llatina i Àfrica, i
ací es mirava cap a una altra banda
fins que aquesta dinàmica ens ha
tocat patir-la a nosaltres. Ha faltat
capacitat per adonar-se del que
passava, i per part dels sindicats
dentendre que la solidaritat era una
qüestió de supervivència. Tots plegats

Societat

vam deixar de lluitar, i ara toca tornarhi, i els joves nhan daprendre.
Alhora, sha generat una barrera
generacional i els joves tenen la
sensació que els hem deixat sense
espai. Falta una alternativa global. I
ara la dominació és econòmica. No
nhi ha prou amb sortir al carrer i tirar
pedres. De moment no hem trobat
els mecanismes per respondre a la
nova dominació capitalista. Hem
daconseguir instruments de classe,
és a dir cal també organització. Ja hi
ha iniciatives diverses, però encara
no arriba ni la unitat ni la dimensió
internacional.
Com veus el dret a decidir i el
procés sobiranista?
Ara mateix, labdicació del Rei
introdueix una incògnita. Tot i que
sembla poc probable, es mouran
diverses fitxes, perquè moltes
institucions estan tocades, i si una
canvia les altres shan de recol·locar.
Sense això, jo ho veig molt malament
i tinc la sensació que no hi haurà
consulta. Hi ha molts escenaris
possibles. El president Mas sempre
ha dit que serà legal. No descarto
que suspenguin lautonomia. No
magrada gaire parlar daquest tema,
perquè em sento que estic fent de
malastruga, i magradaria tenir la
il·lusió que té molta gent jove.
Sociològicament, com es pot
ex p l i c a r e l re s s o rg i m e n t i
lenfortiment del sobiranisme?
En no disposar de dades, només
puc expressar la meva sensació. En
un moment on no hi ha referents clars

i els antics models shan de refer de
cap i de nou, quan la crisi comporta
el trencament de moltes coses, del
somni de prosperar, quan tenim la
sensació que ningú ens pot treure
dací i que hi ha molta corrupció, a
Catalunya lindependentisme
representa una utopia de recanvi, una
il·lusió possible, disponible. El temps
dirà si comportarà o no una nova
frustració. A més, el govern de Madrid
ajuda constantment a agreujar el
sentiment de menyspreu dels
catalans. El Partit Popular ha utilitzat
el descrèdit de Catalunya en la seva
lluita contra el PSOE que, quan ha fet
un petit moviment, ha estat acusat
de trencar Espanya, i també ho ha fet
servir per unificar els seus. Fets com
l a s e n t è n c i a d e l Tr i b u n a l
Constitucional contra un Estatut
aprovat en referèndum pels catalans
i moltes altres decisions, com ara la
llei Wert deducació, o la manca de
diàleg, han anat provocant que la
distància seixamplés.

No disposem duna alternativa global al capitalisme ni
podem mantenir lestat del benestar
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Si has de marxar a treballar a lestranger,

fes-ho en condicions

Mobilitat.eu

Ana Molina, tècnica del departament dinternacional de la UGT de Catalunya

Des de fa tres anys treballem en un projecte que promou
la mobilitat laboral internacional de qualitat. La crisi
econòmica i social que pateix Europa des de lany 2008 ha
ocasionat una precarització dels serveis públics i un
increment de latur que ja senfila als 11 milions de persones
a la UE.
A casa nostra les coses no van gaire millor. Les taxes
generals de latur voregen el 25 % i entre els joves aquests
percentatge supera el 50 %. Linforme JESP del maig del
2013 que publica anualment Avalot  joves de la UGT de
Catalunya ja indicava que aquestes xifres alarmants, només
superades per Grècia, han generat una fugida de
professionals qualificats a lestranger. A això hi hem dafegir
les dificultats per emancipar-se, laugment desmesurat del
nombre de contractes a temps parcial i la precarietat de les
feines existents. De fet, entre els anys 2009 i 2013 sha
detectat que el nombre de joves catalans que emigren sha
incrementat un 42,46 %.
Si has de marxar, fes-ho en condicions és un projecte
anual cofinançat per lAjuntament de Barcelona que promou
una mobilitat amb garanties. Defensem un model productiu
basat en la investigació i el desenvolupament, però fins ara
el model del totxo i del turisme de baixa qualitat és el que
impera, mentre es deixa caure la indústria i els sectors dalt
valor afegit on caldria crear ocupació de qualitat. Mentre
això es converteix en una realitat, hem posat en marxa
una sèrie dinstruments perquè els ciutadans que decideixin
marxar puguin fer-ho en condicions i de la millor manera
possible.
Primer es va posar en marxa la pàgina web
www.mobilitat.eu com a punt dinformació on aboquem
les dades més rellevants que cal tenir en compte abans de
marxar: preveure uns diners de butxaca per poder sobreviure
uns mesos sense ingressos, tenir traduït el CV a lidioma
del país de destí, a més de fer-ho seguint els formats allà
establerts. Tampoc podem obviar la necessitat de tenir
cobertura mèdica, sigui a través duna assegurança privada
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o de la targeta sanitària europea. En tot cas, totes aquestes
informacions i daltres complementàries, dependran del
país al qual es vol marxar i si es fa amb un estatut destudiant
o amb un de treballador.
Enguany, hem organitzat quatre seminaris per explicar
de manera detallada i personalitzada aquesta informació
als interessats en la de marxar i així resoldre tota mena de
dubtes. Shan fet en diferents centres cívics de la capital
catalana (el dia 7 de maig al centre cultural Albareda, el
dia 21 a lEspai Fontana, el dia 4 de juny a la Casa Sagnier
i el dia 18 a lEspai Jove les Basses).
Dos daquests tallers han estat dedicats a França i els
altres dos al Regne Unit. En el primer cas vam triar aquest
país perquè són els nostres veïns i hi tenim una relació
històrica i cultural molt estreta, i en el segon perquè
segueixen sent el destí majoritari dels catalans que
decideixen marxar.
Finalment, no podem oblidar la important tasca que
està duent a terme AMIC en làmbit de les homologacions
i convalidacions de títols a lestranger. Una de les dificultats
que es troben els nostres titulats a universitats o centres
de formació de casa nostra quan marxen és que sovint no
poden exercir la seva professió en no haver fet aquest tràmit
prèviament, i és per això que ara fa una any sha obert un
servei dassessorament al SAIER per a aquells que viuen a
casa nostra i tenen títols estrangers i també per orientar
les persones titulades a lestat espanyol que pensen en
marxar. Aquest procés és especialment indicat per als
professionals del sector sanitari, com ara metges, infermeres
i fisioterapeutes, però també per a enginyers i advocats,
entre daltres.
Més endavant, sanalitzarà si cal que ampliem els països
sobre els quals proporcionem informació més enllà de les
fronteres europees o si la situació econòmica millora i el
nombre de ciutadans i ciutadanes que decideix marxar
disminueix de manera exponencial. Més informació:
www.mobilitat.eu i @internat_UGTCAT.
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Precisament perquè ja shan celebrat les eleccions i en coneixem els resultats,
resulta útil una reflexió feta abans per tenir una mirada àmplia sobre el nostre
esdevenidor com a europeus

«LEuropa contra lEuropa»
(LEuropa liberal de la Comissió Europea dels Estat-Nació
versus lEuropa pro-federal del Parlament Europeu)

Gentil Puig-Moreno, Ceret, febrer de 2014
Eleccions al Parlament Europeu: 25 de maig de 2014. Qui
és qui i qui fa què, a la Unió Europea. Molt sovint sembla
una qüestió allunyada dels ciutadans. No hauria de ser així,
perquè cada vegada més, moltes decisions i lleis europees
sapliquen als estats membres i als seus ciutadans.
Hi ha almenys dues grans concepcions de la Unió
Europea, no sempre coincidents, entre un liberalisme de
dretes i una perspectiva social desquerres. Massa sovint
només se sent parlar duna Europa, la que governa
actualment i que és dirigida per les dretes europees
representades per José Manuel Durão Barroso. Una Europa
gens comparable a la política europea que va impulsar el
socialista Jacques Delors, de 1985 a 1995, i que va signar
el Tractat de Maastricht el 1993, to creant lactual Unió
Europea i linici dels drets duna ciutadania europea.
Daleshores ençà, moltes coses han canviat, especialment
amb la crisi econòmica mundial.
La idea europea té unes arrels molt antigues sobre les
quals cal pensar per millor defensar-la. Dençà de les
universitats de lEdat Mitjana i del Renaixement, recordo
que el meu mestre, loccitanista Robert Lafont va ressuscitar
la idea i el record duna Europa mediterrània de les ciències
i la cultura, que va irradiar des de Florència, Venècia i
Gènova, fins a Marsella, Tolosa, Montpeller, Barcelona,
València, i cap a Lió i París (éditions Sulliver
Sulliver,, Prémic
Prémicees de
lEurope
lEur
ope,, VIe-XIIIe
VIe-XIIIe siècles
siècles, 200
2007)
7). Després lEuropa del segle
XVIII es va regenerar amb la filosofia de Les Lumières i les
idees de la Revolució Francesa. Victor Hugo (1802-1885) fou
un dels grans visionaris de lEuropa federal. Ja el 1851, a
lAssemblea Nacional, Hugo afirmava la necessitat de fundar
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els Estats Units dEuropa, una idea que va aprofundir durant
el seu exili, i va precisar el camí per a realitzar el seu ideal:
Lavenir de lhome, és la llibertat; lavenir dels pobles,
és la república; lavenir dEuropa, és la federació.
Sufragi universal, república universal, fundaran el
segle XIX, i el segle XX ho recollirà.
Des del tractat de Roma el 1957, coexisteixen dues
perspectives polítiques europees fonamentals, a vegades
coincidents, però molt sovint oposades. Entre els anomenats
pares fundadors de lEuropa comunitària, hi havia el belga,
Paul-Henri Charles Spaak (1899-1972), socialista i europeista,
i Altiero Spinelli (1907-1986) comunista i federalista europeu,
i, per contra, litalià Alcide De Gasperi (1881-1954) i el francès
Robert Schuman (1886-1963) eren democristians i
europeistes.
Amb tot, els primers passos dEuropa, de 1946 a 1957,
no van coincidir amb els projectes i els ideals dels pares
fundadors. Ara, veiem molt més clar que lerror que es va
cometre, des daquells inicis, va ser de crear una unió
econòmica, abans de crear una unió política, error del qual,
encara avui, en patim les conseqüències.

Per què no existeix encara una Europa
federal o uns Estats Units dEuropa?
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Les grans etapes de la construcció europea
(en gairebé 70 anys)
1946: «Estats-Units dEuropa»  Proposta de creació
de Winston Churchill (1874-1965).
1948: «Benelux»  Unió entre Bèlgica, Neederland
(Holanda) i Luxemburg.
1948: «O.E.C.E»  Organització europea de
cooperació econòmica.
1952: «Mercat comú»  Alemanya, Bèlgica, França,
Itàlia, Luxemburg i Holanda creen la Comunitat
Europea del Carbó i de lAcer (CECA).
1957: «Europa dels 6»  Tractat de Roma, la CECA
esdevé CEE (Comunitat Econòmica Europea)
1973: «Europa dels 9»  Adhesió de Dinamarca,
Irlanda i Regne Unit.
1981: «Europe dels 10»  Grècia entra a la Comunitat
Europea.
1986: «Europa dels 12»  Adhesió dEspanya i
Portugal.
1990: «Europa dels 12»  Reunificació dAlemanya
amb lantiga RDA.
1992: Tractat de Maastricht  Reforçament de la
construcció europea.
1995: «Europa dels 15»  Adhesió dÀustria,
Finlàndia i Suècia.
1999: Creació de la Unió Monetària Europea (UME).
Dels 15 estats europeus, 2 estats refusen
dingressar a la UME (Regne Unit i Dinamarca).
2004: «Europa dels 25»  Ladhesió més important
de 10 països més: Xipre, Malta, Eslovènia,
Polònia, Hongria, República Txeca, Estònia,
Letònia, Lituània, i Eslovàquia.
2007: «Europa dels 27»  Adhesió de Bulgària i
Romania.
2013: «Europa dels 28»  Croàcia integra la Unió
Europea l1 de juliol de 2013.

Més enllà del desenvolupament institucional de la Unió
Europea, podem resumir les dues tendències polítiques
europees fonamentals entre, duna banda, la perspectiva
democristiana i de dretes, i de laltra, la perspectiva
socialdemòcrata i desquerres. Entre aquestes dues forces
polítiques sha construït la Unió Europea, amb alts i baixos,
avenços i retrocessos. No oblidem tampoc les altres forces
polítiques europees, com els socioliberals o centristes, els
ecologistes, lesquerra més radical del grup GUE/NGL ( com
el partit alemany Els Verds o el grec Syritza), i el grup
conservador dels euroescèptics. Aquestes forces polítiques
no tenen prou diputats per decidir, encara que poden influir
en un sentit o en laltre.
Caldria tractar de clarificar els reptes actuals i futurs de
la construcció política de la Unió Europea que no és ni
satisfactòria ni prou solidària. La crisi econòmica i social va
posar de manifest les seves contradiccions i limitacions. La
crisi grega va posar en perill lexistència de leuro i els
fonaments de la UE. Més recentment el partit desquerra
radical Syritza proposa una refundació de la Unió europea
i una renegociació del deute grec. Aquesta crisi hauria pogut
ser un motiu per trobar sortides i solucions duna UE més
política i alhora més solidària. Sovint les crisis han servit
per fer avançar la construcció europea. No sembla que sigui
el cas aquests darrers anys. Només sha fet a mitges, amb
algunes concessions dAlemanya, un país que no volia
continuar pagant
pagant per als països mediterranis, els païs
països
os del
club Med.
Med
De fet, en lloc de tenir una sola política europea federal
i solidària de la Unió Europea, hi ha 28 polítiques
econòmiques, industrials, fiscals i socials diferents. És clar
que no es pot continuar funcionant així, ni resoldre els
problemes de fons de la crisi, amb aquesta divisió interna
o manca dunitat política. A més, el pròxim 25 de maig hi
ha el perill dun augment de la ultradreta europea i del
populisme dels euroescèptics. Caldrà ser molt vigilants i
reaccionar si volem salvar el projecte federal i progressista
europeu, el qual alguns pobles com el dUcraïna ens
demanen a crits.

Uns anys deufòria econòmica que amagava
greus perills
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Quines són les institucions europees i els seus
responsables?
 El president de la Comissió de la Unió Europea: el
portuguès José Manuel Barroso, membre del PPE (Partit
Popular Europeu). Dirigeix els 28 comissaris europeus
de la Comissió; tenen un poder polític decisiu.
 El president del Consell de la Unió Europea: lholandès
Herman Van Rompuy, també del PPE. Reuneix i dirigeix
els ministres, en sessions especials, dels 28 estats de la
Unió Europea; tenen un poder executiu.
 El president del Parlament Europeu: lalemany Martin
Schulz (SPD, socialdemòcrata). Presideix els 785
parlamentaris, distribuïts en 8 grups polítics europeus.
El Parlament Europeu disposa del poder legislatiu i del
control de lexecutiu.
 El president de lEurogrup, els 18 països que han acceptat
leuro com a moneda única. Durant molts anys, el
luxemburguès Jean-Claude Juncker, i ara ho és Jeroen
Dijsselbloem, membre del PPE. Decideix la política
econòmica.
 Finalment, el president del Banc Central Europeu: Mario
Draghi, exdirectiu del banc nord-americà Goldman Sachs.
Dirigeix la política monetària.
En total, hi ha 5 presidents diferents a la Unió Europea,
i que són molt poc o gens coneguts, llevat potser de Durao
Barroso. Tan aquest president de la Comissió com el president
del Consell Europeu, no són elegits democràticament, la
qual cosa implica un dèficit democràtic perceptible per als
ciutadans europeus. Són molts presidents per a una sola
Unió, que no és ni federal ni política. Aquest sistema de
funcionament europeu no pot continuar daquesta manera
durant molt de temps, i caldrà trobar una solució més
democràtica, més política i més unitària. Mentrestant, els
28 caps destat de la Unió Europea continuen tenint molt
de poder, cadascun al seu país, i tenen tendència a defensar
els seus interessos particulars per sobre dels de la UE; nés
un exemple la Gran Bretanya. També és una curiositat
democràtica la presidència rotatòria, cada sis mesos, del
Consell de la Unió Europea; actualment ho és el president
de Grècia, Andoni Samaràs.
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Algunes qüestions sobre la Unió Europea
Per parlar amb Europa, a quin número
número de telè
telèffon haig de
trucar?
truc
ar?, va dir de manera provocadora Henry Kissinger el
1970. Les coses no han canviat gaire. Ens podem demanar,
i molts nord-americans sho demanen, com pot funcionar
una moneda com leuro, sense un estat fort i unificat o
federal al darrere? Per què no existeix actualment una
Europa política amb un cap destat únic? Per què els 28
estats-nació shi oposen encara? No hi ha dubte que els
estats-nació més importants shi oposen clarament, i shi
resisteixen per defensar els seus interessos més immediats,
encara que aquests no coincideixin amb els seus propis
interessos a més llarg termini. Legoisme dels estats-nació
sha posat clarament de manifest durant el primera etapa
de la crisi econòmica (2008  2010).
ataluña
aluña y el declive
declive
No coincideixo amb Francesc Trillas CCat
del Est
Estado-nación
ado-nación, 26-01-2014, eldiario.es quan escriu que
els estats-nació estarien en crisi i que podrien perdre el seu
poder. Crec que no és gens així, no podem prendre les
nostres il·lusions i desitjos per realitats (contràriament al
lema del Maig del 68). Perquè encara que sigui un desig
del federalisme, o dels federalistes, costarà molt darribarhi perquè al darrere daquests estats-nació hi ha almenys
dos-cents anys de construcció i de consolidació del
centralisme. Una cosa és la tendència i el desenvolupament
i reforçament del federalisme europeu per dalt, i el
reforçament de les regions europees per sota que són fets
observables. Però un altre fet és que, entre aquests dos
pols, els estats-nació actuals resisteixen, resistiran i posaran
tots els entrebancs possibles per tal de perdurar molt de
temps encara. A vegades, demano als jacobins francesos si
caldran també 200 anys per arribar al respecte de la
diversitat, i a la democràcia de tots els territoris, pobles i
ciutadans.
Per què no existeix encara una Europa federal o uns
Estats Units dEuropa? Per respondre aquesta pregunta hem
de fixar-nos en la relació de forces polítiques al Parlament
Europeu elegides el 2009, entre les formacions de dretes
(54 %) i les desquerres (37 %). El PPE és la força política
que governa actualment la Unió Europea a través de la
Comissió i també del Parlament amb els seus 265 diputats,
sovint aliats als liberals de lADLE (Aliança Demòcrata i
Liberal Europea). Encara que molt sovint han de consensuar
les lleis amb els socialdemòcrates (S&D), i fins i tot elegir
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un president del Parlament Europeu com el socialdemòcrata
alemany Martin Schulz, més que no pas aliar-se amb els
conservadors i antifederalistes del grup ECR.
També ens podem demanar quants estats de la UE tenen
actualment una majoria i un govern desquerres? Sabem
que nhi ha molt pocs. Són més freqüents les coalicions
dreta/esquerra. En tot cas són més nombroses que en el
passat, sens dubte a causa dels greus problemes provocats
per la crisi econòmica. Hi ha actualment 10 països governats
per coalicions dreta/esquerra: Alemanya, Àustria, Romania,
Finlàndia, Grècia, Irlanda, Luxemburg, Holanda, Itàlia i
Bèlgica. La tradició política de cada país pot explicar
lexistència daquestes coalicions que es desenvolupen en
règims parlamentaris on el compromís és part de la cultura
política. Per contra, en els països dominats per una tradició
i polarització política més forta, com França, el Regne Unit
o Espanya, la coalició dreta/esquerra no existeix, per més
que alguns partits centristes la reclamin.
Per què lesquerra no va poder fer el canvi dorientació
política, quan en tenia la possibilitat, durant els anys 19851995, uns anys durant els quals lesquerra era majoritària
a la Unió Europea? El socialista francès, Jacques Delors va
ser el president de la Comissió Europea entre 1985 i 1995,
i generalment es considera que va ser una bona presidència.
Durant la seva presidència no només es van precisar els
criteris de la ciutadania europea, sinó que també es va
projectar el llançament duna moneda única (lecu que
finalment va acabar sent leuro). Nhavien de formar part
els estats que complissin certes condicions i sintroduiria de
manera gradual. Finalment, els estats membres de la Unió
Europea van acordar, a Madrid, el 15 de desembre de 1995,
la creació duna moneda comuna europea, la qual es va
posar en circulació el gener del 2001.
Però, el que no va fer lesquerra, i que avui, a posteriori,
podem considerar un error, és de no haver fet avançar el
projecte federalista europeu. Dit duna altra manera, no va
veure el perill que representava deixar lessencial del poder
europeu en mans de la Comissió (els estats-nació), sense
construir i exigir un mínim de federalisme, és a dir, uns
mecanismes de solidaritat entre els estats membres, perquè
no veien venir la crisi, ans el contrari, vivien uns anys deufòria
econòmica que amagava greus perills.
Per què lesquerra al poder daquells anys no va tenir
prou lucidesa, i no va poder complir amb la seva missió
històrica? Sens dubte, perquè pensava que els estats-nació
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tenien encara un paper central en la defensa de la societat
del benestar de cada país. Lesquerra hauria dhaver estat
més federalista i malfiar-se molt més dels estats-nació;
malauradament, no va ser així. Avui encara perdura la
mateixa posició. Curiosament, Angela Merkel reclama una
Europa més política no sabem si més federal. Però,
paradoxalment, el president François Hollande no ho
accepta, i no li fa costat. Per què? Hollande vol transformar
lEstat francès, però és conscient del bloqueig que pateix el
seu país, i per aquest motiu tracta de reformar amb molta
prudència, per descentralitzar lestat més centralista del
món. Lesquerra francesa ho ha intentat en diverses ocasions,
però sempre ha topat amb les resistències dels jacobins de
dreta i desquerra.
No sabem si lesquerra seria més federalista que la dreta
francesa, perquè sembla que hi ha tants sobiranistes
(nacionalis
nacionalisttes només susa per al Front National) a la dreta
com a lesquerra, i perquè fa part del patrimoni històric de
la República Francesa que sha divulgat i estructurat
considerablement durant gairebé 200 anys. Ara resulta que
fins i tot el Front National seria laic sobretot contra els
musulmans i republicà per a defensar una França en
perill. Per sort, també hi ha alguns federalistes a França,
alguns de centredreta, com el gascó François Bayrou, i
daltres desquerra, com el bretó Bernard Poignant. Però,
recordem que als federalistes o girondins, adversaris dels
jacobins, els van guillotinar lany 1793, i això també és un
fet històric que encara pesa bastant en linconscient col·lectiu
francès, encara que sovint els ciutadans francesos lignorin.

Els referèndums escocès i català
El 2014 hi ha quatre demandes de referèndums a la Unió
Europea, dues més precises i formals que les altres dues, i
que són: Escòcia i Catalunya per una banda, i Flandes i
Padània (el nord dItàlia) per laltra. Sovint, José Manuel
Durão Barroso, i altres dirigents europeus, han qualificat
totes quatre demandes dinsolidàries, tot barrejant
interessadament la posició dels dos primers països, amb la
dels dos darrers. És cert que Flandes i Padània són demandes
de països de dreta i dextrema dreta insolidaris amb el seu
sud, però de cap manera es pot dir el mateix dEscòcia i de
Catalunya, que són països de centreesquerra i de centredreta
que contribueixen amb escreix a la solidaritat amb les altres
zones de lEstat. I això Barroso ho sap molt bé.
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Cal recordar als nostres conciutadans que
Europa ha arribat a un grau de justícia
social, de democràcia i de civilització
envejables
Està clar que no interessa gens a la Comissió Europea
(la dels estats-nació) unes demandes que podrien afeblir
aquests mateixos estats i, per aquest motiu, la Comissió
remet a lautoritat de cada estat. Nogensmenys, serà molt
difícil a la pròpia UE de refusar lexpressió democràtica dels
pobles per referèndum de qualsevol dels seus estats
membres. La democràcia és un dels fonaments més sòlids
de la Unió Europea i dels estats que la configuren. Espanya
és un estat democràtic i, per consegüent, ho ha dacceptar,
com ho ha fet el Regne Unit. De moment, a lEstat espanyol
ningú no vol negociar, ni el president del govern, Mariano
Rajoy, ni el president de la Generalitat de Catalunya, Artur
Mas, però tard o dhora caldrà que ho facin, per més que
els costi, i Europa els ha dajudar i exigir que ho facin, per
tal darribar a un acord.

Conclusió
Basant-nos en els resultats del 2009, i tot esperant els
resultats de les eleccions europees del pròxim 25 de maig
de 2014, es pot preveure que els populismes diversos,
dextrema dreta i dels euroescèptics, continuïn progressant.
El 2009 eren l11,60 % si ajuntem els grups ECR
(euroescèptics) i ELD (extrema dreta). Caldrà restar molt
atents a aquest percentatge, perquè representen el perill
més gran per a la Unió Europea i el futur del federalisme
europeu. És probable que continuïn progressant, perquè la
imatge devaluada i la pràctica conservadora que la Comissió
Europea ofereixen als pobles europeus no és gens
engrescadora, ni progressista, ni social, ni solidària. Què
podem fer per lluitar amb més força per una Europa
humanista, solidària, política i federal? Cal recordar als
nostres conciutadans que Europa és una societat que ha
arribat a un grau de justícia social i de solidaritat encara
que aquesta sigui relativa, de democràcia i de civilització
envejables, que en fa un model per a molts pobles del món,
per a tots aquells que encara no en poden gaudir. I que, pel
contrari, un estat tot sol fins i tot, Alemanya, no podrà
resistir gaire temps ni tampoc encarar molt temps els reptes
imposats per una mundialització que sembla irreversible.

Resultats de les eleccions europees de 2009
Grups polítics
Grup del Partit Popular Europeo (PPE)
Grup de lAliança Progressista
de Socialistes i Demòcrates (S&D)
Grup Aliança de Demòcrates i Liberals
per Europa (ADLE)
Grup Verds-Aliança Lliure Europea
(Verds/ALE)
Grup Conservadors i Reformistes
Europeus (ECR)
Grup Esquerra Unitària Europea
Esquerra Verda Nord. (GUE/NGL)
Grup «Europa de la Llibertat
i la Democràcia» (ELD)

Societat

Partits inscrits
Partit Popular Europeu (261)
Independents (4)
Partit Socialista Europeo (170)
Partit Demòcrata Europeu (14)
Independents (2)
Partit Europeu Liberal Demòcrata
Reformista (75)
Partit Demòcrata Europeu (9)
Independents (3)
Verds Europeus (40)
Aliança Lliure Europea (7)
Independents (8)
Aliança de Conservadors
i Reformistes (44)
Aliança Europa de les Nacions (9)
Independents (1)
Esquerra Europea (16)
Aliança de lEsquerra Verda Nòrdica (1)
Independents (18)
Aliança per l Europa de les Nacions (14)
Libertas (1)
Independents (17)
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Ideología
democracia cristiana
conservadors
socialisme
socialdemocracia
socialisme cristià
liberalisme
social liberalisme
ecologisme
socialisme
regionalisme
conservadurisme
antifederalisme
euroescepticisme
comunisme
antiliberalisme
sobiranisme
antieuropeu
extremadreta

Escons el 2009
265 (36 %)
184 (25 %)

84 (11,4 %)
55 (7,5 %)

54 (7,3 %)
35 (4,8 %)
32 (4,3 %)
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Apunt sobre el Sant Pare Francesc

Oriol Illa, Director de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia

Fot
oto:
o: Emiliovillegas2
Emiliovillegas24,
4, Wikimedia Commons
Commons

LEsglésia Catòlica ha estat, i és, una
organització políticament molt
poderosa. La seva influència sobre
milions de persones arreu del planeta
i la indubtable capacitat de
transformar, modificar o impulsar
marcs legislatius que avalen la seva
concepció moral del món, en molts
països, en són una mostra. És, doncs,
una obvietat afirmar que la jerarquia
catòlica té, entre altres funcions,
mantenir aquesta esfera de poder
que acompanya la institució des de
lEdicte de Milà (313).
La secularització de les societats
occidentals dels darrers dos segles,
va obligar lEsglésia Catòlica a iniciar
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processos de contrareforma,
acompanyats de lleugeres
modificacions en algunes ortodòxies
que havien acompanyat la praxis
vaticana durant segles i segles. El
Concili Vaticà II en podria ser un
exemple, o la pròpia hermenèutica
sobre el discurs i ladaptació que la
pròpia església ha fet de molts dels
dogmes que lhavien acompanyat fins
la modernitat, i que ara relativitzen
perquè han quedat obsolets.
Potser Benet XVI va ser el darrer
sant pare què, sense embuts, va
mantenir uns postulats moralment
discutibles i teològicament concloents,
en una societat com la nostra. Potser
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Bergoglio és un instrument més al
servei duna poderosa maquinària de
control polític i moral que mai ha
abandonat els ressorts del domini de
la Santa Seu. Potser les grans
contradiccions de la institució catòlica
(denúncies per pederàstia, filtracions
Vatileaks, cúria ultraconservadora,
connivència amb règims autoritaris o
lopacitat de lInstitut per a les Obres
de Religió) són exàmens que
determinaran, quan el mussol de
Minerva aixequi el vol, si Bergoglio
va ser un Sant Pare més o si va
transformar el futur de lEsglésia
Catòlica per adaptar-se a les
exigències de la societat actual.

Societat

Al servei del país

Creu de Sant Jordi

a la UGT de Catalunya

La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, un
dels màxims guardons que es pot rebre en el nostra país,
va ser creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb
la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques
que, pels seus mèrits, destaquen pels serveis prestats a
Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més
generalment, en el pla cívic i cultural.
Enguany, el Govern de la Generalitat ha acordat concedir
la Creu de Sant Jordi a 27 persones i 15 entitats. Entre les
associacions hi ha la Unió General de Treballadors de
Catalunya (UGT de Catalunya) en reconeixement a la tradició
històrica daquest sindicat, fundat el 1888 a Barcelona, a
nivell estatal, per Pablo Iglesias a partir de la iniciativa del
Centre Obrer de Mataró. I també per la renovació que ha
dut a terme al nostre país. La lluita pels drets laborals i

socials dels treballadors i el compromís de la UGT per una
societat més justa i solidària es vinculen al seu paper en la
construcció nacional de Catalunya.
La cerimònia de lliurament es va fer el 22 dabril. En
nom del sindicat hi va assistir el nostre secretari general,
Josep M. Àlvarez.

Cap a la consulta

del 9 de novembre

Al Parc de les Tres Xemeneies, al passatge de la Canadenca,
i al Centre Cívic del Sortidor, de Barcelona, el proppassat 24
de març es va celebrar lacte «El món del treball pel dret a
decidir». Lentitat cultural i cívica Òmnium Cultural i els dos
principals sindicats catalans, Comissions Obreres i la UGT
de Catalunya van defensar plegats la celebració de la consulta
del 9 de novembre per poder decidir el futur polític de
Catalunya a les urnes.
Alhora, també van expresar la defensa del dret a decidir
un marc català de relacions laborals, adequat a la realitat
i les necessitats del país. Hi van intervenir Muriel Casals,
presidenta dÒmnium Cultural, Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya, i Josep M. Àlvarez, secretari
general de la UGT de Catalunya.

Societat
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La commemoració
del 125 aniversari

al Baix Llobregat i al Vallès
Oriental

La presentació del llibre El fil roig: UGT de Catalunya, 125
anys lluitant i de lexposició sobre els 125 anys del nostre
sindicat continua el seu periple arreu del territori. Lacte es
va celebrar el proppassat 22 dabril, a la Biblioteca Roca
Umbert de Granollers. Lantiga fàbrica de Roca Umbert ha
estat un bressol de les lluites del moviment obrer a la ciutat
de Granollers i la comarca del Vallès Oriental. Es va comptar
amb la participació de Josep Mayoral, alcalde de Granollers.
A la comarca del Baix Llobregat, les presentacions es
van fer el 26 de maig a la Biblioteca Mercè Rodoreda de
Sant Joan Despí. Lexposició va incorporar continguts de la
història de la UGT al Baix Llobregat, pel gruix i la
transcendència de les lluites obreres i democràtiques

daquesta comarca. La presentació es far fer amb les
intervencions dAntonio Poveda, alcalde de Sant Joan Despí,
Josep M. Rañé, aleshores president del Consell de Treball
Econòmic i Social de Catalunya, Josep M. Àlvarez, secretari
general de la UGT de Catalunya, i Carlos de Pablo, secretari
comarcal de la UGT del Baix Llobregat.

Més de 125 anys de la
Lestiu del 1887 el Centre Obrer de Mataró, integrat per
diferents societats vinculades als socialistes de la ciutat, va
proposar convocar un «congrés nacional de totes les classes
treballadores. Encapçalava la petició Joan Torrens, de la
Societat de Paletes, junt amb les de filadors i teixidors,
serrallers i fonedors, vidriers i assaonadors.
El Centre de Classes de Barcelona va acollir la proposta
i va crear una comissió gestora per preparar el congrés
presidida per Toribio Reoyo. Reoyo era un tipògraf que a
Madrid havia entrat en contacte amb Pablo Iglesias i que
a Catalunya va dur a terme una gran activitat política i
sindical. Va dirigir a Mataró la revista socialista La República
Social.
El congrés fundacional va ser convocat pels Centres
Obrers de Barcelona i Mataró, la Federació Tipogràfica i la
Societat Obrera de Vic. Va tenir lloc a Barcelona els dies 12
i 14 dagost de 1888 al Teatre Jovellanos, al carrer Tallers,
número 29. Llavors no hi havia vacances i coincidia amb
lExposició Universal, que havia cridat molta mà dobra
daltres regions espanyoles. Hi van assistir 26 delegats en
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UGT a Mataró

Josep Puig i Pla

nom de 46 societats obreres, que representaven uns 5.100
afiliats, unes tres quartes parts dels quals eren catalans.
Unes xifres prou considerables en aquella època.
Dos delegats mataronins, Baldomer Carbonell (del Centre
Obrer) i Rafael Orriols (republicà federal, de les Tres Classes
de Vapor) van participar activament en la redacció dels
estatuts, amb lesmentat Toribio Reoyo, Juan Serna i el
mateix Pablo Iglesias, que sembla que va suggerir el nom
dUnió General de Treballadors.
Del llibre El fil roig. UGT de Catalunya 125 anys lluitant,
de Montse Armengol, extraiem aquesta cita: »Al segle XIX,
a mesura que sendurien les condicions de vida i de treball
imposades per la industrialització, es va anar gestant el
moviment obrer. Catalunya va ser pionera a lEstat espanyol
en aquest procés. Va ser, però, una dinàmica molt limitada
pels vaivens polítics.... Els períodes de repressió i
clandestinitat es van alternar amb períodes de legalitat i
expansió de les societats obreres.»
El segon congrés ordinari del sindicat va tenir lloc a Mataró,
una demostració de la influència del nucli maresmenc. La
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seu central de la UGT quedà fixada a Barcelona, però el 1899
fou traslladada a Madrid, en considerar el Comitè Nacional
que lorganització havia arrelat amb més força a la capital
dEspanya.
La celebració del cinquantenari del sindicat va tenir un
acte central el 12 dagost de 1938, en plena Guerra Civil,
precisament a Mataró. A la sala-teatre de la Casa del Poble
(avui seu del sindicat comarcal) es va celebrar un míting
amb Ramón González Peña, president confederal i ministre
de Justícia, Rafael Vidiella, president de la UGT de Catalunya
i conseller de Justícia, Miquel Valdés (PSUC), Manuel Cordero
(PSOE) i el dirigent local i diputat Jaume Comas i Jo.
La Casa del Poble de Mataró va rebre la visita inesperada
de Manuel Azaña lestiu de 1934, quan el polític i futur
president de la República feia estada a Catalunya. Azaña va
voler conèixer la seu on convivien la UGT i el Partit Socialista,

per la fama que havia agafat. Azaña va quedar admirat de
trobar-hi fins i tot un teatre.
El franquisme va ser dur i no es va poder reorganitzar
el sindicat fins a linici de la transició. Juan R. Morante,
Fermín Fernández, els Tristany, Andrés Portillo, José Mellado,
Emili Tarragó en varen ser els artífexs. Alguns dells havien
patit repressió i alguns shavien infiltrat al sindicat vertical.
Un dels actes destacats del Centenari també va tenir lloc a
Mataró el 1988 amb larribada de Nicolás Redondo en un
tren dèpoca, el descobriment duna placa a lantiga Casa
del Poble i un gran dinar popular. Finalment el febrer de
2013, una àmplia reunió de delegats sindicals es va convocar
al Pavelló Teresa M. Roca amb lassistència del secretari
confederal Cándido Méndez.
Record i homenatge als fundadors del sindicat, als
dirigents històrics i als que el van reprendre al final del
franquisme.

La Medalla de la Ciutat de Mataró a la UGT
El sindicat ha estat distingit amb la Medalla de la Ciutat de
Mataró, en el marc del seu 125è aniversari. Així ho va aprovar
el Ple municipal mataroní el 9 de gener de 2014 i lacte de
lliurament va tenir lloc el 27 de maig passat. La distinció
reconeix personatges i entitats que han jugat un paper
destacat en la història de la capital del Maresme.
En la sessió municipal es va afirmar que la UGT «ha
liderat la conquesta de drets de treballadors i treballadores,
al llarg de la història com la jornada laboral de 40 hores,
a més de participar actualment de forma activa en diferents
àmbits ciutadans, fent de mediadora de conflictes, aportant
propostes i amb caràcter negociador, «anteposant els
interessos de les persones a ideologies o partidismes. El
secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria
Àlvarez, va declarar que aquesta tasca és la que permet ara
viure en una «societat equilibrada».
La fundació del sindicat té les seves arrels a Mataró,
com sexplica en un altre article, tot i que es va fundar a
Barcelona. LAjuntament de Mataró ha reconegut el paper
social que ha tingut el sindicat i, en especial, les activitats
que shavien organitzat a la Casa del Poble. Aquest centre
va esdevenir un espai popular de trobada dels treballadors
i les seves famílies, on hi havia les oficines dels diversos
sindicats, sales de reunions, teatre, cafè i fins i tot un
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economat.
El guardó el va rebre Josep M. Àlvarez de mans de
lalcalde, Joan Mora, juntament amb el secretari comarcal
del Maresme, Lluís Torrents. El secretari general va assegurar
que el reconeixement «no és només a un sindicat sinó a
tot el moviment obrer a Catalunya».
«Les llibertats i els drets són els elements claus de lentesa
i en moments difícils com els que estem vivint hem de
recordar com estàvem i com estem», va explicitar Álvarez.
El líder ugetista es va mostrar «emocionat» pel
reconeixement de la ciutat de Mataró, que va situar com
un dels «motors industrials» de Catalunya.
Durant lacte, a més de llegir-se el decret de concessió
per part del regidor instructor de lexpedient, Miquel Rey ,
lhistoriador Ramon Salicrú va glossar els orígens del sindicat
a la capital del Maresme, narrant els primers passos de
lobrerisme mataroní i les principals figures daquella època.
A lacte hi van assistir una nombrosa representació del
Secretariat Nacional, de dirigents de les federacions i afiliats
del Maresme, de la Unió de Jubilats i Pensionistes i en
especial membres veterans del sindicat.
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Novament tenim loportunitat de compartir uns dies amb els amics del Club Ciclista Clarion. Esport
i compromís, i el record daquells joves que van venir a ajudar a la República i a preservar la pau
a Europa. Arribaran el dia 25 a Barcelona, mentre la revista és a la impremta. Sigueu benvinguts.
Alhora, el nostre agraïment a Maria de Paul Otxotorena per la documentació

Nosaltres estimem la vida
Els amics del Club Ciclista Clarion
ens han tornat a visitar

Lany 1938, dos ciclistes del National
Clarion Cycling Club, Ted Ward i Geoff
Jackson, van sortir des de Glasgow,
a Escòcia, fins a Barcelona en una
ruta que tenia com objectiu recaptar
fons per a les víctimes de la Guerra
Civil espanyola. Tot va començar el
març de 1936, quan una trobada
duns dos-cents membres del Clarion,
a Chester, va aprovar una resolució
de condemna dels Jocs Olímpics de
Berlín previstos per a aquell mateix
any. Hi deien:
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LAleman
Alemanyya feixis
feixistta, amb la
s e v a discriminació
dis criminació racial
racial i
religios
eligiosaa i la persecució
persecució política
política
és un horror
horror per als espor
esportis
tisttes
darr
d
arreu
eu del món. Aques
Aque s t a
con
onffer
erència
ència fa
fa una crida per a
què les
les olimpíades
olimpíades se
se celebrin
celebrin
a una altra
altr a capit
c apital,
al, i ens
neguem a participar
par ticipar en cap
cap
actee celebr
act
celebrat
at per lAleman
lAlemanyya
de Hitler.
Hitler.
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Lany 1937, el Clarion va decidir
donar vint guinees per al comitè
dajuda mèdica a la República i les
Brigades Internacionals i va expressar
el seu condol pels dos ciclistes que
van morir en la lluita a prop de
Madrid, Ray Cox i Tom Durban.
Raymond Cox treballava com a
oficinista en una constructora a
Southampton i era delegat sindical.
Va dir a la seva mare i al seu germà
gran que havia sentit la crida per
anar a lluitar per la llibertat, i des

Memòria

del front va escriure a la seva mare:
Cr
Crec
ec que lluitan
lluitantt a Espany
Espanya es
estic
ajudantt a pre
ajudan
preserv
ervar
ar la pau a Europa.
Europa.
Tenia 22 anys.
Roy Watts va morir el setembre
de 1938, durant lofensiva de lEbre.
Treballava com a venedor de mobles
a Leicester, per a lemblemàtica
cooperativa britànica Co-op. Era
sindicalista i membre del Partit

Memòria

Comunista. Va escriure als seus
amics: Em ssen
entt o feliç
f eliç i orgullós
or gullós
dhaver
dhav
er-me
-me posat
pos at al serv
s ervei
ei dels
treballadors
tr
eballadors dEspany
dEspanya en la se
seva lluita
lluita
heroic
her
oicaa con
contr
traa les
le s bes
be stialit
tialitats
ats del
feixisme
eixisme.. No tenim
tenim re
res en comú
comú amb
la ment
mentalit
alitat
at dels feixis
feixisttes, els quals
glorifiquen la mort
mor t com
com al seu
seu ideal.
Nosaltr
Nos
altree s es
e s timem la vida, i
precis
pr
ecisamen
amentt perquè
perquè le
lestimem no
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dub t em a sacrific
dubt
s acrificar
ar-la
-la per salv
s alvar
ar
lhumanitat
lhumanit
at dels enemics de la vida.
Tenia 23 anys.
To m O l d e r s h a w, f u s t e r,
sindicalista, membre del Partit
Comunista de Battersea, secretari
general del Comitè dAjuda a
Espanya, va morir loctubre de 1938,
a lofensiva dAragó. Tenia molt de
sentit de lhumor. Tenia 24 anys.
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300 Onzes
de Setembre
(1714  2014)

Enric Pujol, comissari de lexposició i professor

de la Universitat Autònoma de Barcelona

El Museu dHistòria de Catalunya ens presenta fins al 28
de setembre una exposició de gran format commemorativa
del tres-cents aniversari del 1714 que desvetlla les claus del
procés històric que ha menat a la consolidació de lOnze de
Setembre com a Diada Nacional de Catalunya.
Des de lacabament de la Guerra de Successió fins als
nostres dies, cada generació ha recordat, ha honorat i ha
reinterpretat aquells esdeveniments. Lexposició recull la
visió de la història del catalanisme, el record i les polítiques
de la memòria seguint el fil dels fets del 1714.
La mostra planteja un recorregut de 300 anys que
comença introduint el visitant a lescenari del setge de la
Barcelona de lèpoca. Des daquí, sinicia un interessant
itinerari, amb recursos audiovisuals, escenografies i
recreacions, des de lendemà de la desfeta, passant per les
primeres mostres de resistència a lopressió borbònica i de
reivindicació del passat nacional. Fins arribar al període de
recuperació i reivindicació de la memòria al llarg del segle
XIX, amb les manifestacions polítiques, literàries,
periodístiques i artístiques que, tret del període de prohibició
durant la dictadura de Primo de Rivera, conduiran a la
plenitud de la commemoració i la popularització en tot el
país amb la República. La posterior repressió del règim
franquista abocarà a la clandestinitat totes les celebracions,
les quals es reprendran amb força a la fi de la dictadura,
amb les grans diades de 1976 i 1977.
Lexposició es clou amb la mirada a lactualitat: el caràcter
popular de lOnze de Setembre, i ben especialment la gran
diada del 2012 i la Via Catalana del 2013. La mostra compta
amb una àmplia proposta de visites guiades i dactivitats
paral·leles que permeten acostar els fets i la memòria de
lOnze de Setembre als més diversos públics.

Retr
trat
at dAn
dAnttoni de Villarroel
Villarroel i Peláe
Peláez,
z, general
general comandan
comandantt de le
lexèr
èrcit
cit de Cat
Catalun
alunyya
duran
dur
antt el se
setge de Barc
Barcelona. © de la fot
fotogr
ografia:
afia: Fot
Fotot
otec
eca.c
a.cat
at

Esquela publicada
Esquela
publicada a La Veu del Montserrat anunciant
anunciant la miss
missa que shavia de celebr
celebrar
ar
a Sant
Santa maria del Mar en sufragi
sufragi dels màrtirs
màrtirs de Cat
Catalun
alunyya de 1714. Vic, 11
11 de se
setembr
embree
de 1886.
1886. Arxiu Episc
Episcopal de Vic. © de la fot
fotogr
ografia:
afia: Raquel
Raquel Cas
Casttellà
Memòria
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Fot
otogr
ografia
afia dels 30
30 jov
joves cat
catalanis
alanisttes que van
van ser
ser detinguts
detinguts l11
l11 de se
setembr
embree de 1901,
1901,
acusats
acus
ats dhaver
dhaver dipositat
dipositat una cor
corona
ona de flors a le
lestàtua de Raf
Rafael
ael Cas
Casano
anovva. Aques
Aquest
fet va
va propiciar
propiciar la popularització
popularització de les
les ofrene
ofreness florals
florals davan
davantt le
lescultur
culturaa del cons
conseller
eller
en cap
cap de 1714. Fot
Fotògr
ògraf:
af: Areñas
Areñas.. Col·lec
Col·lecció
ció Nemesi
Nemesi Solà.

Dinar popular celebr
celebrat
at a roda
roda de Ter
Ter en homenatge
homenatge a Bac de roda,
roda, l11
l11 de se
setembr
embree de
1904, impulsat
impulsat per Unió Cat
Catalanis
alanistta. Fot
Fotògr
ògraf:
af: Lluís coll
coll i Espadaler.
Espadaler. Col·lec
Col·lecció
ció Raquel
Raquel
Cas
asttellà.

Car
arttell publicitari
publicitari del progr
programa
ama teatr
teatral
al organitz
organitzat
at per lagrupació
lagrupació patriòtica
patriòtica La
La Reix
Reixaa
per a la rec
recollida
ollida de fons
fons des
destinats als pre
presos nacionalist
nacionalistes i per al monument
monument dedicat
dedicat
a Josep
Josep Morague
Moraguess, màrtir
màrtir de 1714, l11
l11 de se
setembr
embree de 1934.
1934. Col·lec
Col·lecció
ció Nemesi
Nemesi Solà.
© de la fot
fotogr
ografia:
afia: MHC (Pep
(Pep Par
Parer)
er)

Cromos de la xoc
Cromos
xocolat
olatada
ada Juncos
Juncosa.
a. Museu
Museu dHist
dHistòria de Cat
Catalun
alunyya (Fons
(Fons Miraben
Mirabent)
t)
© de la fot
fotogr
ografia:
afia: MHC (Pep
(Pep Par
Parer)
er)

50

Les notícies de llengua i treball 38, juny 2014

Memòria

Onze de Setembre:
el dia de la llibertat.

Un fet històric
cabdal

Commemor
ommemoració
ació de l11
l11 de se
setembr
embree de 1936.
1936. Duran
Durantt els anys
anys de la guerra
guerra civil les
les
ofrene
ofr
eness florals
florals van
van ser
ser sustituïde
sustituïdess per la venda
venda dinsígnies
dinsígnies. els fons
fons rec
recap
apttats anaven
anaven
desstinats per a ajudar els combat
de
combaten
ents
ts.. © de la fot
fotogr
ografia:
afia: Arxiu Fot
Fotogr
ogràfic
àfic de Barc
Barcelona.

Enguany es commemora el tricentenari de lentrada de les
tropes franco-espanyoles de Felip V de Borbó a la ciutat de
Barcelona en el decurs de lanomenada Guerra de Successió
a la Monarquia Hispànica (1700-1715), que fou un gran
conflicte bèl·lic de dimensió europea. La derrota militar de
lOnze de Setembre del 1714, després dun llarg setge i duna
heroica resistència, comportà la caiguda de tot el Principat
de Catalunya. Una de les principals conseqüències del fet,
entre daltres mesures repressives contra les persones
(execucions, empresonaments, exilis, etc.), fou la destrucció
de lestat català dorigen medieval que shavia desenvolupat
des daleshores i que vivia uns moments dautèntica
expansió institucional. Catalunya va perdre, doncs, la seva
llibertat política, com abans li havia succeït al País Valencià
(1707) i després li passà a Mallorca i Eivissa (1715).
La idea de lexposició és la de mostrar com sha arribat
a instituir la commemoració de lOnze de Setembre. En
absència dinstitucions polítiques pròpies, va ser la mateixa
societat civil catalana la que escollí el fet històric i la data
de celebració. LOnze de Setembre es convertí en un
recordatori reivindicatiu dallò que, com a societat, teníem
pendent: la recuperació de les nostres institucions polítiques
pròpies i de la sobirania política plena.
Partim del segle XVIII, amb lenfonsament de les
estructures destat catalanes, i fem un recorregut pel segle
XIX, quan començà la celebració pública, i arribem a les
darreres manifestacions massives del 2012, a Barcelona, i
del 2013, amb la Via Catalana que desbordà el marc de
lestricte Principat per entrar a la Catalunya del Nord i al
País Valencià.

Disc Quan el mal ve dAlmansa... del grup vvalencià
Disc
alencià Al Tall,
Tall, en re
refer
erència
ència a locupació
locupació
del regne
regne de València
València per les
les trope
tropess de Felip
Felip V i la pèrdua
pèrdua dels furs
furs..
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Neologia,

terminologia i vitalitat lèxica
Dolors Montes, TERMCAT, Centre de Terminologia
La vitalitat duna llengua, és a dir, el grau de normalitat i
seguretat amb què sutilitza, es mesura tenint en compte
diversos factors. La UNESCO nestableix sis de bàsics, entre
els quals hi ha a banda de la transmissió intergeneracional
o el nombre de parlants els àmbits en què la llengua
sutilitza de manera efectiva (ús universal, ús oficial i públic,
ús familiar, etc.); la capacitat per ser present en els nous
àmbits i en els mitjans de comunicació, i la disponibilitat
de recursos educatius en aquella llengua.1
Perquè una llengua tingui presència en tots els àmbits,
ha de tenir una característica essencial: vitalitat lèxica, és
a dir, capacitat per crear paraules noves que denominin els
nous conceptes que apareixen a la societat.
Un dels recursos de creació de nous mots, especialment
viu en làmbit de la tecnologia i dels llenguatges
despecialitat en general, és el manlleu, és a dir, la
incorporació en una llengua duna denominació procedent
duna altra llengua. Contràriament al que pot semblar en
un primer moment, el manlleu és un símptoma de
normalitat de les llengües. Significa, de fet, que les llengües
són vives i tenen relació amb altres llengües i amb allò que
sesdevé en altres cultures.
Cada àmbit despecialitat, de tota manera, és diferent
i rep influències de llengües diferents. Per exemple, la
filosofia ha rebut tradicionalment una gran influència de la
terminologia alemanya; la gastronomia i lenologia, de la
francesa, i la música, de la italiana. Avui, però, com ja és
prou sabut, langlès té una gran influència en qualsevol
àmbit, i especialment en els sectors de la ciència i la
tecnologia. És una influència internacional, que afecta totes
les altres llengües. En ciència i tecnologia langlès ha
esdevingut una mena de lingua franc
francaa.
Tot i que manllevar és un símptoma de normalitat de
les llengües, també és cert que el manlleu no pot ser lúnic
recurs de creació de nous mots, si realment es vol preservar
la vitalitat duna llengua. Una llengua només és forta des

Vegeu lenllaç www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangeredlanguages/language-vitality/.
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del punt de vista del lèxic si és capaç també de crear nous
mots amb els mecanismes que li són propis, com ara
lextensió o especialització semàntica (rrat
atolí
olí en informàtica);
la derivació (an
anttediluvià
ediluvià, esf
sferific
erificació
ació); la composició (pit
pit-roig
oig); la sintagmació (màr
màrque
queting
ting digital
digital); o lhabilitació (el
opar, que prové del verb formalment idèntic).
substantiu sopar
És, doncs, la combinació de lús dels recursos propis
amb manlleus o calcs (els calcs són traduccions literals de
denominacions creades en altres llengües), el que dóna
normalitat lèxica a una llengua.
En terminologia catalana, els manlleus donen lloc sovint
a estudis de normalització, en què es valora cada cas des
del punt de vista lingüístic, terminològic i sociolingüístic
abans de prendre una decisió. La decisió final sobre aquests
casos i, en general, sobre els casos terminològics que
presenten algun tipus de complexitat lingüística, recau sobre
el Consell Supervisor, un òrgan constituït per lingüistes de
lInstitut dEstudis Catalans, terminòlegs del TERMCAT i
experts dels diversos àmbits del coneixement. En el cas
específic dels manlleus, es pot decidir ladopció directa de
la forma estrangera (ffondue
ondue, per exemple, del francès),
ladaptació del manlleu al sistema gràfic i fònic del català
(màr
màrque
queting
ting, de langlès marke
marketing
ting) o lalternativa pròpia
(ccoixí de segur
segureetat
at, en comptes de air bag
bag). Les resolucions
del Consell Supervisor es poden consultar al web del TERMCAT
(www.termcat.cat), des de la Neoloteca (el diccionari
específic de termes normalitzats).
Els termes nascuts en un àmbit especialitzat que amb
el pas del temps acaben formant part també de la llengua
general i passen a ser utilitzats per un gruix important de
la població són susceptibles dincorporar-se als diccionaris
generals i, específicament, al diccionari de la llengua catalana
de lInstitut dEstudis Catalans, que és el diccionari normatiu
en català (http://dlc.iec.cat/).
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El lèxic de les teràpies naturals

La CTAC i el Servei Lingüístic de la UGT
publiquen el Lèxic bàsic de les teràpies
naturals: tècniques manuals.
Anamnesi, fulcre, massatge
dartells, limfa, meridià... són termes
que sempren diàriament a les
consultes dels especialistes de les
teràpies naturals. És un sector, també
anomenat de les ter
eràpie
àpiess alternativ
alternativees
i complemen
complementtàrie
àriess, que ha crescut
exponencialment en els darrers anys
a Catalunya. Així, des de fa temps, el
nostre país ja compta amb un gran
nombre de quiropràctics, osteòpates,
espinòlegs, naturòpates i
professionals daquest camp que es
ramifica en disciplines molt diverses.
Segons dades del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona, lany
2007 més de dues terceres parts dels
pacients crònics utilitzaven les teràpies
naturals a Catalunya, i gairebé un terç
dels ciutadans nhavien fet ús almenys

Llengua

una vegada. Aquell any al nostre país
hi havia en 3.500 establiments,
5.000 professionals i 60 escoles de
teràpies naturals.
Així doncs, en pocs anys les
paraules de les teràpies naturals i
alternatives han anat entrant al lèxic
comú dels parlants, i els professionals
han hagut dincorporar en el seu
llenguatge professional una gran
quantitat de termes especialitzats
provinents de langlès, del francès i
del xinès que sovint no tenien
equivalències en català ni de vegades
tampoc en castellà.
En el marc dun projecte més
ampli per difondre el lèxic bàsic de
les teràpies naturals en català, la
Sectorial de Teràpies Naturals de la
Confederació de Treballadors
Autònoms i el Servei Lingüístic de la
UGT de Catalunya, amb
lassessorament del Termcat, han
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elaborat el L èxic de les
le s ter
teràpie
àpiess
naturals:
natur
als: tècnique
tècniquess manuals.
manuals Es tracta
dun recull duna cinquantena de
paraules que sutilitzen en el camp
de les teràpies manuals, és a dir,
relatius a losteopatia, el massatge,
el drenatge limfàtic manual, la
reflexologia, la teràpia craniosacra i
lespinologia.
El lèxic està concebut com una
punt de partida per donar a conèixer
i difondre entre els terapeutes i els
seus usuaris la terminologia
despecialitat en català amb les
equivalències en castellà. La CTAC i el
Servei Lingüístic hi continuen
treballant amb la col·laboració del
Termcat per convertir-lo, en el futur,
en un diccionari consultable en línia.
El lèxic es pot consultar en línia i
descarregar en PDF a
http://catala.ugt.cat.
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Un llibre de

llengua i país
La dissolució de la Crida a la
Solidaritat, que havia marcat tota una
època en lactivisme cívic, provocà que
algú hagués de suplir, com a mínim
parcialment, la tasca que aquesta duia
a terme des dels anys vuitanta.
Mancava una organització potent que
pogués treballar per a la llengua
catalana. Una organització que, més
enllà de les institucions, la filologia i
el món acadèmic, pogués idear,
mobilitzar i actuar des del teixit
associatiu i amb complicitat ciutadana.
Així naixia la Plataforma per la
Llengua la tardor de 1993. Daleshores
ençà, la Plataforma ha passat de ser
un grup de joves activistes de la vila
de Gràcia a una de les principals
entitats del país. Gradualment
lassociació sha anat bastint a partir
de campanyes eficients, constància en
les accions i lobtenció de resultats
tangibles en totes les àrees de treball.
Ara, lONG del català disposa dun
bagatge de dues dècades de lluita
inconformista, molta feina feta i al
voltant de 7.000 socis que en
conformen una sòlida base.
El jove historiador Francesc Marco
Palau, doctorand en història
contemporània a la Universitat

Autònoma de Barcelona, ens explica
amb rigor i solvència com va gestarse el projecte de la Plataforma per la
Llengua i ens contextualitza la seva
evolució a través de les
transformacions polítiques i socials del
país. Així, el llibre parla del procés de
normalització lingüística, de la
modernització del discurs a favor del
català, de lacollida dels nouvinguts i
dels diversos agents que des dàmbits
molt diferents ajuden a fer del català
la llengua comuna i de cohesió social.
El llibre també compta amb pròleg
del filòleg Jordi Manent. En aquest, a
més de valorar exemples de projectes
exitosos de la societat civil, el director
del Centre de Normalització Lingüística
de Barcelona destaca algunes de les
virtuts de la publicació. Manent el
descriu com un llibre de síntesi i alhora
minuciós, lligat, ben travat i amb un
estil amè, clar i divulgatiu. A més, el
volum disposa de textos introductoris
a mode de reflexions del president de
Plataforma per la Llengua, Òscar
Escuder, i de Carme Forcadell,
presidenta de lAssemblea Nacional
Catalana. Amb ells va fer-se la
presentació oficial del llibre, als Lluïsos
de Gràcia, just on vint anys enrere

havien començat a organitzar-se les
primeres campanyes.
Francesc Marco Palau sendinsa,
amb una mirada àmplia, en lestudi
dorganitzacions de país, les que
conformen la generació que ha fet
avançar el catalanisme cap a la
transició nacional. Així, lautor
desenvolupa en aquesta obra una
recerca històrica que arriba fins als
nostres dies. De ben segur que vindran
noves publicacions del mateix gènere,
perquè Marco Palau ja hi està
treballant. Són anàlisis que enllacen
el passat amb el present, i que
apunten, fins i tot, hipòtesis de futur.
El llibre és ple dactualitat. I és que
la llengua torna a estar a lordre del
dia. Ara ens trobem en un moment en
què tornen els atacs a la immersió
lingüística a Catalunya, en què al País
Valencià tallen les emissions de TV3 i
liquiden Canal 9, en què els docents
de les Illes Balears tenyeixen de
samarretes verdes places i carrers i en
què a la Franja de Ponent descobreixen
el surrealisme del LAPAO. En aquest
context, llegir Plat
Plataf
aforma
orma per la
Llengua. 20
20 anys
anys def
defens
ensan
antt el cat
català
alà és
una bona oportunitat per conèixer la
lluita del teixit associatiu a favor del
català.

Franc
Fr
anceesc Marc
Marco, Jordi
Jordi Manent
Manent i Carme
Carme For
Forccadell
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José del Barrio:

metal·lúrgic, polític,
sindicalista i militar

història
hist
José del Barrio. Memorias políticas y militares
Miquel Àngel Velasco
Pasado & Presente
El llibre ressegueix la vida de del Barrio (Valladolid, 23.IX.1907
 París, 28.VII.1989), a partir de la documentació del Fons
Barrio, custodiat a la Biblioteca del Pavelló de la República,
de Barcelona, i constituït amb la donació, lany 1990, de la
seva filla Lena del Barrio, autora del pròleg; la seva aportació
dinformació i de fotografies de caràcter familiar i personal
permet al llibre donar al lector una dimensió global del
personatge. Alhora, ha decidit que els ingressos per drets
dautor seran per a Amnistia Internacional.
Del Barrio, als 16 anys, inicia el seu activisme a la CNT i
safilia al PCE. Participa en lestructuració de la Federació
Catalano-Balear i del Partit Comunista de Catalunya. Assisteix
a Moscou als VI i VII congressos de la Internacional Comunista.
A les jornades del Sis dOctubre de 1934 lluita als carrers de
Barcelona al capdavant de lAliança Obrera. Elegit secretari
general de la UGT de Catalunya, intervé en la gestació del
Comitè Central de Milícies Antifeixistes i en la constitució del
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Marxa al Front dAragó
comandant la Columna UGT-PSUC, base de la futura Divisió
Carles Marx, incorporada a l Exèrcit Popular de la República
com a 27a Divisió i considerada una unitat delit. Durant els
Fets de Maig de 1937, reassumeix la secretaria de la UGT de
Catalunya i és nomenat membre dels comitès Central i Executiu
del PSUC. Reincorporat al front com a cap de la 27a Divisió,
arriba a obtenir el grau de tinent coronel de milícies amb el
qual comandarà el XVIII Cos dExèrcit. La seva independència
de criteri el porta a dissentir de la cúpula del PCE i a enfrontarse amb alts comandaments militars comunistes (Lister,
Modesto), fets que li reportaran greus conseqüències futures.
Després de la caiguda de Catalunya, ell i les seves tropes
sexilien i són internats al camp de concentració de Sant Cebrià
(Catalunya del Nord). Va participar en la coneguda com a
Reunió dAnvers del Comitè Central del PSUC. Cridat a Moscou,
la Internacional Comunista el nomena responsable del PSUC
per a Amèrica, però just abans de marxar és destituït i enviat
a Xile només com a militant de base. Expulsat del partit i
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acusat de trosquista, després dun llarg periple per Sud-amèrica,
torna a França lany 1946 on es retroba amb la seva família.
A lexili intentarà compondre diferents plataformes esquerranes,
independents dels dos grans blocs internacionals de la Guerra
Freda; destaca el Moviment Acció Socialista que liderava. Totes
les seves iniciatives en pro duna Tercera República van resultar
estèrils. Finalment, militarà a Convergència Socialista de
Catalunya, que sintegrarà al Partit dels Socialistes de Catalunya.
El professor Fernando Hernández Sánchez, especialista en
temes relacionats amb el Partit Comunista dEspanya, ha
redactat lepíleg El activist
activista incans
incansable
able, on explica les principals
activitats dutes a terme per José del Barrio durant lexili francès,
a partir de 1946 fins a la seva mort.
El conjunt dels annexos complementaris, pel seu volum,
es pot consultar al web de leditorial:
http://pasadopresente.com
Aquests annexos són els següents:
1. Documentos enero-febrero 1939
2. Memoria de la Jefatura de Sanidad del XVIII Cuerpo de
Ejército (noviembre de 1938)
3. Ejército del Este: Estadillos numéricos
4. Resolución de expulsión de José del Barrio del PSUC
5. José del Barrio: Cronología de la Guerra Civil
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Poesia completa de Jordi Pere
Cerdà
A cura de Marie Grau
El Far de Viena
Una de les obres poètiques
més fondes i suggeridores de
la literatura catalana, en una
edició revisada i actualitzada
per Marie Grau, una de les
millors coneixedores de la
producció de lautor nordcatalà Antoni Cayrol, conegut en el món literari pel
pseudònim Jordi Pere Cerdà (Sallagosa, 1920  Perpinyà,
2011), Premi dHonor de les Lletres Catalanes (1995), Creu
de Sant Jordi 1986 i Premi Nacional de Literatura 1999,
entre daltres distincions. Una de les veus poètiques més
importants i singulars de la segona meitat del segle XX.
Poeta, però també llibreter, narrador, dramaturg, folklorista,
i promotor dactivitats culturals a la Catalunya Nord, fou
resistent antifeixista i un activista catalanista. Arrelat a la
Cerdanya, no va renegar mai ni de la saviesa pagesa, ni de
la cultura intel·lectual francesa, ni de la ferida de la frontera.
Els seus poemes, influïts per les obres de Neruda, Machado,
Lorca i Hernández (a qui va traduir), amb ressons de
Verdaguer i Maragall, representen una escultura verbal
duna plasticitat i duna potència expressiva formidables.

hist
història
Els cartells de «La frase
quincenal»
Alfred Pérez-Bastardas
Base
Feixisme, totalitarisme,
cabdillatge i autarquia en la
propaganda de FET y de las
JONS. En la histografia sobre
el franquisme encara hi ha
aspectes poc coneguts,
malgrat la ingent bibliografia
dedicada a letapa de la Guerra Civil. Actualment encara
podem trobar algunes llacunes que han quedat sense relat,
probablement per desconeixença, o perquè la temàtica ha
estat abordada en altres àmbits, com el cas de la propaganda
franquista en el seu aspecte general. Aquesta obra és fruit
de la investigació portada a terme per lhistoriador Alfred
Pérez-Bastardas sobre els cartells publicats a Barcelona per
Falange entre els anys 1940 i 1951, i que fins ara havien
estat molt poc coneguts. Els cartells, que shavien de penjar
en els plafons danuncis, anaven destinats a tallers, fàbriques,
oficines, obradors, centres culturals, caixes destalvis, bancs
i escoles de formació professional, per donar a conèixer,
mitjançant frases, els discursos que els jerarques de la
dictadura franquista pronunciaven en defensa del règim i
de la seva política. Unes frases, consignes i eslògans a través
dels quals podem analitzar la mateixa història del règim,
un element nou de la propaganda feixista i de cabdillatge
que el franquisme va voler imposar.

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.
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La utilitat de linútil
Nuccio Ordine
Quaderns Crema
«Si deixem morir el gratuït, si
re n u n c i e m a l a fo rç a
generadora de linútil, si
només escoltem el mortífer
cant de sirenes que ens
impel·leix a perseguir el
benefici, tan sols serem
capaços de formar una
col·lectivitat malalta i sense memòria que, extraviada,
acabarà per perdre el sentit de si mateixa i de la vida. I
aleshores, quan la desertificació de lesperit ens hagi ja
assecat, serà realment difícil imaginar que lignorant homo
sapiens pugui exercir encara un paper en la tasca de fer
més humana la humanitat". Les reflexions daquest professor
de literatura de la Universitat de Calàbria, reflexions que
han originat un gran debat, són una eina molt valuosa per
entendre, per exemple, com els governs, en temps de crisi,
retallen dràsticament la cultura, pensant que és una cosa
inútil, que no produeix beneficis, «però sequivoquen». El
fet que la cultura esdevingui un plaer no ens pot fer perdre
de vista la seva funció formativa actual i per a les pròximes
generacions. El llibre alerta contra la penetració de la
ideologia de la dictadura del benefici que afecta greument
àmbits molt importants de la societat i de la vida personal.
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Ciencia, filosofia y
racionalidad
Jesús Mosterín
Gedisa
La filosofia hauria de
respondre al nostre desig de
viure amb els ulls ben oberts
i de la millor manera possible.
Com pensar, o actuar, o viure?
Preguntes que volen trobar
una sortida multidimensional
a la crisi contemporània. Front al fracàs de les religions i de
les ideologies, la ciència ha obtingut èxits notables, però
cal estar al cas i mirar de distingir entre la ciència fiable i
lespeculació. La racionalitat teòrica és lestratègia per
maximitzar labast i la veracitat de les nostres idees sobre
la realitat. La racionalitat pràctica és lestratègia per viure
millor. Laventura de pensar i el plaer de conèixer; la situació
intel·lectual del nostre temps, la ciència, la filosofia i la
racionalitat com a dimensions humanes que ens afecten;
la visió del món que busquem i lesforç per arribar a la
veritat i la felicitat. El llibre està escrit amb rigor i claredat
i pot interessar tan a acadèmics com a persones curioses.
Mosterín, catedràtic de Lògica i Filosofia de la Ciència de la
Universitat de Barcelona desenvolupa des de fa decennis
una aguda anàlisi de reflexió teòrica i sobre la praxis humana
vertebrada per la noció de realitat. El llibre representa la
culminació daquesta anàlisi.
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laboral
Assetjament sexual i
assetjament per raó de sexe
Justicia y Sociedad, núm. 36
Actuacions de les
administracions públiques i de
les empreses. Editat pel
Consell General del Poder
Judicial i el Centre dEstudis
Jurídics i Formació
Especialitzada de la
Generalitat de Catalunya
Lestudi és el resultat dun
treball de recerca de tres equips acadèmics conformats per
la Universitat de Granada, la Universitat del País Basc i la
Universitat Autònoma de Barcelona, coordinats per Juana
María Gil Ruiz. Avaluació de laplicació judicial de la Llei
3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i
homes en làmbit laboral, i més concretament, per
lassetjament sexual que vulnera la dignitat de les persones,
majoritàriament dones. Una realitat que continua
entossudidament oculta als instruments legals i que
sagreuja en una època tan difícil com lactual en què la
crisi econòmica augmenta la vulnerabilitat i la discriminació
específica de les dones en les relacions laborals. Destaca el
desfasament entre el contingut normatiu i el seu escàs
coneixement, i recepció, per part dels operadors jurídics.
Entre daltres conclusions, lèmfasi sobre la importància de
la formació en igualtat i drets dels professionals que
intervenen en els procediments judicials, formació necessària
per conèixer les característiques del fenomen com a relació
de poder, però també com a instrument per evitar els
patiments afegits a les víctimes quan entren en contacte
amb les institucions judicials.
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_
documentacio/biblioteca_i_publicacions/publicacion/col
_leccio_justicia_i_soc/num_36_assetjament_sexual
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El mur
William Sutcliffe
Fanbooks
En Joshua té tretze anys. Viu
amb la seva mare i el seu
padrastre a Amaria, un poble
aïllat al cim dun turó, on totes
les cases són noves. A la ciutat
hi ha un mur molt alt,
custodiat per soldats, que
només es pot creuar a través
dun lloc de control fortificat. A en Joshua li han dit que,
més enllà del ciment, hi ha un enemic brutal i implacable,
i que la paret és lúnic que els manté a ell i a la seva família
fora de perill. Un dia, buscant una pilota perduda, en Joshua
ensopega amb un túnel que condueix cap a aquest territori
prohibit. Ell sap que no tornarà a tenir una altra oportunitat
de veure el que està més enllà de la paret fins que tingui
edat suficient per al servei militar, i la possibilitat de resoldre
el misteri és massa temptador per resistir-shi. Ha sentit un
munt dhistòries sobre laltra banda, però res lha preparat
per al que hi troba. Proposta arriscada de posar en boca
dun adolescent el llibre està escrit en primera persona
les reflexions que haurien de fer els adults sobre el conflicte
de Palestina. «Aquest és un dels grans valors de El Mur, la
seva validesa com a novel·la, plena dentreteniment,
progressió dramàtica i emotivitat, i a la vegada la seva
encertada (i gairebé vocacional) naturalesa didàctica, sempre
instal·lada en la metàfora, mai fent menció del conflicte
real. És difícil tenir les dues coses en un llibre i que ambdues
funcionin i no acabin afectant la qualitat del conjunt.» David
Fajardo, la Finestra Digital.
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Jo confesso
Jaume Cabré
La butxaca

nov
novel·la
El silenci dels telers
Assumpta Montellà
Ara Llibres

Una magnífica oportunitat de
retrobar a un preu molt
assequible una de les grans
novel·les contemporànies, tot
un fenomen literari on han
coincidit elogiosament i
plenament crítica i públic. El
llibre, gestat durant set anys,
ha estat un dels més traduïts i venuts al món dels últims
anys. Definida com a novel·la de novel·les, lautor ens
planteja diversos relats que shan de seguir amb molta
atenció, referits als objectes que envolten el protagonista
i en com lafecta la seva possessió. Retrata les actituds
humanes més lloables i també les més perverses, així com
les conseqüències que aquestes tenen en altres persones.
Cabré ha comentat alguna vegada que ell havia volgut
parlar dEuropa com a teló de fons i de les misèries
humanes. Es fa difícil fer-ne un resum: Jo confesso és la
història de lAdrià , fill superdotat i sense amor duna família
de la burgesia barcelonina. El seu pare és un antiquari
misteriós amb qui lAdrià tindrà una relació conflictiva. La
mare és una dona freda que no entén el fill. LAdrià sha
dobrir camí en la vida al marge i fins i tot en contra de la
seva família. Els objectes antics amb què el seu pare trafica
exerceixen una gran fascinació sobre la imaginació i la
curiositat de lAdrià, que veu com la seva vida simplica no
només en aquests objectes, sinó també en les tèrboles
maquinacions del pare. És el cas, per exemple, dun violí,
dhistòria accidentada i fascinant. El llibre ha estat distingit
amb diferents guardons literaris: Premio de la Crítica 2012;
Premi Crítica Serra dOr 2012; Premi de Narrativa M. Àngels
Anglada 2012; Premio La Tormenta en un vaso 2012; i Premi
Crexells 2012. Jaume Cabré va estar guardonat amb el Premi
dHonor de les Lletres Catalanes 2010.
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Ser dona a les colònies tèxtils
catalanes. «El que passava a
les colònies era indigne i
immoral, i el que digui el
contrari, menteix... A les
colònies teníem plat a taula,
sostre i feina segura. Només
ens faltava la llibertat... Nosaltres, que veníem de pagès,
sort en vam tenir de les colònies i els amos, si no, ens
hauríem mort de gana». El silenci dels telers dóna visibilitat
a aquelles dones i nenes que varen treballar a les colònies
tèxtils de Catalunya durant dècades. Des de linici de la
indústria catalana fins als nostres dies, passant per la Guerra
Civil i la repressió de la postguerra, els seus testimonis
expressen una manera de viure marcada per un ofici ple de
condicions precàries. Les treballadores de les fàbriques en
són les protagonistes principals, però també hi tenen cabuda
les dones dels amos, les criades, les sagristanes, i així, anar
sumant mirades femenines que es reunien al voltant duna
colònia tèxtil, dorígens ben diferents, amb opinions ben
diferents.

història
hist
El paro general del 14 de
diciembre de 1988
Alvaro Soto i Rodolfo Serrano
Fundación Francisco Largo
Caballero
En el marc i la perspectiva que
dóna el 25 aniversari de la
celebració de la Vaga General
del 14D, la mobilització
sindical que ha tingut una
repercussió més gran en la
història de la democràcia.
Encara que amb una inequívoca caracterització històrica,
lòptica ha estat multidisciplinar, des del camp del dret fins
al punt de vista dels experts en ciència política, passant pel
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periodisme, i, sens dubte amb la innegable aportació del
testimoni dels protagonistes històrics. La vaga del 1988,
convocada per la UGT i per CCOO, va representar la primera
decisió denvergadura de les dues organitzacions en unitat
dacció contra la política social i econòmica del govern
socialista de Felipe González reconversió industrial,
precarització de locupació, ajustaments salarials en un
moment dincipient prosperitat econòmica. Amb el temps
shan pogut contrastar les conseqüències de la mobilització
que, malgrat no van ser immediates, varen establir les bases
per a lestat del benestar. Els principis que varen inspirar la
convocatòria són plenament vigents, especialment en
lactual situació de greu crisi política, econòmica i social.

biogr
biografia
afia nov
novel·lada
Un cel de plom
Carme Martí: la història de
Neus Català
Ara mini
«Tinc noranta-sis anys i sóc
fidel a la meva promesa, a la
batalla per la memòria de les
dones a qui, sota un cel de
plom, van conver tir en
cendres». Neus Català (els
Guiamets, 1915) es va
diplomar en infermeria el 1937, es va fer responsable sanitària
de la colònia Negrín de Premià de Dalt i, quan les tropes de
Franco van entrar a Barcelona, va travessar la frontera amb
els 182 infants de la colònia. Es va enrolar a la Resistència
francesa, fins que un apotecari de Sarlat la va denunciar als
nazis. Va ser deportada als camps de Ravensbrück i
Holleischen. Ha conegut linfern però també la solidaritat
sense límits. El 5 de maig de 1945, en ser alliberada, va
prometre recordar-ho tot mentre visqués, no oblidar mai.
«Jo només vaig tenir la sort de no morir, però no hi ha nit
que em fiqui al llit sense pensar en els deportats». Shan
escrit diversos llibres sobre la seva vida, però per primera
vegada lexplica ella mateixa en forma de novel·la construïda
per Carme Martí. «He escrit una novel·la basada en fets
reals, però amb els recursos i els elements de la ficció... De
les estones compartides escoltant-la, hi ha moltes coses
que no oblidaré, però el que mha emocionat més han estat
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els moments en què aturava el relat i, després duns segons
de silenci, cantava. Com diu una de les cançons que magrada
a mi: Les nostres cançons, les nostres pregàries. La Neus és,
per sobre de tot, una persona alegre». La seva biografia a
http://historia.sindicalista.org
novel·la
nov
El Projecte Rosie
Graeme Simsion
La Campana
El Don Tillman, professor de
genètica i amb una síndrome
dAsperger incapacitat de
reconèixer els estats mentals
dels altres no diagnosticada
que el converteix en una
persona molt organitzada i
sistemàtica però incapaç de tenir relacions socials normals,
ha dissenyat un qüestionari de setze pàgines per trobar la
parella perfecta. Pensa casar-se aviat, però encara no sap
amb qui. La seva racionalitat no el permet entendre com a
la seva edat, 39 anys, en bona forma i amb un bon estatus
econòmic i professional, encara continua solter. Mai no ha
tingut una segona cita i els seus amics es poden comptar
amb els dits duna mà. El Projecte Dona Per Tota la Vida
resoldrà el problema. La guapíssima i intel·ligent Rosie està
intentant trobar el seu pare biològic, i un professor de
genètica segur que la podrà ajudar. El problema rau en què
ella, fumadora, desorganitzada i vegetariana, mai no
superaria el qüestionari. El llibre, primera i molt divertida
novel·la de lautor australià i que ja havia publicat obres de
teatre, relats curts i no ficció, va guanyar el 2012 el Victorian
Premirs Literary Award per a originals inèdits.
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Lètica, de Sebastià Jovani
El tant per cent, de Rafael
Vallbona
Crims.cat
Leditorial continua amb el seu
compromís per a la difusió de
la literatura del gènere policíac
en català, amb una aposta per
un model basat en el treball
de proximitat i intensiu duns
textos que trien amb cura,
amb la voluntat dintervenir
en lesfera literària: proposar
iniciatives, crear sinèrgies i
reduir distàncies amb el lector.
Els dos autors, tan potents
com reconeguts, aborden
temes clàssics del gènere.
El títol de El tant per
cent ja ens posa sobre la pista:
un univers de corrupció
política, relacionada amb
lespeculació immobiliària i la
crisi econòmica, o, en daltres paraules, els tripijocs i el tràfic
dinfluències dun alcalde que governa amb mà de ferro,
unes eleccions que shan de guanyar i uns constructors
disposats a pagar un tant per cent pel favor duna
requalificació. Les ganes de trobar sentit al perquè de tot
plegat del periodista Pere Palau no seran, doncs,
benvingudes a una zona de paisatges desoladors,
urbanitzacions desmanegades, edificis abandonats i molta
gent que es comença a posar nerviosa. Tot plegat duu al
reporter Pere Palau a ficar-se on no és benvingut per explicar
el verdader sentit de tot plegat paisatges desoladors,
urbanitzacions desmanegades, edificis abandonats, i molta
gent que es comença a posar nerviosa: un paisatges
desoladors, urbanitzacions desmanegades, edificis
abandonats, i molta gent que es comença a posar nerviosa:
un paisatges desoladors, urbanitzacions desmanegades,
edificis abandonats, i molta gent que es comença a posar
nerviosa: un paisatges desoladors, urbanitzacions
desmanegades, edificis abandonats, i molta gent que es
comença a posar nerviosa: un
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De la seva banda, Lètica, que titula la seva primera part
com Sobre la inexistència de Déu, ens convida a investigar
amb el meticulós i desenganyat sergent Héctor Beltrán que
ha desbrinar què samaga rere lassassinat i esquarterament
dun noi de tretze anys i la desesperació duna noia de la
mateixa edat. Enmig dun llot de falsos moviment, violència
soterrada, en una escalada de crims rituals i una atmosfera
que senrareix cada cop més, apareix Gabriel Espinosa, un
fred i meticulós investigador privat amb una experiència
tan solvent com implacable.

nov
novel·la negra
negra
Nit de foc
Alfred Picó
Base
«Aquella emissora de ràdio
podia situar-se perfectament
entre les deu més lamentables
del món. Perquè us en feu una
idea, jo treballava en una
taula que feia dos metres
quadrats i era compartida per
tots els companys dels serveis
informatius (de dues a quatre persones, segons el dia i
lhora). Lobjecte de desig daquell moble era una màquina
descriure Hispano-Olivetti amb molta ronya i poques tecles.»
Un modest periodista shaurà denfrontar als terroristes
més poderosos del planeta, un misteriós grup que ha
atemptat a les principals ciutats europees. La notícia
coincideix en el temps amb la visita del ministre de Transports
a lÍndia. Violència i humor a la nit de Sant Joan, en una
Barcelona preolímpica i sense mòbils. Jaume Fuster en va
dir: «És una autèntica novel·la de suspens amb una gran
càrrega dironia sobre lofici de periodista».
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Espais recobrats.
Els nous usos del
patrimoni industrial
Ferran Pont i
Montaner, arquitecte
Museu de la Ciència i
de la Tècnica de
Catalunya
Catalunya visqué a
partir de la segona meitat del segle XIX un procés
dindustrialització que transformà el paisatge de les seves
ciutats. La dependència de la indústria catalana, bàsicament
del mercat intern espanyol, dificultà, però, lespecialització
de determinats sectors i afavorí la construcció dun ventall
ampli de tipologies relacionades amb lactivitat productiva
que abraça sectors tan diferents com el tèxtil, el químic, el
metal·lúrgic, lelèctric, lenergètic, la construcció, lalimentari,
lautomobilístic o el paperer. Les crisis successives i en
especial la dels anys setanta del segle passat, propiciaren
el tancament duna part molt importants daquestes
activitats. Gràcies a la tenacitat dun conjunt dentitats,
primer, i a partir de la transició de ladministració, es
pogueren catalogar i preservar un nombre important de
conjunts fabrils. Uns edificis que, gràcies a la seva escala,
a lordre, a la repetició, als espais diàfans i al caràcter
funcional, han demostrat ser extraordinàriament versàtils
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per admetre una gran diversitat dusos nous, i que han fet
possible mantenir el patrimoni viu. En aquest procés, però,
també hi trobem factors no tant positius, coincidint amb
les èpoques de bonança econòmica que feien viables
actuacions de recuperació, es produïren enderrocs de
fàbriques dinterès. Així, a principis del segle XXI vam assistir
a la creació de plataformes per preservar el patrimoni; el
cas més paradigmàtic fou el del conjunt industrial de Can
Ricart al barri del Poblenou de Barcelona.
En un moment en què qüestionem molts dels
paradigmes que ens han guiat els últims anys, la reutilització
de les fàbriques obsoletes ho té tot a favor, és un testimoni
viu de la nostra història i memòria recent, enriqueix el
patrimoni de les nostres ciutats perquè li afegeix lestrat de
la societat industrial, i segueix la tradició dels nostres
avantpassats daprofitar allò que tenim.
En el llibre shi fa una compilació dels exemples de
reutilització i de valoració del patrimoni més reeixits dels
últims trenta anys. De les fàbriques tèxtils als centres
culturals, dels escorxadors a les biblioteques, de la fàbrica
de ciment al taller darquitectura, de farinera a centre de
creació artística... Una publicació promoguda pel Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, de
Terrassa, en el marc de la celebració del seu trentè aniversari
que també vol ser una mostra de les moltes possibilitats i
solucions que tenim a lhora dafrontar el repte del patrimoni
industrial pendent de recuperar.
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