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Biblioteques:

espais culturals vius

Maribel Ruiz de Erenchun, Diputació de Barcelona

Bibliotec
Bibliot
ecaa Ca
Ca nAltimir
nAltimiraa (Cer
(Cerdan
danyyola del Vallès).
Vallès). Maribel Ruiz
Ruiz de Erenchun
Erenchun / Diputació
Diputació de Barc
Barcelona

Les biblioteques del segle XXI ja no són claustres de silenci. Shan transformat
en espais culturals prestadors de serveis. Són centres vius preparats per donar
resposta al repte de les noves tecnologies i que treballen en xarxa per a un
públic cada dia més ampli i divers.
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La Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la
demarcació de Barcelona és un servei de gestió compartida
entre la Diputació i els ajuntaments. Actualment, la XBM té
221 biblioteques i 9 bibliobusos. Això vol dir que el 98 % de
la població disposa de servei bibliotecari al seu municipi,
convertint-lo així en la plataforma més potent daccés públic
a la cultura i al coneixement que hi ha a Catalunya.
Lany passat, les biblioteques de la XBM van rebre un
total de 19 milions de visites, 150.000 usuaris nous respecte
al 2012, i van tenir prop de 13 milions de préstecs. Aquestes
dades consoliden «un any més les biblioteques públiques
com el servei públic més utilitzat pels ciutadans». Així ho
afirma el president de la Diputació de Barcelona, Salvador
Esteve.
La Diputació de Barcelona té un conveni de gestió amb
137 municipis amb biblioteca pública. El 2013 es van posar
en funcionament 6 noves biblioteques (5 nous serveis i 1
trasllat) als municipis de: Cornellà de Llobregat, Navarcles,
Sant Antoni de Vilamajor, Capellades, Mataró i Barcelona.

Cultura

Salvador Esteve ressalta aquest creixement de les
biblioteques als municipis en els darrers anys i assegura
que «shan convertit en veritables equipaments de
proximitat, vertebradors de cultura i generadors de
sinergies a lentorn local».
En aquest sentit, destaca laugment considerable de lús
dels serveis virtuals de les biblioteques amb un resultat de
13,2 milions de visites. El diputat de Cultura de la Diputació
de Barcelona, Joan Carles Garcia Cañizares, remarca que
«laposta ferma de la Diputació per la biblioteca virtual
ha incrementat laccessibilitat dels serveis de la biblioteca
pública», i posa com a exemple els 2 milions de visites que
ha rebut el Portal Infantil Gènius.

Actualment, la Xarxa de Biblioteques
Municipals té 221 biblioteques i 9
bibliobusos
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Bibliobús Pedr
Pedraf
afor
orcca (Berguedà).
(Berguedà). Maribel Ruiz
Ruiz de Erenchun
Erenchun / Diputació
Diputació de Barc
Barcelona

Els últims resultats obtinguts consoliden les biblioteques
com a dinamitzadores culturals del territori. Lany 2013 es
van realitzar un total de 26.500 activitats. Això suposa una
mitjana de 140 activitats diàries que comprenen
especialment els clubs de lectura, hores del conte, cursos
de formació en tecnologies, i trobades amb autors.
Una altra dada rellevant del 2013 és la incorporació de
500.000 nous documents per actualitzar els seus arxius. A
més, per tal doptimitzar al màxim aquestes col·leccions a
nivell de tota la província, des de la Diputació de Barcelona
sofereix el servei de préstec interbibliotecari que permet
accedir a la totalitat del fons de la XBM des de qualsevol de
les biblioteques. Aquest servei ha crescut any rere any en el

El servei de préstec interbibliotecari
permet accedir a la totalitat del fons de
la xarxa des de qualsevol de les
biblioteques
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conjunt de la xarxa i lany passat va suposar el moviment
de 350.000 documents.
El treball en xarxa permet a les biblioteques públiques
de la demarcació de Barcelona, així com als ajuntaments
gestors, formar part dun sistema, gràcies al qual es poden
compartir experiències i recursos, i des don es pot
promocionar el servei en una perspectiva que sobrepassa
la local. Això es tradueix en el fet que qualsevol usuari pot
demanar i consultar, des del seu centre habitual, qualsevol
dels documents del fons de la xarxa-catàleg col·lectiu a
través dinternet.
Sha calculat que unes 73.000 persones entren cada
dia en alguna de les biblioteques de la Xarxa i que 45.000
utilitzen els serveis de préstec. A més, diàriament hi ha
37.000 visites al por tal web de biblioteques
(http://bibliotecavirtual.diba.cat/).
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Els bibliobusos

Principals projectes per al 2014

Els municipis més petits de 5.000 habitants no estan
obligats per llei a tenir biblioteca. Però, això no vol dir que
els veïns daquests pobles shagin de quedar sense aquest
servei. Des de la XBM sha cobert aquest «buit» amb els
bibliobusos.
Actualment, a la província hi ha 9 bibliobusos que
ofereixen els serveis dinformació i préstec amb la mateixa
qualitat que una biblioteca pública moderna. Estan
informatitzats i tenen accés públic a Internet. De fet,
funcionen com una biblioteca més de la Xarxa. Arriben a
90 municipis dentre 300 i 3.000 habitants. Cada bibliobús
atén entre 8 i 12 municipis.

Per aquest any 2014 han entrat o bé entraran en
funcionament 11 noves biblioteques (7 de noves als municipis
de: Begues, Collbató, Sant Pol de Mar, Santa Coloma de
Gramenet (Fondo), Barcelona (Sant Gervasi), Santa Susanna
i Vilassar de Dalt). 4 trasllats, als municipis dEsparreguera,
Puig-reig, Sant Fruitós de Bages i Santa Margarida de
Montbui, i una reforma integral a Ripollet.
«Volem continuar treballant per a la qualitat del servei.
Les biblioteques són el servei públic més apreciat per part
de la ciutadania», afirma el diputat de Cultura quan explica
que els ciutadans valoren el servei amb una nota de 8,2,
destacant especialment la col·lecció del conjunt de les
biblioteques, els serveis que ofereixen i el tracte personal.
«Per reforçar aquesta aposta cal potenciar, ara més que
mai, el treball en xarxa i les economies descala per la
prestació dels serveis bibliotecaris. Per això, aquest 2014
posem èmfasi en la plataforma per al llibre electrònic,
noves APP i serveis mòbils o el reforç de la biblioteca en
foment de lemprenedoria i locupació», conclou Joan Carles
Garcia Cañizares.

Sha calculat que unes 73.000 persones
entren cada dia en alguna de les
biblioteques de la Xarxa i que 45.000
utilitzen els serveis de préstec

Cultura
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Malàisia, terra doportunitats?
La visió duna mestra «reinventada»

Text i fotos, Mercè Bartrolich

Malàisia, una visió externa

Quan hom sespera a la sala dun
aeroport estranger per agafar un vol
en direcció a Malàisia, de seguida
sadona que sestà posant rumb cap
a un univers a part. Malàisia no té
latractiu daltres destinacions

turístiques, i malauradament, ara
menys que mai, des que les seves
línies aèries van acumulant tota una
sèrie de malastrugances i
desventures, per dir-ho dalguna
manera.

No és, ni de bon tros, tan barat
com els seus veïns del nord: Tailàndia,
Laos, Vietnam; ni les seves platges
són tan espectaculars com les de la
seva veïna Indonèsia. És, per tant, un
daquells països que els viatgers
acostumen a estalviar-se en la seva
ruta turística pel sud-est asiàtic. Mal
fet; molt mal fet, diria jo.

Poblat aborigen a lEst
lEstat de Per
Perak,
ak, nord-oe
nord-oesst de Malàisia.

Messquit
Me
quitaa Kampung
Kampung Kling, Malacc
Malacca.
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Malàisia, país exuberant, un
còctel fascinant dun passat colonial
anglès recent, portuguès i holandès,
amb un present hindú, xinès,
musulmà i aborigen. Duna riquesa
cultural amb què pocs països al món
poden comptar i que fa que trepitjar
aquesta terra sigui una experiència
multidimensional.

Contemplar un buda reclinat i
somrient, mentre sona la crida a
loració duna mesquita pot ser
gratament desconcertant. Perdres
per Chinatown i trobar-se de cop
enmig de Little India, pot fer les
delícies dels viatgers més urbanites.
Però no oblidem la brutalitat amb
què la natura es mostra terra endins.

Només a 200 km de les ciutats ens
endinsem a la selva, sens dubte el
gran tresor de Malàisia. Allà, poblats
aborígens viuen pràcticament aïllats.
Els nens, de camí a lescola, han de
navegar llacs i esquivar elefants
damunt duna motocicleta que algun
combatent de la segona guerra
mundial devia deixar abandonada
entre palmera i palmera.

Coves Batu a Kuala
Kuala Lumpur
Lumpur i poblat de lEst
lEstat de Pahang,
Pahang, re
respectiv
spectivamen
amentt

Cultura
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Malàisia, des de dins

Passats els dies dexcitació pel
descobriment constant de nous
colors, aromes i sons, arriba el
moment de la veritat, per aquells
que, com jo, hem decidit que
passarem a aquesta terra una
temporada. Si fins ara havia pensat
que la curiositat mantindria durant
un any el gust pel desconegut,

mhavia equivocat. El xoc cultural
simposa amb força i el primer escull
a superar és la primacia de la religió.
Hom vol adaptar-se, perquè és
vital, però la pregunta que sorgeix
amb més força és: a on? a què?
Malàisia no és una societat uniforme,
no és una massa compacta, quallada,
del mateix ingredient. Malàisia és
barrejar oli, amb aigua i afegir-hi

mantega. La identitat malaia, si és
que existeix, està formada per la
pluralitat didentitats, i això no et
posa les coses fàcils. A quina
comunitat madapto? A la xinesa? A
la hindú, a la musulmana? I com ho
faig, si no practico cap de les seves
religions?
Després duns mesos de lluita per
fer-shi un lloc, hom sadona que no,

Temple de Kek
Kek Lok
Lok Si, Pinang
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que ni tan sols entre ells sadapten,
que en tenen prou amb tolerar-se i
respectar-se, que tot sha de dir- ja
és molt avui en dia.
Així doncs, em resigno a ser
lestrangera. Al capdavall, marcar la
diferència és lúnica manera
dencaixar, i aquesta és la manera
que ells tenen de tirar endavant com

a país. Així han construït la seva
convivència, i així he construït jo el
meu encaix a Malàisia: sóc la quarta
comunitat cultural del meu poble, la
teacher, lestrangera.
El govern de Malàisia intenta
capgirar aquesta dinàmica, vol
construir un país més cohesionat, més
competitiu. Per a això ha engegat la

campanya Satu Malaysia (Una sola
Malàisia). De moment, hauria de
canviar moltes de les polítiques
dafavoriment de la comunitat
musulmana perquè les altres
comunitats daquest mosaic
arribessin a creure-sho, però això, de
moment, ho deixarem estar perquè
donaria per a un altre reportatge.

Ritual duran
durantt les
les pregàrie
pregàriess als temple
templess xines
xinesos

Cultura
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Malàisia, la visió personal

Hem quedat que sóc lestrangera
en una població duns 1.000
habitants, la diferent, és així i per més
que mho proposi no ho podré
canviar; i per això sempre seré
observada, comentada, però també
respectada. Els únics que es mouen

indiferents al meu pas són les gallines,
els gossos i els gats.
Respectada, sense haver fet cap
mèrit, només per la meva condició
destrangera. Lestranger que treballa
a Malàisia és venerat i admirat com
les imatges dels budes als temples
xinesos: les dones admiren la teva

valentia I la teva independència; els
homes, la teva formació professional
o acadèmica; les empreses admiren
la teva passió, la teva adaptabilitat i
capacitat de canvi.
Potser des dun gran sentiment
dinferioritat, però Malàisia obre les
portes i mira amunt cap al western i

Les ter
tertúlie
túliess davan
davantt el diari i el caf
cafèè de la comunit
comunitat
at xines
xinesa sallar
sallarguen
guen duran
durantt hore
hores
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li demana que lensenyi a ser com els
europeus, com els americans. Jo miro
Malàisia i li demano que ensenyi a
Europa a ser com ells. Que lensenyi
a creure en lindividu, que li doni les
oportunitats necessàries per fer allò
que ara tots diem tant en temps de
crisi, per reinventar-se.

Sense proposar-mho massa,
sense saber on em ficava vaig arribar
a Malàisia ara fa sis mesos. Hi treballo
portant un centre densenyament
danglès per a comunitats pobres.
Res a veure amb el que deixo enrere.

Una oportunitat que ni tan sols
imaginava fa vuit mesos. A pesar que
em sento tan lluny della, tan diferent,
també la sento propera. Propera com
aquell instant que tuneix amb qui et
regala un moment de felicitat sense
demanar-te res a canvi.

Merccat del ramadà
Mer
ramadà duran
durantt el mes
mes de juliol

Cultura
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Pedro Ugalde,

un poeta entre el mikrokosmos
i la península bàrbara
Pedro Ugalde (1946-2013) va néixer a Barcelona en el
si duna família dorigen basc. En aquesta ciutat va estudiar
la carrera de dret. Mentre exercia les seves activitats
professionals, va desenvolupar una tasca literària molt
notable que comprèn la narració, la poesia i la traducció.
Malgrat ha estat considerat com un dels creadors de més
talent i sensibilitats de la seva generació, ell mai no es va
considerar ni escriptor, ni poeta, ni traductor. De fet, José
Poesia
sia
Luís Giménez Frontín, en parlar de la revista Hora
Hora de Poe
diu que Ugalde, company del comitè de redacció, semblava
entestat en mantenir la seva important obra fora dels circuits
editorials. No es tracta ben bé dun autor secret, ja que la
seva trajectòria era coneguda i admirada en importants
cercles literaris freqüentava Gil de Biedma, Barral, Vinyoli,
Lentini, Marsé i tants altres, però alhora, volgudament,
no va arribar mai al gran públic.
En la contraportada de Nor
Nortte Magnétic
Magnéticoo (1980) podem
intuir una explicació daquest desig danonimat: «No es,
pues, P. Ugalde un literato, sino un patronuscausarum y
procónsul destacado en una provincia, isla huraña o
península bárbara, remota y modernísima que, mediante
su obra, procura hacer explícito su camino personal de
constante y legítima autodefensa contra los element
elementos
irremediable
irr
emediabless y los innobles
innobles brutos
brutos».
Entre la seva extensa obra poètica podem destacar La
Edad de Oro
Oro, Mikrok
Mikrokosmos
osmos, Nort
Norte Magnétic
Magnéticoo, Leix
eixugavidr
ugavidree o
Jos
Joseph
eph & Miriam...
Miriam En prosa, Un aut
autorr
orreetr
trat
atoo, La segunda
segunda
vida, El parpadeo,
vida
parpadeo Ultr
Ultramemoria
amemoria o La última palabra
palabra. També
les traduccions poètiques (Valèry, Vigny, Tennyson, Byron,
Shelley, Keats, Browning, Auden, Pound, W.C. Williams o
Ginsberg) shan publicat en edicions de petit tiratge, a
excepció de Endymion,
Endymion de Keats i el Don Juan
Juan, de Byron).

El nostr
agraïmentt a la família
família per la ce
cessió de fot
fotogr
ografie
afiess
nostree agraïmen
i poemes
poemes inèdits
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«Esta sombría novela... es el resultado de una
narración de aliento poético que ha sabido
respetar las sombras y las luces de la amarga
noche original, la ambigüedad y, a menudo, el
misterio de una existencia singularmente
azarosa y las premoniciones y desvalimientos
de un corazón herido, todo eso, en fin, que
permite a la imaginación poética restablecer
una lógica más coherente que la de la realidad».
(Juan Marsé: pròleg a la novel·la La segunda vida, 1980).
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Pla dAnyella

Homage to Wallace Stevens

Si un hombre está solo en el bosque
no está solo
porque ni un hombre perdido
en el bosque está solo.
Débil y triste animal es en el bosque
si está solo,
y agobiado por el peso de quienes
fueron antes que él,
bajo el viento silencioso y en la niebla imperturbable,
el portador de las cenizas
del mundo que laboraron antes que es y sabe que
contrajeron
con él sus miembros hasta olvidar la comunidad natural
de sus tejidos y humores con las piedras
y que la savia y sus lagos fueron sangre,
la lluvia de otoño lágrimas y el mar la casa del sueño.
Es entre paredes afanadas do está solo,
en la sórdida alegría que exhalan unos labios
leporinos, entre balsas de cartón
y jardines pestilentes, ante una araña
que, hermosa, es cruel si, extendida en sus hilos,
padece la forma exquisita, en su cuerpo irremediable,
de un diamante para siempre.

A man cr
cros
ossses a field
Palis
alisaded
aded
Beyyond the river
Be
river,,
Beffor
Be
oree the to
tower
er.. The village.
village.
And he runs ov
over the field,
Cros
Cr
ossses the bridge
And, round
round the belfry,
belfry, come
comess
Forw
orwar
ardd the village
Unanimous,, golden:
Unanimous
Its a perf
It
perfect
ect,, blue squar
squaree

La mujer que me espero
El loto del verano creció en su cintura
y un día
las glicinas por la axila se le hundieron.
Las gaviotas y los peces brillan en su mano
y los anillos de la luna la rodean.
El océano se enrosca por los muros de su choza
y las flores atestan su cuerpo.
De musgo paciente son sus pestañas
y de cálidas violetas en silencio sus muñecas.

Cultura

Un hombre cruza el campo/ Tras el río,/ Empalizado/ Ante
la torre./ Y un pueblo./ Y recorre el campo,/ Cruza el
puente/ Y doblado el campanario,/ el pueblo queda
atrás/ Unánime, dorado,/ Y es un cubo azul perfecto

Concierto
Estate solo en el jardín,
en el centro del círculo que yace
entre flores.
Así sólo serás,
si depones a la sombra de los tilos tu conciencia,
el eje inmóvil de la tierra.
No te muevas ni «yo» digas,
que la tierra te alimente
con la mente replegada,
que ella es madre y tú eres fértil.
Yo no existo más que en sueños.
El mundo se ha ausentado.
Tu conciencia sola calla
como el agua que se embalsa bajo tierra.
Nada eres,
todo lo eres.
Te empobrecen los dolores,
te vacía la alegría.
Canto eres,
la voz de las órbitas del cielo.
El silencio universal vive en tus venas.
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Represa damor

Lestimada és la primavera

Somrius i les branques et cobreixen
i unes flors blanques donen ombra als pensaments damor
com un núvol delicat a les fondalades de juny.

I diu lamant: «The somniat tantes vegades, estimada,
però tu no eres amb mi, lentament; eres tan lluny.
Recordo aquell sentiment dabsència
i ara et veig al meu costat, resplandent,
tota primavera, esclatant com una llum
entre el verd dels ocells i el refilament dels prats.

¿I dius que lheura que tenvolta,
feta tota arbre, et creix?
El dia fuig i Vèsper arriba.

Tens la transparència dun rierol, delicada,
i ets lonada que llisca dels núvols de maig.

La llarga herba suau estava amb tu
i una flauta et fregava la cintura.

Et miro i el meu esperit sestremeix
i sestremeixen tots els membres del meu cos».

Lamant et cantarà, els boscos respondran
i Eco sextendrà com un vel repentí.
I lamant et repetirà:
«Fins a les valls de lamor, fins al fons de tots el seus fons
shi enfonsa la boira de la vida».

Ponderacio natural
Una mort aspre i modesta,
fàstic de cossos morts, de coses inútils
i sense consistència, deixalles que fan pudor.

Ocell que cantava de nit
¿Quin serà el teu nom, ocell nocturn que refiles
a la frescor de maig, inesperat i amb veu indescriptible?
¿És possible que aquesta estranya melodia fongui
a lèxtasi de la mitjanit i a lloc desert
ànimes mortes amb el teu fum tèrbol de vida?
Els arbres arrosseguen les seves fulles
sota els teus peus, ocell trasmudat
al mig de la baluerna incompassiva dels mortals.
Ara mateix el teu cant és un himne dalè
pels fatics de tardor dels humans
esmorteïts per tants negocis autumnals
com ombres del teu boscatge, innominat ocell.

Lobjecte, amb els anys, es fa malbé:
i hi ha escòries filiformes o sarmentoses
que es descomposen fétidamente.
Llagues que no es curen. Úlceres grogues.
Decrepitud de la pell, dels troncs i dels peus.
Arriba un moment en que és un pur deliri,
aquest home, de simulacions.
Per no dir: un feix de mentides.
Però lobjecte decau;
no enganya. Es torna pols.
I pols lhome també, tòrpid sempre, tou,
ressentit, dolent,
merescudament.

¿On has posat les teves potes immortals,
on et sustentes, des don parpalleiges indemne?
¿Per a qui són les teves fixades melodies,
on som els uns i els altres, els petits
enamorats de la mort de matinada
la teva refilada puríssima, càndid ocell?

I res més.

Tots som així de lleus devant dels teus greus accents,
heroi de troços que senfilen pausats, net ocell.
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Cuando pienso como lector, Pedro Ugalde es para mí
sobre todo el creador de dos poemas, Pla d
dAn
Anyyella y
Concier
onciertto, incluidos en La edad de oro, con los que mantengo
desde que los leí una relación particular, pues enseguida
se convirtieron en signos de la propia experiencia, cosa mía.
En un poeta de cierta edad, en quien la instintiva capacidad
de candor y de lectura desinteresada es ya, por modo
inevitable, muy pobre, el suceso es lo bastante infrecuente
como para que se felicite en sí mismo y se sienta cargado
de gratitud y admiración a quien lo propició.
Por supuesto, que a la hora de contrastar el valor de un
juicio crítico, las amistades particulares, aunque sean de
lector a poema, no resultan menos sospechosas en la
república de las letras que en los viejos internados de
jesuitas. Descargado de mi deuda personal, me comprometo
a hablar brevemente de la poesía de Ugalde como lector
que además es poeta y que, para fastidio suyo, lee
demasiado a menudo como un crítico.
Bien. Puesto a leer como poeta y como crítico, me salen
al paso en los poemas de Ugalde versos espléndidos,
relampagueantes, y versos de una oscuridad impenetrable,
al menos en las primeras lecturas, pero ni el brillo de aquéllos
pretende seducir capciosamente, insinuándose para que
me demore, ni la oscuridad de éstos impacienta. Lo que de
unos y otros se me impone es la certeza de que todos están
en su sitio, subordinados al dibujo de la melodía verbal que
constituye la unidad, y la claridad de sentido, del poema.

Cultura

Admiro a ese respecto de manera especial sus poemas
amorosos, en los que la expresión de la ternura suele
modularse con una delicadeza viril rara en nuestra poesía,
y que a veces recuerda a E.E. Cummings. Ugalde es en
ocasiones tan capaz de perpetrar poemas innecesarios como
lo somos todos, pero hay una trampa en la que no cae
jamás, en la de escribir un mal poema hecho de brillantes
versos. En él, la musicalidad, el sentimiento y el sentido de
lo que en cada momento dice están siempre en función de
lo que el poema está haciendo.
Lo cual no quiere decir que Ugalde sea un versificador
indiferente. Al contrario. Lo que quizás me interesa más de
es la tranquila, eficaz y civilizada determinación con que
consigue eliminar hasta el mínimo rastro de ese sempiterno
incordio de los poetas en lengua castellana, el sonsonete.
Escriba en sílabas contadas o en unidades irregulares cuyo
canon remoto, mucho más remoto que en mi poesía y en
la de los poetas de mi edad, es el ritmo endecasílabo, su
verso, cuyo movimiento el oído reconoce inmediatamente
y sigue sin esfuerzo, apenas fía nada al compás, fiándolo
todo a la justa y modulada melodía de la frase. Música de
la palabra hablada. Como debe ser, cuando se escribe poesía
urbana, o dicho de otro modo: poesía moderna.
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Jaime Gil de Biedma
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El Concurs Internacional Fotogràfic 1r de Maig El treball i els oficis
amplia fronteres i funda Circuit Ibèric amb altres quatre entitats
Els companys de la UGT de Catalunya de lAnoia, lAlt Penedès i el Garraf continuen
la seva aposta per la creativitat
Fot
otogr
ografie
afiess de Sant
Santos Moreno
Moreno,, Premi
Premi dHonor de ledició
ledició de 20
2013
Fa més de vint-i-cinc anys un grup
dafiliats de la UGT aficionats a la
fotografia van voler sortir de
lestereotip reivindicatiu dun sindicat
i es van convèncer de la necessitat de
relacionar el món sindical amb la
cultura. Volien donar una visió
diferent i històrica del món del treball
a través de la creativitat i de la imatge.
La fotografia és un registre de la
realitat i lartista ens lofereix per al
gaudi i el plaer estètic, però també
per a la denúncia, la reflexió i la
reivindicació. En definitiva, per a la
grandesa de la vida que ens aporta
el fet cultural.
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Així va néixer el concurs fotogràfic
1r de Maig El treball i els oficis. Durant
aquest temps shan realitzat petits i
grans avenços qualitatius i
quantitatius, sempre vetllant per no
donar cap pas enrere, consolidant
assoliments i fent créixer la mostra,
edició rere edició, fins a convertir-se
en un concurs de referència
internacional: actualment ha
esdevingut un dels referents mundials
pel que fa la temàtica del treball i els
oficis.
Cal recordar, per exemple, que en
la passada edició hi van participar
2.236 fotografies de 222 autors de
45 països. Van resultar premiades
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fotografies procedents de Bèlgica,
Argentina, Egipte, Espanya, Eslovènia,
Hong Kong, Índia, Indonèsia, Itàlia,
Macau, Polònia, Portugal i Vietnam.
Sempre és agradable donar bones
notícies i aquesta realment ho és:
durant vint-i-set certàmens els
companys han mantingut la passió
inicial i la feina ben feta dels pioners
i ara enceten una nova etapa que els
porta a ampliar els àmbits dactuació.
Aquest any es fa un salt molt
significatiu: 1r de Maig El tr
treball
eball i els
oficis ha decidit crear amb altres
quatre entitats un circuit, el Circuit
Ibèric, per coordinar sinergies i
ampliar-ne la difusió i extensió.

Cultura

Cultura
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Circuit Ibèric. Edició 2015
Salons que hi participen:

 IV Saló Internacional de Fotografia «Ciudad de
Villajoyosa» i XVI Saló Nacional Memorial «Matías
Devesa».
 XXVIII Certamen Fotogràfic Internacional El tr
treball
eball i els
oficis
 I Saló Internacional de Berga Tirabol
 V Saló Internacional de Fotografia Digital Andorra
 91 Salón Internacional de Otoño, a Saragossa

Vilanova i la Geltrú serà lencarregada de confeccionar les
bases i de coordinar les dates de cada saló.

Jurats
Cada entitat tindrà els seus responsables, encarregats de
la gestió dels jurats dels diferents salons.

Veredictes

Temes
 Lliure en color
 Lliure monocrom
 Viatges (monocrom o color)
Per optar al premi especial en la categoria de Treball i oficis
shaurà despecificar que es participa en el Saló de Vilanova
i la Geltrú (UGT de Catalunya).

Cultura

Bases







Andorra, 4, 5 i 6 de setembre de 2015
Berga, 11, 12 i 13 setembre de 2015
Vilanova i la Geltrú, 18, 19 i 20 setembre de 2015
La Vila Joiosa 25, 26 i 27 setembre de 2015
Saragossa, 2, 3 i 4 doctubre de 2015
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Albert
Sánchez
Piñol

Els estralls de la guerra
van més enllà
de la destrucció física

Hèctor Moret i Rosa M. Puig-Serra
Fotografies dIsidre Tiana

Ens trobem en una plaça emblemàtica del barri de Gràcia un dia
doctubre que sembla de ple estiu. Cordial, proper i bon conversador,
capaç de prendre la distància necessària per a lanàlisi que exigeix
lantropòleg, però també de defensar amb la passió de lafricanista o
lescriptor les seves idees. Fa pocs dies va presentar un manifest signat
per més de 300 escriptors cridant a votar afirmativament el 9 de
novembre. Reclama que sigui lesquerra qui encapçali el moviment. Quan
parlem de la relació de molts europeus amb Àfrica no hi cap la ironia:
algunes persones van a entrevistar-se amb un ministre africà amb
xancletes i camisa hawaiana. Insisteix que hi ha una nova caritat molt
semblant a la tradicional de dretes disfressada de solidaritat. No parla
per boca dels seus personatges, uns personatges que tenen vida pròpia
i que tothom pot fer seus. Afirma que amb larticle publicat a La Vanguardia
el 19 doctubre dóna per tancada la polèmica sobre la prohibició de
lambaixada espanyola a Holanda de la presentació de Victus a Utrech.
Comenta, però, que troba molt salvatge que passi una cosa així.
Albert Sánchez Piñol (Barcelona, 1965), antropòleg i escriptor (o
escriptor i antropòleg). Membre del Centre dEstudis Africans. La seva
primera novel·la, La pell freda (2002) el va convertir en un escriptor
conegut i reconegut. La darrera, Victus (2012), una novel·la històrica que
ens narra la guerra de Successió espanyola i el setge de Barcelona el
1714, ha esdevingut un fenomen editorial dèxit enorme.

He de dir dentrada que les meves opinions, al contrari del que algú pugui
pensar, no tenen per què coincidir amb la dels protagonistes de la meva
novel·la
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Vostè era conegut com lautor de
La pell freda i ara ho és per ser lautor
de Victus: èxit continuat de vendes,
edició de butxaca, traduccions... Com
interpreta la gran acollida daquesta
novel·la?
Era molt difícil superar lèxit de La
pell freda
freda, que continua sent la novel·la
actual més traduïda de la llengua
catalana, amb 37 traduccions. Quan
vaig pel carrer ja noto que no sóc
lautor de La pell freda
freda, sinó que sóc
lautor de Victus.
Victus Però això no ho he
fet jo, ho ha fet la gent. Suposo que
és una novel·la històrica que empelta
molt bé amb els temps que vivim. Fins
i tot quan lescrivia, tenia la sensació
que aquesta novel·la era necessària.
La gent sapodera del llibre i ja no és
teu; és dells. Pensava que el millor
que et podia passar com a escriptor
és que et felicitessin per un llibre, però
és que la gent no et felicita, sinó que
tho agraeix. No es pot demanar més.

Societat

El model català dintegració magrada
molt. Si vols ser català, ho pots ser

Fot
oto:
o: Margarida
Margarida Amengual, ACN
ACN

I com explica la gran repercussió
internacional que ha tingut?
Vaig intentar escriure els elements
universals daquella història, que són
fàcils dentendre fora de les nostres
circumstàncies. Ha estat gràcies a
això: plantejar el nucli del que va
passar com una lluita dels sectors
populars contra dues tiranies, les de
Felip V i Lluís XIV. En última instància
és una novel·la sobre la història duna
ciutat assetjada per dos imperis.
Aquesta essència la pots vendre a tot
arreu, com demostren les traduccions
que sestan fent. I això és perquè és
una història universal que era allà,
en la documentació, i només calia
escriure-la.
Com serà la segona part?
La història no sacaba l11 de
Setembre. Existeix, en la historiografia
de principis del segle XX, el concepte
del
el fin de la nación cat
catalana
alana, en el
sentit que l11 de Setembre es va
anorrear lestructura institucional;
però quan llegeixes els documents,
començant per les fonts borbòniques,
veus que el 1715 totes les muntanyes
catalanes estan plenes de guerrillers.
En la segona part poso incís en la
guerra del 1719 que és una guerra
totalment desconeguda entre França
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i Espanya. Els francesos van enviar als
Pirineus un exèrcit comandat, ni més
ni menys, pel mariscal Berwick, el
mateix que havia assetjat Barcelona.
El mariscal va dir als guerrillers
catalans: «si us apunteu a les meves
files, quan guanyem la guerra us
restituirem les constitucions i
llibertats». Això, narrativament, és
un pacte càustic: el mateix que tha
destruït tofereix que et retornarà el
que tha pres. És una història que és
clar que dóna, narrativament parlant.
Catalunya li deu una estàtua a
Villarroel?
He de dir dentrada que les meves
opinions, al contrari del que algú
pugui pensar, no tenen per què
coincidir amb la dels protagonistes
de la meva novel·la. En Zubiría no és
el meu àlter ego. Segona, a Victus no
hi poso cap visió historiogràfica nova
en absolut; tot el que hi dic ja se sabia,
però no sortia dels departaments
historiogràfics. Tercera, és clar que,
narrativament, simpatitzo molt més
amb alguns personatges històrics que
amb uns altres, més amb Villarroel
que amb Casanovas, i per això el
promociono com a personatge, entre
altres coses perquè és poc conegut;
per exemple, que era castellà i que
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després de la guerra va patir anys de
tortures atroces; només el van deixar
sortir de la presó quan estava a punt
de morir. En canvi, Casanovas, poc
després de la caiguda de la ciutat,
continua exercint dadvocat sense que
ningú li toqui un pèl. Lògicament, com
a narrador em decanto pel primer: és
la meva opció. Necessita Villarroel
més reconeixement? Us asseguro que
llegint la documentació hi ha tants
personatges extraordinaris, que és
inútil decantar-se per un o per laltre,
i nhi ha tants que no shan reconegut
mai... La historiografia romàntica ha
tendit més per un, com podia ser per
un altre. Jo he simpatitzat per
Villarroel perquè explica molt bé
algunes coses de com era aquella
guerra. Efectivament va ser una
guerra de Castella contra Catalunya
però en el sentit que eren dos idearis
polítics diferents. No, no va ser una
guerra de castellans contra catalans
ni a la inversa, i això es veu
nítidament. En els discursos de
catalans del 1713 al Parlament està
registrat no hi ha una paraula contra
Castella ni contra els castellans, sinó
contra el seu règim polític. Senten
compassió per ells, no volien acabar
com ells. I Villarroel ho demostra,
perquè si fos una guerra «ètnica», els
catalans no tindrien com a cap de les
forces militars un castellà. És duna
nitidesa total.
Quins són aquests sistemes o
idearis polítics? Què els diferencia?
A Castella, la filosofia política es
podia resumir en una frase: La palabra
palabra
del re
rey es
es ley
ley. Y punt
punto. Un sistema
polític no estrany del tot, amb unes
peculiaritats molt fortes que
lexporten a França els historiadors
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diuen que el rei francès Lluís XIV va
ser el primer rei castellà perquè va
agafar el seu model de Castella!. En
canvi, a Catalunya hi havia la idea del
pactisme, que està mal entès: no té
res a veure amb una inclinació natural
del català pel diàleg. El pactisme era
una institució política que volia dir
que si un individu volia ser rei dels
catalans, o dels valencians i dels
aragonesos, abans havia de jurar les
constitucions i llibertats. I si no, hi
havia una guerra. Aquesta diferència
de sistemes. I és això el què explica
el conflicte.
Els gremis també van tenir un
paper destacat.
Si us interessa i fent una translació
oportuna, es pot dir que el 1714 va
ser una guerra dirigida pels sindicats
(perquè els gremis eren els sindicats
de lèpoca), i la defensa de Barcelona
estava dirigida pels gremis. Això ens
indica quina força tenia en aquell
moment el factor popular. Villarroel
té uns regiments de professionals
allistats, però en les dues grans
batalles transcendentals del setge, el
protagonisme principal és de les

tropes gremials, plenes de castellans
exiliats o de valencians i aragonesos,
que sincorporen a aquesta
infraestructura. Els forners, els ollers...
organitzaven la lluita duna forma
molt compacta.
Diferents sectors ideològics han
agafat el llibre per justificar la seva
ideologia del present.
És cert que el 1714 és polièdric,
que es pot veure des de molts punts
de vista. Vaig fer un esforç per
immergir-me en aquella època, però
també per explicar-la amb els nostres
termes. Un cert espanyolisme va
pensar que Victus era una rèplica de
la idea folklorista, essencialista, que
ha tingut sempre la burgesia catalana
del nacionalisme català. Això és
veritat, però que sigui veritat no
implica que sigui la seva visió de les
coses, sinó una visió popular. L11 de
setembre és la diada nacional
catalana només des de principis del
segle XX. La dreta regionalista estava
en contra que se celebrés l11 de
setembre; curiosament, reivindicava
el mateix que Ciutadans: que fos el
23 dabril. Per què passava això?

La burgesia se sentia totalment incòmoda amb l11 de Setembre. Les
classes benestants eren lequivalent a la burgesia del segle XIX i no sortia
ben parada daquesta història
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Perquè en aquella època els
historiadors eren tots burgesos i
sabien perfectament que l11 de
setembre era patrimoni de les classes
populars, un homenatge a la rauxa,
i no al seny. La burgesia se sentia
totalment incòmoda amb l11 de
setembre. Les classes benestants eren
lequivalent a la burgesia del segle
XIX i no sortia ben parada daquesta
història. Era una onomàstica popular,
i com a tal ha quedat. I jo nestic
content.
És inevitable comparar la situació
del 1714 amb la situació actual.
Efectivament, hi ha paral·lelismes.
Abans ja he dit que les classes
populars catalanes van obligar els
seus dirigents a canviar dopinió sobre
la guerra. Jo vaig treure el llibre el
màxim possible abans del 1714,
perquè ningú no pensés que volia
aprofitar i «parasitar» la data, de
manera que va sortir el 2012. Però
aquell any hi va haver aquella gran
mani dun milió de persones que,
parlant de paral·lelismes, va canviar
lopinió sobre el fet nacional de la
majoria de partits polítics catalans. El
procés actual està generat des de
sota, com el del 1713. El Victus fa una
incidència en la traïció de les classes
dirigents a aquesta causa popular,
mentre que el conflicte actual no sé
com acabarà. De vegades la història
es repeteix i de vegades, no. Hi ha
una cosa, però, que és diferent, i és
que avui no pots resoldre els conflictes
manu militari
militari. A lEuropa occidental
això ja no pot ser. A la causa catalana
això li és molt útil. El que sí que et
poden tirar al damunt, com estan
fent, és una violència simbòlica
desesperant: només cal veure els
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mitjans, les barbaritats que se senten
als mitjans; o alguns dirigents polítics,
com quan la Sánchez-Camacho diu
que triomfa la democràcia perquè la
gent no pot votar, i es queden tan
panxxos
pan
os. Tacusen de feixista si
demanes votar! Ells, precisament, ells.
Un govern que és el que és. Un partit
polític que ve don ve. Jo al·lucino!
És veritat que hi ha un punt que
el Victus es confon amb la realitat, i
certament que hi ha una certa
pretensió pedagògica. Però insisteixo
que he fet una novel·la. Sembla
mentida que ho hagi de clarificar. La
narrativa semancipa dels autors, no
és una cosa morta i llunyana, és viva
i té una interacció amb la societat que
de vegades fa difícil definir els seus
límits. És un objecte danàlisi que ens
ha dinteressar més que repudiar. Al
final els autors són uns instruments.
Jo, que sóc antropòleg, ho analitzo
com a antropòleg: tinc una concepció
mediúmnic
mediúmnicaa de la literatura, on els
autors no som gens importants: som
mitjans, com els xamans. És la societat
receptora qui dóna importància al
missatge, no al missatger.
Qui guanya les guerres, els justos
o els qui tenen més capacitat
armamentista i militar?
Zubiría, precisament, diu que la
guerra no és qüestió de justícia, sinó
de trens dartilleria. Però els estralls
de la guerra van més enllà de la
destrucció física; documentant-me
sobre el 1714, curiosament vaig
entendre molt millor el meu iaio, un
soldat republicà més de la guerra civil
a qui la derrota el va afectar tota la
vida. Els perdedors es veuen
afectats tota la vida; el més tràgic
és com destrueix lànima de les
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persones. Recomano a tothom que
llegeixi una carta que Rafael de
Casanovas envia a Francesc de
Castellví un cronista català que està
a lexili intentant fer una història de
la guerra, on veus que Casanovas
està ensorrat moralment. Hi ha
conseqüències de la derrota que són
molt més morals que materials.
Com a antropòleg com interpreta
la guerra?
Lantropologia té una mirada
distanciada que és molt astoradora
per la gent que no la practica. La
primera cosa que has dobviar és el
dolor perquè amb la distància ho veus
tot més nítid. I thas doblidar de les
idees pacifistes. El meu tema com a
africanista eren els pigmeus, una
societat amb un nivell de conflicte
social molt baix. Però quan estudies
els pobles primitius que són la
immensa majoria de pobles que hi
ha hagut, el que és excepcional no és
lestat de guerra, sinó lestat de pau.
En un principi es creia que hi havia un
estat de pau, on es feia lintercanvi
de béns materials o simbòlics i que
quan venia la guerra es tallava. Era
una interrupció brusca. Ara aquesta

teoria sha canviat per una altra: la
guerra no talla lintercanvi de béns:
els inverteix i els converteix en mals:
en lloc de béns materials, destrucció,
saqueig i assassinat; en lloc de béns
simbòlics, mals simbòlics, com
malediccions i conjurs. En ambdós
casos hi ha una relació, no deixa
dhaver-hi una relació. Aquí és molt
clar. Tota la vida hi ha hagut una
relació entre la catalanitat i la
castellanitat o com li vulguis dir.
Sempre hi ha hagut relacions amb el
veí i no sempre han estat
harmòniques, han adoptat
moltíssimes formes, han fluctuat. Ara
mateix és evident que hi ha, des del
punt de vista simbòlic, un estat de
guerra, perquè es diu de tot, sense
c a p b a s e, co s e s t o t a l m e n t
emancipades de la realitat. És la
ruptura del periodisme i la ruptura de
tot.
Vostè defineix lalteritat,
entendre laltre, col·locar-se en el seu
lloc, com un dels millors exercicis de
lantropòleg. Seria un concepte útil
per als polítics?
Si els nostres dirigents haguessin
practicat aquest exercici de lalteritat,

Actualment és deplorable que una paraula típica de la dreta, caritat, ha
suplantat i parasitat una paraula sagrada per lesquerra com és solidaritat
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Lebola no minteressa com a malaltia
sinó per lefecte social que provoca;
està creixent no un cinturó sanitari,
sinó ideològic
haurien sabut veure el què passaria:
si intentes pensar com el president
Rajoy, sabries que prohibiria tot això.
El més tonto del bar, que sóc jo, ho
sabia, però els nostres polítics no? És
dramàtic, em deixa estorat. Jo
procuro pensar com és laltre per
intentar que modifiqui la seva opinió,
oferir-li arguments que ampliïn el seu
horitzó o facin canviar el que té. Però
estem davant un poder polític que és
molt pervers, tal com ho veig jo.
Lantropologia també tha de servir
per canviar dinterlocutor.
Hi ha dretes i esquerres, encara?
És clar que sí! I el procés ho està
demostrant. Curiosament, lesquerra
ha deixat perdre el seu vocabulari.
Sha deixat usurpar el diccionari.
Lunivers el formen les paraules, i ara
estem funcionant bàsicament en un
univers de vocabulari de dretes. Jo
mateix madono i cada cop més, que
fer servir la paraula poble comença a
ser residual o antisistema: sha de dir
socie
ociettat
at. Però això què és?!
Crec que, en bona part, aquest
problema de vocabulari ha fet que
una part de lesquerra es mantingui
al marge del procés que estem vivint.
És el procés revolucionari i de masses
més gran de lEuropa occidental en
els últims anys, i no hi ha res semblant
al món! Però hi ha una certa esquerra
que sabsté, que té unes prudències
que no entenc i que mhauria
dexplicar per què està deixant que
aquest procés el gestioni la dreta. Per
a mi, això és incomprensible, que
lesquerra no shi acabi dinvolucrar.
La dreta no sap què fer i fa surf.
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Quin paper hauria de jugar,
doncs, lesquerra?
Lesquerra hauria de saber que en
una Catalunya independent el primer
en què pensaríem no seria en el que
tindríem, sinó en el que no tindríem:
no seria una gran conquesta no tenir
exèrcit o no tenir concordat? Lescenari
dun Estat català nou, no seria el
millor per aconseguir grans victòries
socials? A més a més, en una
Catalunya independent, la dreta
perdria la seva coartada històrica: ja
no podria ser una dreta nacionalista,
ja no tindria Madrid per recolzar-se
estructuralment, per dir mira que
dolents que són. Aquesta guerra,
aquest intercanvi de mals, li va de
conya a la dreta catalana que té un
adversari per fer una guerra de baixa
intensitat, simbòlica. Com podria
governar una dreta «normal» en una
Catalunya que ha estat
tradicionalment progressista?
Loportunitat de la independència
hauria de ser engrescadora. Jo he
sigut sempre desquerres i mhi
considero, en uns moments de
transformació que cal omplir de
significats. Justament a Catalunya, la
dreta ha tingut una gran oportunitat
per transformar els seus interessos en
un catalanisme burgès o folklòric o
romàntic o com se li vulgui dir, que jo
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no recolzo en absolut. Mantenen la
seva coartada de defensors dels
interessos catalans davant dels seus
aliats de sempre: la dreta espanyola.
En uns moments de canvi, de
transició, és evident que hi ha
vicissituds i contradiccions, per tant,
caldria una esquerra que shi sumés
i que liderés el procés. Tot això, sabent
que estem parlant duna sobirania
del segle XXI, i mai tindrem una
sobirania total tal com entenem.
Durant un temps va treballar com
a antropòleg. En què va consistir la
seva feina a lÀfrica?
Vaig treballar molt a lÀfrica
supervisant les ONG subvencionades
per institucions catalanes i
espanyoles. També vaig fer treball de
camp amb els pigmeus del Congo
fins que va esclatar la devastadora
guerra civil i vaig haver de fugir. Va
ser terrorífic. Van matar molta gent
que coneixia. A diferència del
cooperant que és metge, de
lenginyer o del religiós, lantropòleg
practica el canvi de paradigma. Has
danar a escoltar, sense prejudicis.
Entenc que hi ha moltes coses de
laltre que ens horripilen però si vas
amb aquesta mentalitat, no
entendràs mai res. Nosaltres no som
ells. Ara, on abans els missioners
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Hi ha una certa esquerra que sabsté,
que té unes prudències que no entenc
i que mhauria dexplicar per què està
deixant que aquest procés el gestioni
la dreta
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portaven el regne de déu, ara shi
porta el desenvolupament, un
desenvolupament que no arribarà
mai perquè no és el seu. No tinc la
solució, però sé que ho han de decidir
ells. I hi ha gent dallà que treballa
molt bé.
No sembla tenir gaire bona
opinió dalgunes ONG...
Actualment és deplorable que
una paraula típica de la dreta, carit
aritat
at,
ha suplantat i parasitat una paraula
sagrada per lesquerra com és
solidarit
olidaritat
at. Cal clarificar conceptes. Hi
ha ONG activistes amb les quals
sempre he estat involucrat, com
Greenpeace o Amnistia Internacional,
que sadrecen als governs, assenyalen
el problema i li diuen què han de
canviar. De cop i volta apareixen unes
altres ONG que inverteixen la
pregunta: li diuen a lEstat: tu tens
un problema i jo tel resolc sense
qüestionar res. LEstat? Encantat. Els
hi solventen els problemes! I no cal
canviar comportaments polítics o
ideològics, no cal cap transformació
social. És el que feien els missioners
del Dómund en ple franquisme. Hi ha
bona gent i ben intencionada, a ells
no els jutjo. Jo critico la concepció, les
estructures dunes organitzacions que
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són més que de dretes. Penseu que
un metge europeu enviat a Moçambic
cobra el que cobren quatre metges
moçambiquesos que estan a latur.
És una subversió de la solidaritat: no
és vertical, és horitzontal, és tot el
contrari de cooperar. A més, exporten
els conceptes occidentals. A lÀfrica
tenen unes altres cultures que no han
de ser les nostres. Aquestes ONG
tenen actituds caritatives i són una
expressió més del neocolonialisme o
de limperialisme. Moltes vegades, a
més, afavoreixen la corrupció i el
malestar territorial. És un desastre.
Com a africanista, com ha viscut
la crisi de lebola?
Lebola no minteressa com a
malaltia sinó per lefecte social que
provoca; està creixent no un cinturó
sanitari, sinó ideològic. Mai hi ha
hagut un món tan comunicat i alhora
amb tantes barreres. És ridícul: a
lÀfrica la gent no mor de lebola, sinó
de milers de malalties molt més
perilloses pel número de víctimes que
no importen perquè a nosaltres no
ens afecta.
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Com contempla el creixement
dels partits racistes a Europa?
Són fenòmens molt complexos i
entre els mateixos partits no es posen
dacord. Cal tenir en compte que en
molts països, el que considerem
racista és el vot antisistema que pot
prendre moltes formes; això demostra
que lesquerra tradicional no ha sabut
captar aquest vot. I no es deu a la
immigració, perquè les portes estan
cada cop més blindades, hi ha menys
immigrants i estan més integrats. És
al·lucinant! Ara, definir-los com a
racistes en el sentit estricte, no és cert.
Parlo com a antropòleg. La ideologia
racista strict
trictoo sensu
sensu sacaba el 2 de
maig de 1945 amb el suïcidi de Hitler.
El que hi ha és un altre assumpte, és
un altre fenomen que recull el
descontentament. Paradoxalment
sorgeix a les societats opulentes.
Afortunadament en lactualitat dubto
que cap daquests partits arribi al
govern. La seva presència també
origina anticossos. Personalment
menalegro que els catalans, que som
un país dimmigrants, un passadís
mediterrani, hem sabut gestionar-ho
prou bé i hem demostrat a Europa
que la convivència és possible. El
model català dintegració magrada
molt. Si vols ser català ho pots ser.
No som un país dessències. En un
futur hi haurà una Europa federal o
confederal integrada per no sé quants
estats, en una societat barrejada. La
gent no pot ignorar que el continent
del món que més immigrants ha
bombejat cap a fora és lEuropa
occidental.
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Per què

?

Sebastià Ribes i Garolera, soci de Som Energia
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Si tens aquesta revista a les mans, vol dir que ets una
persona preocupada per conèixer com es gestionen els
recursos col·lectius. Fins i tot possiblement ets una persona
compromesa activament en la defensa del seu ús equitatiu
i sostenible.
Segur, doncs, que has sentit a parlar de la petjada
ecològica, la unitat de referència, que es fa servir per mesurar
el nostre impacte sobre el planeta. Expressada en hectàrees
de terreny indica lequivalent en sòl que necessitem per
satisfer les nostres necessitats actuals.
La superfície necessària per alimentar-nos, disposar
dhabitatges equipats, desplaçar-nos i consumir qualsevol
tipus de producte, inclosa la superfície de bosc necessària
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per compensar el CO2 que provoca el nostre consum
energètic, varia segons el nivell dindustrialització i de
consum a cada país. (Fig.1)
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Actualment la mitjana mundial sestima en 1,3 vegades
la capacitat del planeta; per tant, indiscutiblement, avancem
cap a un impacte ambiental que canviarà profundament
les condicions climàtiques i de vida a la Terra.
Encara que no ho sembli la porció de sòl més gran per
definir la petjada la fixa el consum energètic, el qual és
responsable aproximadament dun 50% de la superfície.
Així doncs, és molt rellevant quines fonts energètiques
utilitzem i el consum que en fem.
Les energies les tenim classificades en dues grans
categories segons el seu origen: energies fòssils i energies
renovables (també dites energies verdes).
Les energies fòssils, tal com expressa la mateixa paraula,
les obtenim pel tractament de matèries soterrades, fòssils:
carbó, petroli, gas i urani. Tenen linconvenient que no es
troben en el lloc dutilització, motiu pel qual són part
substancial dels conflictes bèl·lics. Requereixen sistemes de
transport i processos de transformació costosos i altament
contaminants, daquí el seu pes a la petjada ecològica, però
per sobre de tot, com qualsevol magatzem, sestan exhaurint.
Les anomenades energies renovables sobtenen
directament de lenergia de la natura, no requereixen
processos de transformació, poden produir-se en la
proximitat del lloc de consum i són inexhauribles. (Fig. 2)

Fig.2. Exemple
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Si el model energètic actual, basat en les energies fòssils,
no és sostenible perquè és un dels majors responsables del
canvi climàtic, posa en perill la disponibilitat futura denergia
i està exhaurint unes matèries que ja no podran ser
utilitzades per a les futures generacions (fig. 3), per què no
hi ha un canvi de model?
La resposta és senzilla. Igual que està passant en altres
facetes de la societat, la resistència al canvi dels sectors
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econòmics i les corporacions polítiques frena el pas a un
nou model. Hi ha països, però, que ja shan posat en marxa
per avançar cap a un nou paradigma (Dinamarca, Alemanya,
França...) però lavanç respecte el global és tan tímid i
lexhauriment dels recursos tan ràpid, que molts analistes
dubten que sarribi a temps.

Fig.3. Recursos energètics i crisi (2
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Solucions
I tornem a linici daquest escrit. Si ens sentim sensibles
a tot allò que afecta la nostra societat i volem desenvolupar
comportaments que lafavoreixin, què podem fer
individualment o de forma organitzada per col·laborar en
el canvi de model energètic?
Primer de tot cal revisar els nostres hàbits de consum.
Mirar com estalviar energia en el transport, en la compra
i en el consum a la llar. Hi ha diversos trucs o canvis dhàbits
que ens permeten reduir el consum elèctric. Exemple: deixar
dutilitzar els stand by dels electrodomèstics amb endolls
equipats dinterruptors intermedis, significa una reducció
en el consum del 2,3%, quasi el mateix que el consum de
la rentadora, un 2,6%, segons dades de lIDAE. Això passa
perquè lstand by consumeix molt poc però
ininterrompudament durant els 365 dies de lany i la
màquina de rentar consumeix molt més, però funciona
poques hores al cap de lany.
Segon: tan aviat com puguem, utilitzem aparells més
eficients. El canvi de bombetes per il·luminació LED significa
una espectacular reducció de consum. Considerar lescala
de qualificació energètica quan comprem un electrodomèstic
o lloguem un habitatge, són algunes de les tecnologies de
leficiència energètica al nostre abast.
Tercer: ser productor denergia elèctrica per al consum
propi. Aquesta opció actualment gaudeix duna tecnologia
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molt simplificada a un preu accessible, només ens cal
comprar la placa fotovoltaica, fixar-la al terrat o a la teulada,
i endollar-la a la xarxa interna de casa com si fos un televisor
més. El corrent que «injectem» serà fluid elèctric que no
entrarà pel comptador.
Però no tothom té un terrat disponible o pot comptar
amb un instal·lador per assegurar-se que la placa queda
ben fixada a la teulada. A banda, el govern sha dedicat a
legislar penalitzant lautoproducció i amenaça amb posar
multes a les instal·lacions de consum domèstic.
Queda, però, una quarta acció a labast de tothom. Fer
que els diners de la nostra factura mensual de lelectricitat
siguin emprats només per comprar energia verda. Així, de
forma senzilla, cada mes nimpulsem el consum i forcem
que el mercat elèctric sabasteixi daquesta font energètica.
Això és possible per mitjà de Som Energia.

De la paraula a lacció
La normativa actual que regula el mercat elèctric permet
la presència de comercialitzadors energètics a banda de si
són o no productors. Això possibilita vendre i comprar
energia elèctrica segons uns criteris o objectius determinats.
Per entendrens, ara podem comprar energia tal com
podem comprar fruita. Tenim les dues opcions, la de la gran
cadena comercial i la del pagès del mercat. Podem escollir
entre la venda massiva i obviar els efectes depredadors o
la venda sensible amb lentorn i la capacitat de perpetuarse. Cal, però, disposar dun lloc on comprar.
A la primavera del 2010 un grup de persones vinculades
a la Universitat de Girona van veure que era el moment de
promoure la participació de la ciutadania en un canvi de
model energètic, seguint models similars ja aplicats en
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altres països europeus, on el volum de persones associades
ja condiciona canvis en el mercat de lenergia.
El mateix any neix la cooperativa Som Energia, sense
afany de lucre, que ofereix dues possibilitats:
 Consumir energia a partir de fonts renovables.
 Impulsar projectes denergia renovable fins a aconseguir,
com el pagès del mercat, que lenergia que consumim
sigui tota elaborada per nosaltres mateixos.
Així mateix, ser una cooperativa sense ànim de lucre,
ofereix altres possibilitats socialment gens menyspreables.
 Nosaltres decidim el cost del corrent:
Som les mateixes persones associades que en assemblea
vam decidir aplicar-nos una tarifa igual al cost en el
mercat majorista més un 4% per sufragar les despeses
de gestió.
No hem de defensar guanys per a cap grup dinversors.
No hem de fer campanyes publicitàries a tots els mitjans
per rentar-nos la imatge. No hem de pagar la connivència
de cap polític, posant-lo en nòmina quan deixa el càrrec.
Tot això possibilita que la nostra tarifa sigui a un preu
net, sense recàrrecs amagats.
 Donem suport al cooperativisme com a model econòmic
integrat a leconomia del bé comú. Fugim així duna
concepció econòmica basada en les transaccions en el
mercat financer.
Aquest model permet que els usuaris denergia siguem
part activa del canvi de model energètic. No som simples
«consumidors» als quals cal dictar-los les normes.
Nosaltres decidim què volem pagar, però sobretot, on
shan dinvertir els diners.
El capital social acumulat i les inversions voluntàries de
les persones associades ja ha permès que Som Energia
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posi en marxa quatre cobertes fotovoltaiques (Manlleu,
Torrefarrera i Picanya) i una planta de biogàs a
Torregrossa. I estem col·laborant en el projecte «Viure
de laire del cel» per posar en marxa pròximament un
aerogenerador a Pujalt.

Com associar-se a Som energia?
Segur que testàs fent aquesta pregunta.
Molt senzill, només et cal accedir a la pàgina web, ferte soci i satisfer la quantitat de 100 euros, en concepte de
capital social, que et serà retornat en cas de donar-te de
baixa. Seguidament ja pots omplir el formulari per contractar
la llum a Som Energia, la mateixa cooperativa fa tots els
tràmits, i a esperar... la nova factura amb il·lusió. Quan la
rebis thauràs convertit en un promotor i usuari de lenergia
verda. Fins allà on és possible, el teu consum ja no serà
còmplice dempitjorar aquest món. Un planeta finit en espai
i recursos.

No estem sols

En altres països europeus savança amb els mateixos
objectius. Entre les moltes cooperatives existents hi ha:
 35.000 persones associades a Ecopower (Bèlgica)
 20.000 persones associades a Enercoop (França)
 110.000 persones associades a EWS (Alemanya)
 100.000 persones associades a Greenpeace Energy
(Alemanya)
En finalitzar aquestes ratlles Som Energia, en quatre
anys, agrupa 16.387 persones residents a tots els indrets
de lEstat.
Comprova tu mateix quantes en som ja avui:
http://www.somenergia.coop/

Foto: Isidre Tiana
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El necessari canvi de rumb social
Economistes davant la crisi és una iniciativa impulsada per un grup deconomistes preocupats amb la
interpretació predominant de la naturalesa de la crisi, el seu diagnòstic i la seva gestió. Es va constituir
al setembre de 2011 com a plataforma informal deconomistes crítics. El grup neix des daquesta
preocupació. I amb aquesta preocupació busca institucionalitzar el debat i elaborar propostes que
contribueixin al progrés social recuperant per a la societat els coneixements aconseguits per lavenç
de les ciències socials, en particular per leconomia. En definitiva, posar el pensament econòmic i, en
general, lavenç de les ciències socials al servei de la societat despullat de tota ideologia que se sustenti
en interessos que no es basin en laprofundiment de lestat del benestar, lequitat social i econòmica,
única proposta que justifica lexistència de la Unió Europea per als europeus i per al món.
Economistes davant la crisi és independent de tot partit polític o qualsevol altra institució política, social
o econòmica, sense perjudici de la col·laboració que pugui resultar eficaç per a les finalitats establertes.

Decàleg dEconomistes davant la crisi

Canviar la política
econòmica

per recuperar
Europa
Vinyyeta de El Rot
Vin
Rotoo del 25 doctubr
doctubree de 20
2014, a El País

En el seu manifest fundacional, Economistes davant la
crisi assegurava que lestat del benestar és la proposta de
la Unió Europea per al món. Sense aquesta proposta la
democràcia perdria profunditat i, segurament, també la
Unió perdria part del seu sentit. El manifest, escrit a finals
de 2011, se centrava en les conseqüències econòmiques i
polítiques que les mesures dausteritat estaven tenint sobre
el creixement econòmic, sobre latur i sobre el model de
convivència social de què els ciutadans espanyols ens havíem
dotat. En els dos anys transcorreguts des de llavors, hem
estat testimonis de com una política econòmica errònia ha
posat en perill la mateixa continuïtat de leuro i ha generat
un patiment humà i social enorme.
Avui, leconomia europea té menys capacitat de
creixement, la qual cosa sevidencia en una caiguda
significativa del PIB real i potencial. La gravetat rau en què
els impulsos necessaris per posar de nou en marxa el motor
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de leconomia europea a curt termini són menys efectius
perquè la crisi ha destruït una bona part de la nostra capacitat
industrial i capital humà, expressat en milions de treballadors
desocupats, en la pèrdua de coneixement motivada per
falta dinversió en R+D+I, en educació i en la destrucció de
milers dempreses. És a dir, shan debilitat els pilars per a
una recuperació sostinguda i sostenible de les nostres
economies. El risc dentrar en una fase de creixement sense
creació docupació i en una dinàmica deflacionista amenaça
amb llastar la recuperació incipient. A més, els nivells
creixents de desigualtat i pobresa posen en risc la cohesió
i el model social europeu. Hem dinsistir que la crisi ha estat
utilitzada com a excusa per reduir els drets socials i
mediambientals, element aquest últim fonamental per al
benestar, la seguretat i el progrés a què Europa no pot
renunciar.
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Larquitectura europea sha de completar amb un pilar
social
La incipient governança econòmica europea no pot
centrar-se únicament en el control del dèficit públic, sense
tenir en compte els seus efectes socials. La reducció de les
desigualtats socials és un factor que contribueix positivament
al creixement sostenible i equilibrat. Reclamem un pilar
social a larquitectura de la unió monetària, que garanteixi
el manteniment del model social europeu sobre la base
duns estàndards mínims en tota la Unió.
Un pilar social que inclogui un salari mínim
interprofessional per a tots els països de la Unió, calculat
sobre la base del cost de la vida a cada país; el reforçament
del diàleg social i la negociació col·lectiva per garantir treballs
decents i unes relacions laborals equilibrades que tenen
efectes positius sobre leficiència de les empreses; unes
pensions mínimes que permetin una vida digna a la gent
gran; una renda mínima dinserció per família, introduïda
gradualment fins a lany 2020, de manera que per a aquest
any no hi hagi cap família europea vivint en la pobresa; un
mínim social (social floor) dedicat a la despesa social dels
pressupostos públics, que hauria destar a lentorn del 20%.
Per respondre la crisi, la Unió Europea ha pres mesures
des del començament sense precedents per reforçar la
governança econòmica de leuro, per estrènyer la coordinació
i alineament de les polítiques econòmiques nacionals, i
shan creat fons de rescat per ajudar els països amb dificultats
fiscals o financeres. Tot i ser positives moltes daquestes
mesures, la prioritat sha centrat clarament en lestabilització
macroeconòmica i fiscal, amb mínima atenció a la dimensió
social. No únicament això: seguint les recomanacions de
Brussel·les lajust macroeconòmic, la reducció del dèficit i
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les millores de la competitivitat sestan duent a terme en
gairebé tots els països de leuro, en bona mesura via reducció
de despesa social, baixades de salaris i desmantellament
de la protecció laboral i negociació col·lectiva. Les receptes
específiques de Brussel·les per cada país sobre ajust fiscal
just pràcticament no subratllen la importància de les
polítiques socials o del diàleg social per a la reducció de la
desigualtat, la protecció als més vulnerables, o la seva
contribució a millorar el funcionament duna economia
social de mercat. No és per casualitat que els països dEuropa
que tenen nivells més baixos datur són aquells amb les
institucions socials més fortes i convenis col·lectius sòlids.
Per això, insistim en la necessitat de revitalitzar els sistemes
de protecció social, en particular els que van dirigits a la
reducció de la pobresa i la desigualtat. Alhora reclamem el
reforçament de la negociació col·lectiva dàmbit nacional,
però amb una coordinació també a escala europea, evitant
així lexcessiva descentralització que afavoreixi la
competència deslleial de les empreses.
En definitiva, considerem que la dimensió social ha
destar al mateix nivell que la unió econòmica, monetària,
fiscal, etc., i els objectius socials dEuropa 2020 han de ser
tan obligatoris com els del Semestre Europeu. Les recents
recomanacions de la Comissió dincorporar indicadors socials
al procés del Semestre Europeu són un pas en la bona
direcció. Però no podem enganyar-nos amb pegats i
estadístiques. Els ajustaments fiscals draconians que
simposen des de la UE estan forçant retallades en la despesa
pública que impacten en el deteriorament dels indicadors
socials bàsics en molts països, mentre que la liberalització
i flexibilització dels mercats de treball que demana Brussel·les
tenen com a conseqüència el desmantellament de les
institucions del mercat laboral i el consegüent augment de
la precarietat en locupació, justament el que es pretén
monitoritzar.
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La UGT de Catalunya i la Diada
Catalunya sempre ha avançat
nacionalment quan ho ha fet
socialment. Com dues cares de la
mateixa moneda, el nostre país ha
unit el progrés social al progrés
nacional, a lassoliment de més i
millors cotes dautogovern. Per això,
la majoria de les persones que ens
manifestarem en qualsevol dels actes
programats per a la Diada ho farem
també ( ) contra les polítiques
dausteritat que han estat letals per
aconseguir la reactivació econòmica.
I contra linjust repartiment de lesforç
que ha afectat especialment les
classes populars, alliberant les elits
econòmiques i financeres de la seva
evident responsabilitat.
Però la Diada també serà un clam
a favor de la regeneració política, de
la transparència en lexercici del poder
institucional i contra la corrupció.
Noves maneres per a uns nous temps
que reclamen una nova societat que
vol construir-se des de baix. Aquest
11 de Setembre, Diada Nacional de
Catalunya, sens dubte pot obrir una
nova etapa.
Ex treet del blog del secr
Extr
secreetari general
general
de la UGT
UG T de Cat
Catalun
alunyya, Josep
Jos ep M.
Àlvar
Àlv
areez, Barc
Barcelona, 11
1 1 de se
setembr
embree
de 20
2014
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Fotos del Gabinet de Comunicació de la UGT de Catalunya

Societat

Les Notícies de llengua i treball 39, octubre 2014

35

I Cursa Solidària pel Treball Digne

a Parets del Vallès organitzada per la UGT de Catalunya
Glòria Gómez
Diumenge el poliesportiu esperava inquiet els participants
més valents per córrer a la cursa solidària encara que el temps
prometia xàfecs. Al principi l'organització es movia sota els
impermeables i la pluja per enllestir-ho tot. Cap a les vuit del
matí el sol ja animava els primers corredors que arribaven.
La carrera va comptar amb 157 participants que van omplir
l'entrada del Pavelló Municipal d'Esports de Parets del Vallès.
Cal recordar que els participants estaven allà per un gran
motiu, col·laborar amb la Creu Roja i el seu projecte «Aliança
Humanitària per a l'Alimentació Infantil», que vol aconseguir
recursos per garantir l'accés a una alimentació completa, sana
i equilibrada dels nens i nenes de Catalunya
(www.ellsnopodenesperar.org).
Els últims en apuntar-se agafaven el seu dorsal i
s'equipaven mentre els matinadors ja acaben els seus
escalfaments per posar-se en marxa. Tots a la sortida preparats,
alguns escalfant encara, altres en posició de córrer i d'altres
amb l'objectiu d'arribar al final, encara que sigui caminant,
perquè els motius per fer-ho valen molt i de ganes per ajudar
en sobren.
Durant la cursa no hi ha grans canvis de posició ni
sorpreses, tothom segueix el mateix ritme des del principi.
En arribar al final alguns curiosos fan fotos a tots els qui passen
per sota del cartell, mentre que d'altres criden i animen els
qui arriben més vermells del normal.
En acabar la cursa, als participants els esperen dònuts,
pomes, sucs i aigua per recuperar-se mentre es fa temps per
premiar els guanyadors. Els més agosarats s'encenen una
cigarreta per recuperar-se i els més preparats es vesteixen,
s'abriguen per no agafar fred mentre s'esperen.
Arriba l'hora de premiar els guanyadors, el secretari
general de la UGT de Catalunya, l'alcalde de Parets del Vallès

i el vicepresident de la Creu Roja de Catalunya pugen al podi
i es col·loquen al voltant per poder lliurar els trofeus als
guanyadors.
Primer de tot es van premiar el participant més jove i el
més gran que van inscriure's i acabar la cursa. Després, es
van donar els trofeus al podi femení, a la primera en arribar,
a l'Esther Montosa (30 minuts i 40 segons), a la Núria Ramírez
(30 minuts i 54 segons) i a la Isabel Criach (31 minuts i 55
segons).
Per últim, es va premiar el pòdium masculí. El primer en
arribar a la meta va ser un jove, el Víctor Aguilera Revuelta,
amb un temps de 24 minuts i 26 segons. L'Eulogio Garcia (24
minuts i 32 segons) i el Janne Pietiläinen (24 minuts i 59
segons) completen el podi masculí de la I Cursa Solidària pel
Treball Digne a Parets.
Un cop es van donar els premis, les parades del menjar
i dels altaveus i el pòdium es van començar a recollir mentre,
alguns participants s'apropaven per preguntar si l'any vinent
es tornaria a fer. La resposta? Sí, la cursa solidària vol convertirse en un referent solidari i es farà any rere any.
Podeu veure les fotos de la cursa en aquestes adreces
d'Internet: http://is.gd/li5SFv i http://is.gd/cECxB9

La UGT de Catalunya organitza aquesta cursa en el marc de la Jornada Mundial pel Treball Digne, que des de
l'any 2008 convoca la Confederació Sindical Internacional cada 7 d'octubre per reclamar a tot el món llocs de treball
dignes i el ple respecte pels drets dels treballadors i les treballadores.
Però la cursa també té un objectiu solidari i de lluita contra l'exclusió social, tots ells valors propis del sindicalisme.
Per això en aquesta primera edició s'ha decidit destinar els diners que es recaptin a través de les inscripcions, així
com d'altres aportacions que puguin realitzar els i les participants, a l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil
de la Creu Roja a Catalunya.

36

Les Notícies de llengua i treball 39, octubre 2014

Societat

El relator especial de les Nacions Unides insisteix:

Espanya ha de jutjar
els crims del franquisme

Urgeix una política dEstat sobre víctimes del franquisme. Demana lacostament entre el Govern
i les associacions de víctimes, restablir i augmentar els recursos dedicats a la memòria històrica,
anular totes les sentències de tribunals creats durant la guerra civil i prevenir que la llei damnistia
de 1977 no obstaculitzi totes les investigacions. També recomana que sestableixin canals de
comunicació entre les autoritats competents, arxius, historiadors i víctimes per treballar millor
una ingent informació que «no és completa, que està summament dispersa, i en què han utilitzat
metodologies diferents per al seu estudi».
El relator especial de les Nacions
Unides per a la veritat, la justícia, la
reparació i les garanties de no
repetició, el colombià Pablo de Greiff,
va visitar lEstat espanyol el mes de
març passat. Durant gairebé dues
setmanes va recórrer diverses ciutats
i es va entrevistar amb nombroses
víctimes de la dictadura franquista,
representants de col·lectius (entre els
quals la UGT de Catalunya),
arqueòlegs, historiadors, forenses,
així com representants de diferents
institucions, com la Generalitat de
Catalunya.
Lexpert va comentar que, durant
els dies que va passar en el nostre
país, li havia cridat especialment
latenció la «distància immensa entre
les Institucions de lEstat i les víctimes,
en aquest cas, dels crims del
franquisme». Greiff va afirmar que
mai no shavia trobat amb cap cosa
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semblant durant els seus vint anys
dexperiència.
El relator coincideix a grans trets
amb els seus companys del Grup de
Treball i el Comitè de Nacions Unides
contra les Desaparicions Forçades,
que van fer públiques les seves
conclusions definitives el passat juliol.
Linforme, redactat per Ariel Dulitzky,
és un document devastador que
afirma que la més important de les
quaranta-dues recomanacions és que
lEstat assumeixi la seva
responsabilitat i elabori una política
integral reparadora per a les víctimes.
(Per veure linforme del Grup de
Treball: http://ves.cat/l-eK.)
En linforme de Pablo de Greigg
sinsisteix en la necessitat que el
Govern faci una política real destat
per reparar les víctimes de
franquisme, i que ho faci amb
urgència a causa de lavançada edat
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dels moltes delles. En aquest sentit,
ha recordat el mapa de fosses,
lamentant que lEstat hagi deixat en
mans de familiars i entitats privades
la responsabilitat de la seva
localització i obertura quan encara hi
ha uns 2.400 enterraments
clandestins localitzats que contindrien
les restes dunes 45.000 persones.
«El model de privatització de les
exhumacions facilita la indiferència
de les institucions de lEstat».
Sha de recordar que el Govern
dEspanya ha adquirit nombrosos
compromisos internacionals en
matèria de drets humans que no ha
de deixar de complir, i ha de garantir
la veritat, la justícia i la reparació a
què tenen ple dret totes les víctimes
del franquisme.
En les vint pàgines de lInforme
Públic en què es van presentar les
conclusions de la visita a Espanya, el

Memòria

relator adverteix de la necessitat
duna veritable política destat que
no depengui dels resultats electorals,
ja que es parla de dret i no de política.
Sassenyala també que la solidesa de
les institucions democràtiques no es
pot mesurar adequadament segons
la seva capacitat de silenci o dobviar
algunes qüestions, especialment les
que fan referència als drets
fonamentals, sinó per la seva
capacitat de gestionar-les
efectivament encara que siguin temes
complexos i incòmodes.
Les principals recomanacions del
fil relator:
a) Mostrar un compromís decidit de
lEstat per donar vigència plena
amb caràcter prioritari els drets a
la veritat, la justícia, la reparació
i les garanties de no repetició. El
relator especial recalca que les
limitacions de recursos, si bé
poden reduir les capacitats de
lEstat, no poden justificar la
inacció en favor daquestes.
b) Av a l u a r r i g o ro s a m e n t l a
implementació de la Llei de
memòria històrica i del seu ús per
part de les víctimes per ajustar
els models i les mesures als
reclams, establint canals de
comunicació entre les autoritats
competents, les víctimes i les
associacions.

c) Incrementar i promoure el
contacte i la coordinació entre les
diferents institucions públiques
de memòria històrica, així com
assignar els recursos necessaris
per al compliment de les seves
funcions.
d) Promoure les actuacions en la
matèria i coordinació entre els
defensors del poble nacional i
autonòmics existents.
e) Evitar disparitats profundes en les
lleis rellevants del tema entre els
àmbits autonòmics i estatal,
assegurant una protecció
igualitària I homogènia per a
totes les víctimes. El relator
especial reconeix la competència
de les comunitats autònomes i el
desenvolupament de legislació i
mesures que ofereixen un
reconeixement i protecció més
grans a les víctimes que a escala
estatal.
f) Promoure les iniciatives de lEstat
i la societat civil que aglutinin i
responguin a les demandes de
totes les víctimes de violacions
dels drets humans i del dret
humanitari, independentment de
la seva filiació política o dels qui
ho van propiciar.
(Per veure linforme del relator
especial sobre les víctimes de la
guerra civil: http://ves.cat/l0_W.)

Què és un relator especial de
lONU?
El títol de relator especial satorga
als individus que treballen en
representació de les Nacions Unides
i que compleixen amb un mandat
dedicat específicament a investigar,
supervisar i suggerir solucions als
problemes de drets humans en països
i territoris determinats (mandats per
país), o violacions específiques als
drets humans a tot el món (mandats
temàtics).
Els relators especials tenen la
capacitat de respondre ràpidament
els al·legats de violacions dels drets
humans en qualsevol lloc del món i
en qualsevol moment.
Els relators amb mandats són
independents, no reben cap
subvenció de les Nacions Unides i
romanen en les seves funcions
personals per un període màxim de
sis anys.

Prot
Pr
oteesta «Con
«Contr
traa la impunidad. Solidaridad con
con las víctimas del Franquismo»
Franquismo» a Madrid, el 26 de maig, 20
2014. Fot
Fotos:
os: Laur
Lauraa Hale,
Hale, Wikimedia
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Les Brigades
Internacionals

a la sala dexposicions
de la UGT de Catalunya

Text i fotos de lexposició: Isidre Tiana

El vestíbul de la seu de la UGT de Catalunya de la Rambla
de Santa Mònica, 10, acull fins al 7 de novembre dues
exposicions sobre les Brigades Internacionals: Antifascistas:
British and Irish Volunteers in the Spanish Civil War, de
lInternational Brigade Memorial Trust (Regne Unit), i Preludi
a lúltima batalla: Les Brigades Internacionals al Priorat,
1938, de lAssociació No Jubilem la Memòria.
La inauguració de les exposicions va comptar amb les
intervencions dÀngela Jackson, presidenta de lAssociació
No Jubilem la Memòria,
Memòria i de Josep M. Àlvarez, secretari
general de la UGT de Catalunya. A lacte, Albert Sabaté,
vicepresident de lAssociació va presentar també el llibre
Textos per entendre millor la Guerra Civil.

La International Brigade Memorial Trust
Lany 2001, els veterans de la International Brigade
Association del Regne Unit es van unir a familiars, amics,
simpatitzats i historiadors per formarn la International
Brigade Memorial Trust. Aquesta fundació manté viva la
memòria i lesperit dels homes i les dones que
voluntàriament van lluitar al costat dels republicans durant
la Guerra Civil espanyola en defensa de la democràcia.
Lexposició Antifascistas: British and Irish Volunteers in
the Spanish Civil War explica la història dels 2.500 voluntaris
de les illes britàniques que es van unir a les Brigades
Internacionals.

40

Les Notícies de llengua i treball 39, octubre 2014

Memòria

No Jubilem la Memòria

Les Brigades Internacionals al Priorat

Durant la primavera de 1938 lexèrcit republicà es va
assentar en diversos indrets de la comarca del Priorat per
tal de refer-se del greu estat físic i psicològic de lensorrament
del front dAragó. Des daquest moment van començar el
preparatius militars de lexèrcit de lEbre, que va culminar
en lofensiva més ambiciosa de la República el dia 25 de
juliol de 1938, quan es va iniciar la batalla de lEbre. És en
aquest període on semmarca lexposició Preludi de lúltima
batalla: les Brigades Internacionals al Priorat que reflecteix
els moments desbarjo i tranquil·litat quan els soldats
saproximaven a la gent dels pobles i aprofitaven fins a
lúltim glop de vida.

Memòria

LAssociació No Jubilem la Memòria es va crear al març
de lany 2003 com una iniciativa sorgida de persones
interessades a conservar els fets històrics i la memòria del
període de la Segona República i la Guerra Civil al Priorat.
Lexposició «Preludi a lúltima batalla: Les Brigades
Internacionals al Priorat, 1938» tracta dels mesos abans de
la batalla de lEbre. Les Brigades Internacionals van estar
al Priorat per recuperar-se de la retirada dAragó i preparar
la nova ofensiva. Es van apropar a la gent dels pobles per
intercanviar menjar, fer festes i, fins i tot, per ajudar en les
feines del camp. Van arribar personatges de fama mundial
per donar suport a les tropes, com ara La Pasionaria i el
Pandit Nehru de lÍndia.
El llibre Textos per ent
entendr
endree millor la Guerra
Guerra Civil recull la
majoria de conferències realitzades entre els anys 2003 i
2012 a les diverses jornades de No Jubilem la Memòria, en
què han participat historiadors locals, catedràtics dhistòria
i historiadors de gran renom internacional, com Paul Preston
i Gabriel Jackson.
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La historiadora Angela Jackson

Angela Jackson, va néixer el 1946. Va començar a
estudiar història i castellà a les Universitats dEssex y
Cambridge, quan tenia 40 anys, era mare de dos fills i es
guanyava ka vida com anestesista danimals en un gabinet
de veterinaris. El contacte amb lespanyol la va portar a
estudiar el paper de les dones britàniques en la Guerra Civil,
tema al que va dedicar la seva tesi doctoral i que es va
publicar lany 2002 en anglès, amb el títol British women
and the spanish Civil War. Basada en aquesta irecerca, lany
2007 va aparèixer la seva novel·la, Warm Earth (Terra càlida).
Les seves investigacions la varen portar al Priorat per tractar
de localitzar les coves-hospital en les que sassitia els ferits
de la batalla de lEbre. Els estudis sobre el propi terreny
varen propiciar la creació de la seva tercera obra, Més enllà

del camp de batalla: Testimoni, memòria i record duna
cova hospital en la Guerra Civil espanyola, en català
(Cossetània Edicions) i en anglès. Actualment viu al Priorat,
amb el seu marit, on continua involucrada en la conservació
de la memòria històrica de la guerra mitjançant la seva
feina a lassociació No jubilem la memòria.
Els brigadistes entre nosaltres, la quarta obra de la
historiadora, es el resultat conjunt efectuat a partir del 2003
per la organització que presideix.
La seva recerca la fet entrevistar desenes de brigadistes
als que shan de sumar moltes persones grans de la zona.
Ha recorregut un per un tots els pobles de làrea geogràfica,
ha investigat molts arxius i, fins i tot, ha trobat moltes
fotografies de la 15ena Brigada de lExèrcit Republicà que
no es coneixien públicament.

Al mig, Angela Jacks
Jackson
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Carles Gerhard i Hortet

«De Valls a Mèxic, passant per Montserrat, França i Suïssa»
Comunicat de la revista lAvenç lamentant la mort de Carles
Gerhard i Hortet el dia 7 doctubre a Ciutat de Mèxic, als 86
anys dedat
Carles Gerhard havia nascut a Valls el 1928 i era enginyer
químic. Fill de Carles Gerhard i Ottenwälder, que va ser
membre destacat de la Unió Socialista de Catalunya i diputat
al Parlament de Catalunya, i nebot del músic Robert Gerhard,
va haver dexiliar-se amb la seva família el 1939.
Lany passat va publicar les seves memòries a LAvenç
enç,
amb el títol de Dues guerres i un exili. El llibre comença
amb la seva infància a Valls i el trasllat a Barcelona el 1935.
Però la seva història personal i familiar aviat es veurà
marcada per lesclat de la guerra i lestada a Montserrat,
on el seu pare havia estat enviat com a comissari de la
Generalitat per preservar-lo de la destrucció. Lany 1939
comença el seu exili forçat, primer a França i Suïssa, i després
a Mèxic, on sestabliran a partir del 1951.
Les memòries de Carles Gerhard signifiquen una
aportació nova i diferent al panorama de la memorialística
catalana de la guerra civil i de lexili republicà, amb la
narració objectiva i serena duna experiència viscuda per
un noi jove en unes circumstàncies difícils.
Per a nosaltres va ser un plaer treballar amb ell i la seva
esposa, Antònia Pi-Sunyer, en ledició del llibre. El caràcter
bonhomiós i la determinació de tots dos els han mantingut
sempre en contacte amb Catalunya, i per això vam voler
contribuir a la difusió duna experiència personal de la qual
hem daprendre molt encara.

Memòria

En aquest enllaç (http://ves.cat/l-sx) podeu descarregarvos el pròleg al llibre que va escriure lhistoriador Borja de
Riquer.
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Jaume Vallcorba,

leditor que estimava
els llibres
Lluís Foix, escriptor i periodista

www.foixblog.com

Ha mort un coneixedor de llibres, un humanista, un
home lliure i un renaixentista. Jaume Vallcorba estimava
ledició, acariciava els llibres, els llegia i sortien perfectament
acabats de les seves mans.
Dinàvem tres o quatre vegades lany. Sempre en
restaurants respectables, respectant els vins i la cuina. En
Jaume era home que respectava els detalls i gaudia de la
perfecció de les obres acabades i ben fetes. Era un home
que sabia nedar contra corrent o abandonar-se al curs dels
rius de la història.
Fundador de Quaderns Crema, un dels èxits més notables
de ledició del llibre en català, va publicar la poesia completa
de J.V. Foix i va donar a conèixer escriptors famosos com
Quim Monzó i Sergi Pàmies.
Amb la marca El Acantilado, que ha publicat llibres de
gran importància en la història de la literatura universal, va
entrar en el mercat espanyol i llatinoamericà. Recuperava
llibres com un cercador de joies. Ens va portar la literatura
de lest dEuropa, de la Mitteleuropa, amb autors ucraïnesos,
txecs, hongaresos i russos.
Editava llibres que perduren en la història o en la
dUltratomba
omba, de Chateaubriand,
literatura. Les Memòries
Memòries dUltrat
va ser un èxit editorial tot i les més de mil pàgines en dos
volums.
Viatjava, coneixia autors europeus i es passejava per les
grans ciutats continentals com qui recorre les vinyes de la
seva Tarragona natal. Vallcorba ha estat un autèntic pioner
en la recerca de perles fines de literatura o de la història.
Les seves converses eren amenes, cultes, ocurrents. Era
un progressista que estimava la tradició. No es deixava
arrossegar per modes passatgeres ni per productes efímers.
Va portar a Barcelona Marc Fumaroli fa uns mesos per
presentar La Repúblic
Repúblicaa de les
les Lletr
Lletrees que havia editat fa uns
anys, una autèntica expedició per la cultura de tots els temps.
Tinc proves de lamistat amb aquest autor francès que no
entra dins del cànon oficial però que és respectat per tots.
Vallcorba era catalanista perquè no podia ser una altra
cosa. Lèxit dels diversos centenars de títols de Quaderns
Crema és una aportació dun valor immens a la cultura
catalana.

44

Fot
oto:
o: Margalida
Margalida Amengual, ACN
ACN

Però també era respectat en el món de les lletres
castellanes, a la Península i Amèrica Llatina: sabia trobar
títols i autors que tenen la vigència que dóna la qualitat. Li
interessaven també la història i lassaig.
Guardo molts llibres llegits i subratllats que menviava
amb lamistat que compartíem des de feia anys. No era
home de capelles ni guetos culturals. Estava obert a la
qualitat, a lescriptura brillant, a tot allò que aportés
sensibilitats velles a noves, a la modernitat.
Ha mort un home savi i un humanista. Fa uns tres mesos
em va acompanyar a un forn del carrer Calvet per comprar
«el millor pa que es fabrica a Barcelona». Anava acompanyat
per la seva dona, Sandra Ollo, navarresa i sempre fascinada
pel món de la cultura que envoltava Jaume Vallcorba.
Es va obrir pas en solitari pel món de ledició de llibres.
Treballador infatigable, el públic el va recompensar. El seu
llegat personal és molt considerable. Cal destacar Pàrking
de les
les fer
ferees (1974), els llibres de poemes Onades
Onades i es
estels
(1974), A lhivern
lhivern preus
preus especials
especials (1976), i Pos
osttals (1981). El
2013 va aparèixer De la primav
primaver
eraa al Par
Paradís:
adís: L
Lamor dels
trobadors
tr
obadors a Dant
Dante.
Trobaré a faltar la cura amb què editaves els teus llibres
i la teva presència a les misses polifòniques que organitzaves
a Barcelona juntament amb un grup damics inquiets per
la recuperació de la cultura musical. Però sobretot trobaré
a faltar la teva paraula, la teva conversa i la teva saviesa
que reflectia milers dhores de lectura i reflexió.
Tenia laspecte dErasme de Rotterdam i el realisme de
Thomas Moro. Un renaixentista dels nostres dies tan lliurats
al pensament ràpid.
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Martí de Riquer
i Jaume Vallcorba
J.V. Foix,
Foix, Jaume Vallc
Vallcorba,
orba, Joan Rigol i Martí
Mar tí de Riquer.
Riquer. Fot
Foto:
o: Rober
Robertt Ramos
Ramos,, 1985
1985

La passada primavera Martí de Riquer i Morera sens
dubte, lestudiós hispànic de la literatura romanç més
prestigiós del segle XX hauria fet cent anys; aquest mestre
de mestres no va aconseguir acomplir el segle de vida per
ben poc: moria a Barcelona el primer dia de la Santa (ja
em perdonareu, mestre, la referència localista), el 17 de
setembre de 2013 . També, el proppassat 24 dagost, moria
sens dubte, massa aviat a Barcelona un dels deixebles
més destacats del doctor Riquer: Jaume Vallcorba Plana,
leditor català més curós i atent a lortotipografia i al
disseny editorial que ha conegut el país en les darreres
dècades. Vallcorba fou fundador i director de Quaderns
Crema, leditorial on publiquen habitualment destacats
escriptors catalans; i que trobem, si més no pel que fa al
nom, en el rerefons de les col·leccions Quaderns de la
Glera, Quaderns de les Cadolles i Quaderns del Cingle.
Si ara esmento aquests dos reputats filòlegs i edit
editors
ors
és gràcies a lentrevista que li van fer a Esteve Miralles en
el número del Núv
Núvol,
ol, el digital
digital de cultura
cultura del proppassat 4
de setembre. NEsteve hi reflexiona, entre altres coses, al
voltant de les tres darreres generacions culturalment
actives i hi apunta que «La generació més jove està ben
formada. A un nivell europeu, força homologable, penso.
Però accedeixen a un mercat que els diu: que el seu nivell
formatiu no rebrà recompensa salarial, i que el seu salari
no els permetrà guanyar-se la vida. És un contracte social
trencat. I reaccionen, sí. Però la política, la veuen com un
monstre incomprensible. I fan acció immediata amb passió,
i alhora es resignen a ser assimilats Culturalment, gràcies
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Esteve Betrià

Temps de Franja digital, 17 (setembre-octubre, 2014)

a internet, sí, ens han descobert les possibilitats duna
interacció cultural sense intermediació, sense mitjancers:
directa del creador al públic. Però pateixen, justament,
lansietat de la falta de validació, i dopcions de
professionalització O, almenys, de maneres de poder
crear i produir sense haver de posar-hi diners de la butxaca.
La intermediació cultural està fallant. I fa falta: calen
mecanismes que donin valor. Quan lamentem les morts
de Riquer, o de Vallcorba sabem que la generació següent
no tindrà Riquers ni Vallcorbes. Perquè el poder no els fa
possibles. I els dirigents culturals han dimitit de liderar
res.»
I jo encara lamento més, per esmentar només dos
noms prou coneguts, la desaparició física (en aquest cas,
quasi inevitable) del mestre Joan Coromines (1997) amb
un conegut compromís amb el país, en clar contrast amb
lactitud cívica de Martí de Riquer i la desaparició
clarament prematura de Joan Solà (2010), també amb un
evident i conegut compromís amb la llengua i el país. I ja
en un àmbit més íntim, la desaparició de Desideri Lombarte
(1989), Jesús Moncada (2005) i Josep Galan (2005). Esclar
que sempre ens queda el consol únic consol per al meu
cor salvatge de saber que si, com apunta la coneguda
metàfora atribuïda a Bernard de Chartres, ara ataüllem
una mica més lluny, si aconseguim fer un petit pas més
enllà, és gràcies al fet què ens enfilem a muscles de
gegants. Ara només ens cal, que no és pas poc, fer-nos
dignes del llegat que ens han deixat aquests gegants que
ens han precedit.
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La Viquipèdia:

lenciclopèdia que el català
necessitava
David Parreño Mont, coordinador de comunicació dAmical Wikimedia
La Viquipèdia en català va batre
el setembre de 2014 el seu rècord de
visites per quarta vegada en el mateix
any. Tot i tenir tretze anys de vida, la
comunitat de voluntaris que editen i
amplien la Viquipèdia en català no
para de créixer, lluny destabilitzar-se
o minvar lleugerament, com succeeix
a altres viquipèdies de llengües més
grans. De fet, la Viquipèdia en català
va ser la segona en néixer, just
després de langlesa, i ha esdevingut
una de les més potents i elogiades.
El català és un factor de cohesió
interna, lidioma de comunicació i
treball i un factor diferencial amb
altres nacions del món. En efecte, la
Viquipèdia en català té un nombre
darticles molt superior del que
pertocaria per nombre de parlants.
També lidera els rànquings en
nombre deditors per milió de
parlants. La militància lingüística
motiva a treballar més i millor, ja que
es detecta la necessitat dampliar
contingut en català.
La Viquipèdia en català (o
Viquipèdia en valencià) va néixer el
16 de març de 2001 i ha esdevingut
leina de democratització del
coneixement a gran escala més
important dels últims temps. Per
estrènyer els llaços entre el món wiki
i el carrer, el 2008 va néixer Amical
Wikimedia, una organització de
voluntaris que promou el
coneixement lliure en català i la
cultura catalana en totes les llengües
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del món a través dels projectes de la
Fundació Wikimedia.
La història dAmical Wikimedia no
ha estat ni de bon tros planera.
Durant anys va haver de lluitar
feroçment per obtenir el seu
reconeixement internacional dins la
comunitat viquipedista, enquistada
en un model de representativitat per
estats. Amical va aconseguir, després
de picar molta pedra, fer veure que
és absurd que un projecte dividit en
287 llengües organitzés els capítols
per estats, que en molt pocs casos
són monolingües. El 7 de juny del
2013, finalment, la Fundació
Wikimedia (Wikimedia Foundation)
va reconèixer oficialment lAmical
Wikimedia com una organització
temàtica; esdevenint la primera
associació oficial que té un àmbit
dactuació no estatal, sinó temàtic.
En aquests sis anys en què la
Viquipèdia en català ha estat
acompanyada per Amical Wikimedia,
no ha parat de créixer
exponencialment en visites, articles,
qualitat i número de viquipedistes. A
tall dexemple, lidera des del gener
de 2010 el rànquing de qualitat per
davant de la versió en anglès, segons
una mostra representativa dels mil
articles enciclopèdics fonamentals. El
Museu Britànic va guardonar la
Viquipèdia en català per la qualitat
de dos dels seus articles. Quan Amical
va néixer, el 2008, tan sols es
visitaven 10 milions darticles de la
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Viquipèdia en català al mes. A gener
del 2013, es van superar per primera
vegada els 30 milions darticles
consultats. El 15 dabril del 2013 va
arribar als 400.000 articles. Ara ja
sapropa als 500.000. Sense anar
més lluny, aquest setembre va assolir
els 42,3 milions darticles consultats.
I no sembla aturar-se.
La Viquipèdia depèn només de
nosaltres. De tothom. Cada cop que
llegim un article a la Viquipèdia ens
hauríem de sentir interpel·lats a
millorar-lo o a crear-ne de nous.
Potser per aquest motiu la comunitat
viquipedista catalana és sovint
definida com a bona acollidora de
novells; no ens podem permetre el
luxe de perdren cap. Si no ho fem
nosaltres, qui?

La història de milers de
formigues
La Viquipèdia demostra que tots,
si col·laborem, podem aconseguir
fites impensables. ¿Qui diria fa només
tretze anys que existiria una obra de
tant calat, feta simplement amb la
força altruista de milers i milers de
voluntaris amb lobjectiu de fer arribar
a tothom el coneixement de la
humanitat?
La història de la Viquipèdia és la
de la victòria de milers de formigues
juntes. El fet és que la Viquipèdia va
néixer com a complement de la
Nupedia, un projecte per crear una
enciclopèdia tradicional feta per
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experts, amb la singularitat que seria
en format digital i sota lliència lliure.
Com que la Nupedia creixia molt
lentament a causa de la feixuga tasca
dels anomenats experts, van
concebre la Viquipèdia com a projecte
paral·lel on tothom podia escriure els
seus ar ticles, que serien
convenientment penjats a
lenciclopèdia després de superar un
procés de revisió per parells. En poc
temps, els articles de la Viquipèdia
van superar en quantitat i qualitat els
de la Nupedia, que va quedar en
e v i d è n c i a d a v a n t l a fo r ç a
col·laborativa dels viquipedistes i es
va acabar col·lapsant. Aquell miler de
formigues col·laboradores havien
guanyat.
Just dos mesos després de la
creació de la Viquipèdia, el 16 de març
de 2001, el fundador Jimmy Wales
va anunciar que tenia la intenció de
crear viquipèdies alternatives en altres
llengües i, alhora, afegia que hi havia
especial interès en la versió en català.
El mateix dia, i amb pocs minuts de
diferència, es van crear els nous
dominis deutsche.wikipedia.com i
catalan.wikipedia.com. La Viquipèdia
en català va néixer aquell dia i va ser
la segona a tenir articles publicats, ja
que lalemanya no va introduir cap
contingut fins dos mesos després,
mentre que la catalana ja tenia la
primera entrada el 17 de març
lendemà amb el mot àbac.
àbac

Lenciclopèdia multilingüe
Una de les preguntes més
freqüents de la Viquipèdia és el seu
origen terminològic. El nom és una
composició anglesa de wiki i
ency
encyclopedia
clopedia, és a dir, una
enciclopèdia basada en un
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Viquimarat
Viquimar
atóó de lEspai 13 de la Fundació
Fundació Joan Miró
Miró, labril
labril de 20
2013

programari col·laboratiu. El primer
programari wiki es va utilitzar el 25
de març del 1995 a WikiWikiWeb on,
seguint les convencions dUnix, es va
abreujar amb wiki
wiki. El seu creador,
Ward Cunningham, explica que wikiwiki va ser la primera paraula
hawaiana que va aprendre en arribar
a les illes. El wiki wiki bus és lautobús
llançadora de laeroport. Wiki vol dir
ràpid, i la repetició wiki wiki és un
augmentatiu: molt ràpid.
Al cap dun any del naixement de
la Viquipèdia, es va haver de fer un
esforç dadaptació multilingüística.
Només la utilització de la ela
geminada ja era un problema. Dins
daquestes adaptacions pròpies a
cada llengua es va considerar adaptar
també el nom de Wikipedia
Wikipedia. La
Fundació Wikimedia ha donat suport
a aquests canvis i cada comunitat ha
fet les seves pròpies adaptacions del
nom. La pàgina més antiga que es
conserva i coneixem on surt la paraula
en català Viquipèdia és un comentari
signat el 8 de març de 2003. Sembla
que ja era dús habitual però el canvi
definitiu es va produir entre el 19 i 21
dabril mitjançant un acord entre els
pocs usuaris actius del moment. La
decisió no ha estat lliure de polèmica.
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Alguns usuaris han comentat que el
nom Viquipèdia va sorgir per
influència de la Vikipedio en
esperanto. Altres diuen que es van
descartar possibles transcripcions
fonètiques (Uiquipèdia, Huiquipèdia,
Güiquipèdia) per una qüestió estètica.
Per uns és una adaptació normal de
langlès al català: de sandwit
andwitch
ch a
sandvitx, de Bruns
Brunswick
wick a Brunsvic, etc.
Per altres, és una adaptació forçada
i precipitada.
El fundador de la Wikipedia
Jimmy Wales, loctubre del 2013, va
posar la versió catalana com a
exemple i va assegurar en una
conferència en la Vrije Universiteit de
Brussel·les que la versió catalana és
«molt més gran del que un
simaginaria pel nombre de persones
que estan parlant català». «Els
catalans són molt apassionats per la
seva llengua, la qual ha estat
històricament sota amenaça»,
explicava Wales. A tall de comparació,
això vol dir que tot i tenir més de vint
vegades més parlants, la Viquipèdia
en castellà només té el doble
dentrades, o la francesa el triple de
la catalana. A octubre de 2014, la
Viquipèdia en català és la 17a edició
amb més entrades, per sobre de
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llengües com el noruec, el finès, el
persa, el txec, el coreà, làrab,
lhongarès, el danès, el grec, el búlgar
o el turc.
El projecte Viquipèdia és realment
internacional i multilingüe: hi ha més
de 270 edicions en diferents llengües,
que funcionen de manera autònoma.
Tot el text de la Viquipèdia, i moltes
de les imatges i altres continguts, està
disponible sota la llicència lliure
Creative Commons Reconeixement i
Compartir-Igual, cosa que vol dir que
qualsevol pot utilitzar tot el material
de la Viquipèdia (text, imatge, àudio
i vídeo), sempre i quan citi lautoria.
La Viquipèdia passa pàgina als usos
restrictius tradicionals de les
normatives sobre els drets dautor i
en fa un ús innovador a través del
c op
opyle
yleff t . La Viquipèdia no nega
leconomia sobre els continguts, ans
al contrari, permet fer ús comercial
de tot el que shi publica, sempre i
quan qui ho faci alliberi també les
seves aportacions perquè altres les
reutilitzin. És un sistema de producció
cultural basat en la reciprocitat i la
col·laboració.

Una nova manera de
col·laborar
Tot i els èxits aconseguits, des de
lassociació Amical Wikimedia encara
es vol anar més lluny. Aquesta
associació ha promogut de manera
exemplar el creixement i la qualitat
de la Viquipèdia en català i ha
organitzat diverses viquimaratons:
jornades intensives en un lloc concret
(biblioteca o museu principalment)
per redactar articles a partir de la
documentació que shi troba. El març
del 2013 es va organitzar la
viquimarató més llarga del món fins
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a aquell moment, de 35 hores, a la
Fundació Joan Miró. Segons un estudi
liderat per Marc Miquel (2011) de la
Universitat Oberta de Catalunya, la
versió catalana és, juntament amb
lalemanya, la menys etnocèntrica de
les 25 grans versions estudiades.
Segons aquest estudi, gairebé tots
els editors resideixen als Països
Catalans, encara que també hi
col·laboren estrangers amants de la
llengua.
Lassociació es defineix pel seu
voluntariat i aquest treball comunitari
és la base de tota la feina que es duu
a terme off-line
off-line. El voluntariat implica
una feina no remunerada però
sobretot una actitud concreta, lligada
a letimologia de la paraula: els socis
«volen». Volen apropar-se a
determinats sectors culturals, volen
sumar nous usuaris, volen millorar el
contingut dels projectes Wikimedia,
volen estendre els principis wiki fora
de la xarxa. I per això estan disposats
a aportar la seva feina i els seus
coneixements de manera
desinteressada als diferents projectes
impulsats per Amical.
Aquesta força i entusiasme dels
voluntaris ha dut a Amical Wikimedia
a rebre prestigiosos premis com el
Premi LletrA de projectes digitals a
Internet 2011, atorgat per la
Universitat Oberta de Catalunya i la
Fundació Prudenci Bertrana; el Premi
Pompeu Fabra 2012, atorgat per la
Generalitat de Catalunya; el Premi
Francesc de Borja Moll 2013, atorgat
per lObra Cultural Balear i el Premi
Nacional de Cultura 2014, atorgat pel
Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts.
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El repte actual: navegar en
català

Lluny de ser autocomplaent,
q u e d a m o l t a f e i n a a f e r.
Paradoxalment, tot i que el català
disposa a Internet i en làmbit
informàtic duna oferta bona, lús de
la llengua per part dels usuaris és
molt lluny de ser un ús normal.
Segons lestudi TIC-Llengua 2007 de
la Fundació Observatori per a la
Societat de la Informació, menys del
15% dels usuaris tenen lordinador
en català. Això té efectes pràctics
molt importants per la llengua, ja
que el català queda relegat en segon
terme en les cerques, motiu pel qual
són crucials les campanyes «Navega
en català» de la Fundació puntCAT i
el «Catalanitzador» de Softcatalà.
És qüestió de fer un pas per la
llengua i pel coneixement lliure en
català, com va plasmar a la perfecció
lil·lustrador digital amb làlies
Gargotaire. Un ninot li comenta a
laltre que el català està en «situació
crítica» i que «el jovent té diglòssia
si no hi ha producció cultural en la
nostra llengua». Laltre, concentrat
davant duna pantalla dordinador,
li respon: «Des que ens coneixem
que sempre the sentit repetir aquest
discurs. En tots aquests anys, puc
saber quants articles has fet per a la
Viquipèdia en català?». El primer es
queda atònit davant la pregunta; no
nha fet cap, darticle. «Doncs res,
segueix plorant. La llengua tagrairà
que dediquis tants esforços a una
cosa tan útil», li remata el segon.
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Viquimaratons
La Wiquipèdia ha substituït
pràcticament les tradicionals
enciclopèdies en paper. Les diferents
edicions de la Wikipèdia arreu del món
ja han esdevingut avui la primera font
d'informació mundial a Internet. Els
encarregats d'omplir-la de continguts
són els viquipedist
viquipedistes, una munió de
voluntaris de tots els països, que hi
publiquen articles sobre tota mena de
disciplines, segons el seu coneixement
o el seu interès en una matèria. Una
fórmula per promoure'n el
manteniment i l'ampliació són les
viquimaratons, que impulsa l'Amical
Wikimedia, de la Fundació Wikimedia.
Una viquimarató és una acció
intensiva d'edició de la Viquipèdia, on
un grup de viquipedistes es troben en
un mateix espai per actualitzar i
millorar continguts i articles sobre una
temàtica específica. Entre moltes altres
activitats, Amical Wikimedia s'ocupa
de promoure viquimaratons sobre
temes tan diversos com història de
l'art, feminisme, poesia, medecina o
ciència. Una de les últimes
viquimaratons celebrades enguany és
la 2a Nit de la Llengua al Món Digital,
organitzada per la Direcció General de
Política Lingüística, que va comptar
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Viquipedisttes a la I Nit de la Llengua al Món Digital
Viquipedis
Digital (20
(2013)

amb la participació de 85 viquipedistes
que van crear millorar una setantena
d'articles a la Viquipèdia. En aquesta
ocasió, el tema central que hi van
treballar els viquipedistes participants
van ser els continguts de la campanya
«300 fets de llengua», una iniciativa
del Departament de Cultura, per
divulgar de manera lúdica els 300 fets
més rellevants de la història del català,
i que s'emmarca en la commemoració
del Tricentenari dels fets de 1714. L'acció
va permetre entrar nous articles sobre
la llei de normalització lingüística, el
registre civil espanyol, la llei d'ordenació
de l'ensenyament superior, o sobre la
figura d'Antoni de Bastero.
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Entre les accions futures que
prepara Amical Wikimedia hi ha
tallers i viquimaratons arreu de
Catalunya, com a Cambrils,
Tarragona, Granollers, Lloret de Mar,
Sant Julià de Loira, Caldes de
Malavella i Palafrugell. El principal
acte serà la Viquitrobada 2014 a la
Biblioteca Pública de Tarragona, on
assistiran viquipedistes d'arreu dels
territoris de parla catalana i on es
duran a terme diverses activitats wiki,
com una gimcana fotogràfica, una
viquitrobada tècnica o una jornada
sobre els projectes germans de la
Viquipèdia.
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Edicions

Els Llums
Edicions Els Llums és un nou segell editorial nascut de la
necessitat dexplicar coses en el suport pausat personal i
íntim que ofereix un llibre. Venim dun entorn tecnològic,
digital, 2.0, immediat i trepidant. Ens calia aturar-nos i
pensar, i fer ús dallò que hem après en ledició multimèdia
per impulsar quelcom que és el resultat dun procés dR+D+I
que data del segle XV, un llibre.

Llum
1 Agent físic que constitueix una de les formes
possibles denergia, que és capaç dimpressionar els
òrgans de la vista i permet de veure els cossos que
lemeten.
allat la llum.
2 Electricitat. Ens han ttallat
3 Donar a llum. Parir.
4 Sortir a llum. Publicar una obra.
5 Qualsevol estri o utensili que serveixi per fer llum.
6 Estar com un llum. Ésser tocat del cap.
7 Diàmetre interior duna estructura tubular.
8 Veure la llum. Adonar-se duna veritat, un fet o
un raonament lògic.
9 Donar llum. Il·lustrar a lenteniment, dotar de
cultura, instruir.
10 Guia per entendre o trobar alguna cosa.
11 Coneixement, cultura.
12 Inspiració de lenteniment.
13 Amplada duna obertura entre murs i pilastres.
Font: Diccionari enciclopèdic català. Salvat Editors,
edició reduïda 1938.
Diccionari de la llengua catalana. Enciclopèdia
Catalana, primera edició 1994.
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Polític
olítica/
a/ec
economia
onomia
Sis discursos del New Deal
Franklin Delano Roosevelt
Sis discursos i tres cartes que
exposen, en el llenguatge planer i
entenedor que el president dels EUA
usava per dirigir-se a la ciutadania,
les principals actuacions del seu
programa i la seva justificació política
però sobretot moral. Alhora és una
denúncia del pensament neoliberal
que ha passat plana en la història del
capitalisme sense tenir en compte
com es va combatre la crisi de més
gran magnitud del capitalisme, el crac
del 29. Durant els anys trenta els mass
media eren la ràdio i el telègraf, avui
les xarxes socials i la televisió. Canvien
els formats i els suports, però el fons
de la qüestió és massa similar per
oblidar-lo. Darrera del New Deal hi
havia un acord social fonamental en
allò que molts voldríem avui: una
nova societat basada en la llibertat,
la igualtat, la cooperació, la justícia
i el benestar. Llegint els seus discursos
podem afirmar que FDR continua sent
un dels inspiradors duna altra
manera de combatre la crisi.
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As
Asssaig
Idees perilloses
Oriol Illa
«La utopia tants cops injuriada és
una utopia assolible». Proposta
dassaig vers la societat
contemporània. Llenguatge directe.
Magnífica reflexió sobre aquelles
idees que fan nosa als poderosos:
quines estratagemes usen per eludir
la idea de progrés? I és que progrés,
laïcitat, llibertat, democràcia o bé
comú són conceptes prou coneguts
però amenaçats per la
postmodernitat que ho frivolitza tot,
ho fa relatiu, líquid i subjectiu. Però
en canvi és un fet que aquestes idees
poden participar intensament en la
construcció de la felicitat de les
persones tant en el seu vessant
material com emocional o espiritual.
«La societat en què vivim condiciona
i determina el nostre pensament.
(.../...) Tota societat necessita idees
per evolucionar. Però no totes les
idees busquen el progrés. Si una
societat es vol transformar caldrà que,
primerament, es pensi en la totalitat
de satisfer aquesta transformació. I
cadascun de nosaltres està cridat a
escollir a quines idees adherir-se,
perquè la renúncia a elles és també
una forma dideologia.» Del pròleg.
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Còmic inf
infan
antil
til
El capital de Karl Marx
Adaptació del text: Joan R. Riera
Il·lustracions: Liliana Fortuny
Què no ens espanti el títol! Un
conte per a infants a partir de 7 anys...
i no tant infants. Exposa el concepte
de la plusvàlua i de quina manera la
unió dels febles ajuda a millorar les
seves condicions de vida de manera
totalment entenedora i molt ben
il·lustrada. Un avi amb una aparença
molt semblant a Marx, explica un
conte als seus néts: el jove Frederic
deixa el camp i va a Liverpool a
treballar en una fàbrica per guanyarse la vida. Un dia, al mercat, veu com
el preu dels mitjons que ell mateix
havia teixit és notablement més alt
del que ell cobra. A partir daquí i
ajudat pels companys, calcula els
guanys del fabricant i comprova que
es poden demanar millores salarials
i laborals de què tothom sen pot
beneficiar. El conte, com era desperar,
té un final feliç.
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Ressenyes
Cultur
ulturaa popular
Cada dia és festa
Bienve Moya
Editorial Barcino
«Les dècades del setanta
i vuitanta del segle XX
contemplaren un ampli
moviment de recuperació de
lactivitat festiva de caràcter
tradicional i popular. Aquest
moviment coincidí, en el
temps i en lesperit, amb la recuperació política democràtica.
Lany 1979 se celebraren les primeres eleccions municipals
després de la dictadura. A la gran majoria dels ajuntaments,
els consistoris els formaren les forces antifranquistes, que
es proposaren recuperar lespai públic per a lactivitat
popular.» Un dels antropòlegs més reconeguts del país fa
un repàs del calendari festiu català. El llibre no és
estrictament una guia encara que ens aporta informació
de gran interès i unes reflexions consistents; lautor vol
mostrar en una panoràmica prou àmplia, el ric paisatge
actual de la festa popular catalana. Una festa tradicional
que va néixer a lentorn del primitiu temps agrari o natural,
i que al llarg dels segles ha evolucionat. Shi han anat afegint
esdeveniments religiosos, culturals i històrics, però sempre
desenvolupada en lespai públic i comú. És en lespai públic
on la festa popular pren la seva dimensió social.
Narrativaa
Narrativ
Tots els contes
Miquel Llor
Curbet edicions
Autor de Laur
auraa a la ciutat
ciutat
dels san
sants
ts, premi Joan Crexells
1930, Llor sinicia com a
contista amb la publicació del
recull Lendemà del dolor,
dolor
guardonat amb el premi
extraordinari concedit per lAjuntament de Girona (1930).
És un narrador reconegut des dels anys trenta del segle
passat, però els seus contes no havien estat recollits fins
ara, en aquest volum que ofereix loportunitat de llegir-ne
tota la producció. Es tracta de 30 relats escrits entre 1925 i
1963 o 1964, poc temps abans de la seva mort el 1966. Llor
pretén ser, i és, un comentarista de la vida privada de la
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societat que lenvolta. Des dels primers relats fixa les
característiques de la seva escriptura: lanàlisi àcida dels
comportaments humans és inconfusible, la crítica, incisiva,
sovint tamisada per dosis dhumor, sempre irònica. En
definitiva, els seus contes posen de manifest la percepció
negativa que té Llor de la realitat, del comportament humà
i de les relacions amoroses. Els contes posen de manifest
també les influències que percebem en les novel·les: James
Joyce, Marcel Proust, Gide, Dostoievski... i sobretot Sigmond
Freud. Cal recordar que la segona novel·la, Tàn
ànttal
al, va ser
titllada dimmoral, per la crítica, pel seu freudisme, que va
xocar amb el puritanisme dominant.
No
Novvel·la
Les dones de la Principal
Lluís Llach
Edicions 62
Després de lèxit de
Memòria duns ulls pint
ats, el
pintats
músic confirma la seva faceta
literària amb una nova obra,
una nissaga marcada per un
crim en un poble duna
comarca vinatera de la Catalunya interior. Maria Roderich
(la Vella), Maria Magí (la Senyora) i Maria Costa són les tres
dones que, al llarg de quasi un segle, han regentat la
Principal, el casal més assenyalat del poblet de Pous, al cor
de la comarca vinatera de lAbadia. Elles tres, àvia, mare i
filla, han fet prosperar les vinyes, després del desastre de
la fil·loxera, a través dun seguit de transformacions que
consoliden el negoci del vi.
Però en la història de la Principal hi ha un punt fosc:
lassassinat dun home que nhavia estat el capatàs, el 18
de juliol del 1936. Passada la guerra, un inspector de policia
decidit a resoldre el cas emprèn una investigació que el
portarà a descobrir els secrets de la família i una xarxa feta
amb els nusos del temperament, la passió i el poder. LÚrsula,
la vella majordoma de la casa, i en Llorenç, el jove capatàs,
seran molt més que simples testimonis daquell fet; amb
ells es lliguen el passat i el futur de la història narrada en
aquesta novel·la lluminosa i trepidant.
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Economia
Economia
Leconomia de les
desigualtats
Thomas Piketty
Edicions 62
Amb poc més de
quaranta anys, Thomas
Piketty és un dels màxims
experts en lestudi i lanàlisi
de les desigualtats
econòmiques. El seu recent Le Capit
Capital
al du XXI
XXI siècle ha marcat
un abans i un després en les anàlisis econòmiques. Director
destudis de lEscola dEstudis Superiors de Ciències Socials
i professor de lEscola dEconomia de París, està considerat
internacionalment com un economista-estrella gràcies a les
elits culturals (el Ne
New
w York
York Times
Times el va esmentar en sis articles
diferents en un sol diumenge), ha rebut malgrat la seva
joventut nombrosos premis i reconeixements. Defensor de
la idea que el capitalisme és incompatible amb la democràcia
i amb la justícia social, teoritza sobre com es pot establir
una redistribució per fer la riquesa més justa i més eficaç.
La gran tesi de Piketty és que la tendència de tot ric és ferse encara més ric perquè el mercat lempenta de manera
inexorable i que aquesta llei arrossega la societat cap a
loligarquia. El llibre és una anàlisi brillant i rigorosa dels
mecanismes socioeconòmics que provoquen les desigualtats
i demostra que el seu actual augment es deu a opcions de
política econòmica i no a factors estructurals. Per
leconomista parlar de l1% contra el 99% no és cosa
dexaltats.
No
Novvel·la
Dos taüts negres i dos de
blancs
Pep Coll
Proa
43 Premi Crexells de
lAteneu Barcelonès. La
reconstrucció novel·lada de la
matança duna família de
masovers a la vall de Carreu
formada per un matrimoni i dues filles el 1943, al cap de
pocs anys de finalitzada la Guerra Civil. El fet va commocionar
els veïns daquest racó del Pallars Jussà, però la notícia de
lassassinat múltiple no va tenir gaire recorregut en una
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època en què calia donar una imatge que la nuev
nueva España
era un paradís de pau. La justícia no va saber o no va voler
resoldre res tot i que veïns i testimonis eren coneixedors
dels responsables de lhomicidi. El crim es va convertir en
una llegenda oral de la zona, una llegenda de terror. Setanta
anys després, Pep Coll investiga els secrets daquest fet
esfereïdor que va marcar la seva infantesa. A partir del relat
biogràfic dels personatges reals que van intervenir
directament o indirecta, la consulta de documents o les
visites al lloc dels fets (fotografiats i publicats en el llibre)
lescriptor ens ofereix la seva obra més personal. Cal explicar
que aquesta història forma part dels records de lautor, i
per tant conté també fragments autobiogràfics molt
importants.
Novel·la negra
Nov
negra
Los huesos del invierno
Daniel Woodrell
Alba
De tant en tant algú ens
fa descobrir un autor
extraordinari que, pels motius
q u e s i g u i , h a p a ss a t
desapercebut. És el cas de
Daniel Woondrell, nascut el
1953 a Springfield, lloc on ambienta la majoria de les seves
novel·les. Estem als Ozaks, una regió muntanyosa de
Missouri, coneguda per ser una de les més pobres i aïllades
dels EEUU. Durant molt temps, refugi de bandolers i fanàtics
religiosos. Ara, plena de «cuiners» de metamfetamines
protegits pels forts lligams familiars clànics que existeixen.
Una jove de 16 anys busca el seu pare que ha desaparegut
quan estava en llibertat condicional. Si no el troba abans
de 30 dies, la llei li prendrà la casa. Té a càrrec seu la mare
malalta i dos germans petits. Farà tot el possible per evitar
el desnonament. Un tipus sense una orella i amb una gran
cicatriu afirma «Has destar preparat per morir cada dia...
només així et pots salvar». Lautor utilitza lexpressió coun
ountry
try
noir quan es refereix a les seves novel·les. Efectivament, el
paisatge, els sentiments i els personatges són propis duna
cançó country. La pel·lícula de culte que va guanyar el 2010
en Festival de Sundance, dirigida per DebraGranik, es basa
en el llibre.
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Ressenyes
Poe
oesia
sia
Àtic antic
Juli Micolau
Editorial United
Mentre socupava de la
terra, menava la rabera o
treballava en la metal·lúrgia,
Juli Micolau Burgués nascut
a la Freixneda (el Matarranya,
a lAragó catalanòfon) el
1971 ha estat capaç de construir una densa, travada i
matisada obra poètica que en dues ocasions (1997 i 2008)
li ha estat reconeguda amb el premi Guillem Nicolau en
llengua catalana convocat pel Departament dEducació i
Cultura del Govern dAragó amb els poemaris Manoll (1997)
i Dun ssol
ol es
esclop (2008), tots dos publicats a Saragossa. Un
Esfer
era.
a. Tr
Traspun
aspuntt en la ser
serena
ena (2001), editat per
tercer recull Esf
lAssociació Cultural del Matarranya a Calaceit, obtingué el
premi Pedro Saputo de les Lletres Aragoneses en Llengua
Catalana del 2002 atorgat per la Diputació Provincial de
Saragossa.
À tic antic
an tic, el quart recull poètic de lescriptor
matarranyenc, és un poemari, publicat aquest 2014 per
leditorial United p.c., que havia estat premiat amb la Gran
Medalla de la Ginesta dOr dels Jocs Florals del Rosselló
2012. Mentrestant la vigorosa obra de Juli Micolau ha estat
difosa en diverses antologies i mostres poètiques
confeccionades a propòsit de la poesia sorgida al
Matarranya: Memòria de la se
set (1992), Poe
oettes de Fron
Frontter
eraa
(2001), URC.
URC. Gent
Gent Terr
Terraa Par
Paraule
auless (2001), 20 Poe
Poettas Aragone
Aragonesses
Expuesstos (2007), Lletr
Expue
Lletrees de cas
casaa (2009), Roda la mola
(2010), Larbr
arbreda
eda ebrenc
ebrencaa (2010), Poe
oesia
sia a la Fron
Frontter
eraa
(2011)...; i en nombroses publicacions periòdiques han
aparegut poemes seus: Sor
Sorolla
ollatt, Kalat
alat--Zeyd, La Comar
Comarcca,
De
Desscobrir Cat
Catalun
alunyya, ART
ARTeF
eFA
ACTE
CTE, Rolde
olde,... Té poemes musicats
pel grup Temps al Temps
Temps. També ha participat en nombroses
trobades literàries i jornades de cultura catalana a dins i
fora dAragó. Diu que ara viu dil·lusió.
A la contraportada del volum Àtic antic
antic llegim que es
tracta dun «Paradís cantat pels trobadors: el déu Krishna
acut, flauta entre pètals, per fer ballar lamant que somriu.
A cau dorella xiuxiuegen respiració i sospirs, joc de verbs,
càntics candents, esclat de dits, desig. Sha entrat als espais
íntims, on shi remulla el festeig i les calors tatuen a la pell
una temperatura exacta, perfecta. Sí, anirien allà dalt de
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tot des del dedins més profund, mentre un present de
circumstàncies gesta un futur incert i fa veure clar quines
són les raons que limiten lenteniment davant dun sentiment
irresolt.» Esteve Betrià
Poe
oesia
sia
Dotze llunes a Saskatchewan
August Bover 4000
Pagès Edicions, Berenguer de
Mussots
August Bover Font
(Barcelona, 1949) és doctor
en Filologia Romànica i
catedràtic emèrit de Filologia
Catalana de la Universitat de
Barcelona. Ha publicat nombrosos treballs sobre literatura
catalana de lèpoca moderna, sobre la llengua i la literatura
catalanes a Sardenya i sobre lobra del poeta nord-català
Josep Sebastià Pons. Ocupat de fa anys en la projecció
exterior de la cultura i la llengua catalanes, és president de
la Federació Internacional dAssociacions de Catalanística.
Com a poeta es dóna a conèixer farà cosa duns quinze
damor
amor
anys amb la publicació dun primer recull, En pèlag d
(1999), on aplega poemes escrits en els quinze anys anteriors
i són resultat de la pausada reflexió sobre el paisatge i la
cultura de les Balears i de les relacions de lautor amb els
homes i dones de larxipèlag. En el segon poemari, Lhiv
hivern
ern
sot
otaa el Cadí
Cadí (2001), inicia una etapa orientalitzant que el
du a utilitzar formes epigramàtiques pròpies de la poesia
japonesa en aquest cas, la tanka i és també linici de la
col·laboració amb Salvador Alibau, que il·lustra el recull amb
aiguades. Lhiv
hivern
ern sot
sotaa el Cadí
Cadí és una evocació de les terres
de lAlt Urgell i les contalles que, de petit, sentia explicar al
seu avi matern. Aquest llibre conté també la traducció
espanyola, de lautor; langlesa, de Mary Ann Newman; i
la japonesa, dIzumi Kando. El tercer recull Mojave
Mojave (2006)
pren el nom del desert californià i, conseqüència de lany
viscut als Estats Units, shi reivindiquen els pobles indis
americans; escrit en haikus i també amb aiguades de
Salvador Alibau, conté la traducció anglesa, de Mary Ann
Newman; i francesa, de Denise Boyer. Tot tancant el cicle,
un altre cop en tankes, Terr
errees de llicor
llicorella.
ella. Imatge
Imatgess del Priorat
Priorat
(2008), com a complement de Lhiv
hivern
ern sot
sotaa el Cadí
Cadí, reflexiona
sobre el Priorat dels avantpassats paterns. Vicino al mare
mare.
Anttologia poetic
An
poeticaa (2006), amb traducció a litalià de Joan
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Armangué, aplega poemes dels anteriors reculls i alguns
poemes inèdits. Lúltim recull publicat fins ara, Cloc! (2011),
representa una incursió experimental que explora les
possibilitats de la llengua catalana, sovint des dun punt de
vista lúdic.
Cal destacar que, especialment en els darrers anys, lobra
poètica dAugust Bover sha difós profusament també gràcies
als nombrosos recitals oferts pel poeta en companyia de la
soprano i violoncel·lista Eulàlia Ara.
Dotz
Dotzee llunes
llunes a Saskat
Saskatche
chew
wan (amb el subtítol Impr
Impreessions
dess de la Gran
de
Gran Praderia
Praderia canadenc
canadencaa) és el primer llibre de
prosa daquest investigador i poeta barceloní. Un llibre gens
convencional, escrit en clau de diari amb memòria
recuperada, de lectura àgil, entretingut, impressionista i
divertit, amb un cúmul danècdotes i vivències que ens
acosta a un enorme país la Gran Praderia canadenca, tot
plegat emmarcat en uns anys dintensa lluita per uns Països
Catalans, tot just sortits de la llarguíssima dictadura
franquista, a la recerca duna llibertat i dun futur
permanentment qüestionats. La redacció daquesta obra,
de quasi 180 pàgines, ha estat possible, dacord amb les
notes inicials, gràcies a la troballa del recull de cartes que
setmanalment enviava a la família durant el llunyà curs
acadèmic 1976/1977 des de la Universitat de Saskatoon.
Unes cartes que li han servit junt amb unes esparses notes
de dietari per recordar reconstruir caldria dir i resseguir
els seus passos, en companyia de na Maria sa muller al
Dotzee llunes
llune s a
bell mig del Canadà i confeccionar Dotz
Saskat
Sask
atche
chew
wan lany 2012. El llibre, escrit des del present i
estructurat en dotze capítols, les dotze llunes del títol que
coincideixen amb els dotze mesos que va passar treballant
en aquell país, dotze capítols que sens presenten com un
modest homenatge al calendari lunar dels indis cree, nadius
daquell territori de geografia impressionant i, com ressalta
lautor, clima rigorós i extrem, gairebé insofrible: «Aquesta
tarda hem anat al centre, només estàvem a cinc sota zero,
però feia vent. Hauríem preferit estar a vint sota zero i sense
vent! Tot i que pràcticament només duem els ulls i una mica
els pòmuls destapats, dur un trosset depidermis exposat a
aquest vent glacial del nord, que arriba a Saskatoon després
de passar per damunt de quilòmetres i quilòmetres de neu
i gel, és un autèntic martiri, és dolorosíssim i costa molt
resistir-ho. És com si el vent et clavés queixalades.»
Tot i estar escrit en el present, August Bover gairebé
sempre manté la narració en el passat alhora que manté
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breus connexions amb lactualitat catalana, tot partint de
l11 de setembre del 1976, de la històrica diada de Sant Boi,
amb el despertar dunes expectatives que en aquell moment
es tenien de levolució de la democràcia i la comparació
amb el que viu al Canadà on conviuen anglòfons i francòfons.
És un llibre un punt melangiós, que ens posa en contacte
amb una societat i una geografia ben diferents a les
catalanes, una moderna i dinàmica societat amb un civisme
exemplar i envejable, més en aquells anys de precària
democràcia en la nostra societat. Esteve Betrià
No
Novvel·la I (basada
(basada en fe
fets reals)
reals)
Córrer sense por
Giuseppe Catozzella
Sembra llibres
Basade en fets reals, explica
aspectes de la història de
Samia Yusuf Omar, latleta de
Somàlia que va participar als
Jocs Olímpics de Pequín el
2008 i que va morir ofegada en una pastera a la costa de
Lampedusa, quan intentava arribar a Londres per participar
als Jocs Olímpics del 2012. La Samia sent a les cames les
ganes de viure. És la més ràpida dentre els infants que
corren pel laberint de carrers polsegosos de Mogadiscio.
Tots han conviscut amb la guerra des que van néixer. Però
la Samia ja no li té por. Amb només vuit anys comparteix
amb lAlí, el seu amic i confident, el somni de participar als
Jocs Olímpics. No ho tindrà gens fàcil. Tot i així, es classificarà
per a Pequín 2008. Arriba última, molt lluny de la resta de
corredores. Però la imatge de la seva tenacitat la converteix
en un símbol. De tornada a casa tractarà de preparar-se per
superar nous reptes. Fins que se li complicarà el més
important: sobreviure. Córr
órrer
er sens
sensee por és una novel·la que
narra amb una sensibilitat brillant la lluita duna jove somali
per obrir-se camí entre la violència, la pobresa i la falta
doportunitats per a les dones. Una història commovedora
i plena dhumanitat que ens colpeja amb la tràgica odissea
que cada any realitzen milers de persones des de les ferides
de lÀfrica fins al miratge europeu.
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