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L’escola de nois i noies. Jan Steen (1626-1676) Leiden, Països Baixos
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Una societat, si vol ser justa i dinàmica, ha de l luitar per

aconseguir la màxima eficiència d’una eina imprescindi-

ble, l ’educació; sabem perfectament que el futur d’un

país ve determinat per la qual itat del seu ensenyament.

El sociòleg Manuel Castel ls afirma que no vivim una

època de canvi sinó un canvi d’època. A hores d’ara,

ningú no nega la necessitat d’una reforma profunda en el

camp educatiu amb l’objectiu d’implantar un sistema que

ens homologui a altres països on s’ha arribat a un mil lor

nivel l de qual itat. Els canvis en el món acadèmic han de

ser fins i tot radicals, tant en l’organització dels centres

com en la formació dels ensenyants. Són moltes les veus

que s’han aixecat reclamant una revisió a fons, una trans-

formació pensant en el present i el futur d’un sistema es-

colar que consideren obsolet. Són meres ocurrències o

plans pensants amb uns objectius clars i estudiats? Per

què sembla costar tant?

Hem recoll it el parer de diferents especial istes en al-

gunes qüestions relacionades amb la qüestió perquè ens

aportin les seves experiències. No es tracta d’un dossier

exhaustiu, sinó de pinzel lades que obren interrogants so-

bre què, el com i el quan.

Els horaris escolars, són els adequats? Calen assigna-

tures i pupitres? És normal que només un de cada cinc es-

panyols parl i anglès? Encara hi ha analfabets a Cata-

lunya? Quin paper han de jugar les famíl ies? Hem volgut

també retre homenatge a dos mestres que als anys 30

varen ser tràgicament represal iats per haver participat en

una autèntica revolució pedagògica, la de la república. I

finalment, dediquem la nostra entrevista a una escriptora

que als catorze anys tenia por d’anar a l’escola a causa

del bullying, Lol ita Bosch.

Dossier
Educació

Dossier Educació
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Som mestres d’una escola de re-

cent creació. Vam tenir l’oportu-

nitat de trobar-nos quatre mestres

per començar una experiència, la

creació d’una escola pública sense

cap condicionant pedagògic. La

nostra primera reflexió va ser de-

tectar tot allò que, des de la nostra

pràctica d’anys, crèiem que no

hauria de ser una escola del pre-

sent. Sense renunciar a l’experi-

ència acumulada, volíem fer un

tomb a una estructura que costa de

canviar perquè les tradicions i les

rutines i les experiències vitals

marquen.

No volíem fer un experiment, volí-

em crear una bona experiència es-

colar basada en diferents models i

teories pedagògiques i mirades

fi losòfiques que ens acostessin a

al lò que vam anomenar «ara és el

moment» o «ara tenim aquesta

oportunitat». Una oportunitat

d’oferir una escola per a infants del

present, amb unes famíl ies que

han canviat i que tenen clar que els

seus fi l ls i fi l les han de gaudir apre-

nent.

Tenim orígens, és evident. No

partim de zero ni molt menys. Po-

dríem recórrer el sistema educatiu

al l larg de la història, però no ho

farem. Recordarem, però, com a

pinzel lada, les escoles de la Manco-

munitat; la tasca que va fer l’Escola

de Mestres Rosa Sensat als anys

seixanta, que posteriorment esde-

vingué l’Associació de Mestres Rosa

Sensat, recuperant les escoles d’es-

tiu (iniciades el 1914) , les converses

pedagògiques, amb les seves acti-

vitats a favor de la innovació, la re-

novació i la formació permanent,

entre altres accions; la resta de mo-

viments de renovació pedagògica

més d’àmbit local o comarcal; la

tasca del MEC i del departament en

Dossier Educació

L’escola del present

Reflexions de com ha de ser l’escola del segle XXI:
la nostra visió

Volem un canvi sistèmic. Una veritable transformació de tot el sistema
educatiu, de dalt a baix o de baix a dalt. Cal canviar la mirada que es té
sobre l’infant com un projecte de futur

Text i fotos: Toni Campaña i Pilar Gorina, mestres i pedagogs. Cap d’estudis i directora de l’ESCPolinyà



7Les Notícies de llengua i treball 43, octubre 2016

formació de mestres per a la refor-

ma educativa que es desprenia de

l’apl icació de la LOGSE; i de l’època

del tripartit, on es va apostar per la

formació permanent, la formació

en centres i pels projectes d’inno-

vació als centres.

En aquests moments caldria

dir que de l’administració només

s’espera acceptació i tolerància en

escoles agosarades i valentes que

aposten per un canvi radical del

sistema, i no petites coses.

En aquest vaixel l estem moltes

escoles que, per iniciativa pròpia,

ens hem plantejat un model d’es-

cola diferent que intenta reunir el

mil lor de la tradició de pràctiques

educatives actives que tenen com a

base posar l’infant en el centre de

la seva actuació, ser respectuoses

amb els diferents ritmes de ma-

duració i recol l ir diferents mirades

que provenen no de la pedagogia,

que també, sinó dels camps de la

ciència o de la fi losofia.

Aquestes escoles ens hem anat

agrupant en diferents xarxes, per

donar-nos el suport que no rebem

de l’administració i per compartir

neguits, reflexions i experiències

que ens ajuden a crear la nostra

pròpia identitat.

Aquestes escoles del present

intentem trencar amb el model

d’escola com «a l loc idoni per a

uniformar els alumnes i fer-los par-

ticipar dels valors desitjables, és a

dir, aquel ls que desitgen els que

governen»1 que ha estat el model

que s’ha imposat de manera gene-

ral .

Ens plantegem com és possible

que el món canviï i que la «foto»

de l’escola sigui, en essència, la

mateixa de fa segles.

Tenim clar que una estructura on

dominen pupitre, pissarra, quatre

parets i porta tancada, mestre sabe-

rut, alumne passiu, àrees compar-

timentades, horaris encasellats,

deures absurds, esforços sense moti-

vació i ll ibres de text, no permet fer

el canvi estructural, perquè són con-

dicionants massa forts. Això no vol

dir que en una escola d’estructura

tradicional no hi hagi hagut bones

experiències educatives i canalla feliç

si enmig hi ha hagut una estima i

una professionalitat propera a l’in-

fant.

Però aquesta estructura segueix

dominant com a base, sovint plena

d’activitats creatives, interessants i

metodologies atractives que mil lo-

ren la situació d’ensenyament-

aprenentatge a l’escola. Però cal a-

nar més enl là.

Sense estimar i sense tenir en

compte totes aquel les emocions

que se senten i s’experimenten en

cada un dels nostres infants, no po-

dem entendre l’escola. Bons mes-

tres i mestres estimats n’hi ha

hagut sempre.

Dossier Educació

No volem ometre experiències personals viscudes molt enriquidores que
han marcat el nostre trajecte, des de la infància al moment actual

1 Los fines de la educación. Juan Delval. Siglo XXI
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El nom d’Escola Nova s’ha repe-

tit al l larg del temps: en la Segona

República, en diferents escoles

d’estiu (especialment la de 1975) i

altres fòrums. I darrerament en

l’anomenada «Escola Nova 21», l i -

derada per una vintena l larga d’es-

coles, la UNESCO.cat, la Fundació

Bofi l l , l ’Obra social «La Caixa» i la

UOC.

En aquest nou projecte de tres

anys de durada es pretén agrupar

dues-centes escoles en un fòrum i

atendre de manera formativa tren-

ta d’el les. Un laboratori viu d’apre-

nentatge. Per a nosaltres és una

bona iniciativa perquè des d’enfo-

caments diversos es pretén canviar

l’escola d’infants i de joventut de

soca-rel .

Determinar quins han de ser els

objectius de l’escola del present és

un exercici de futur arriscat, i cor-

rem el risc d’equivocar-nos, però

tornar enrere ja no és possible. Els

qui hem avançat en aquesta línia ja

no sabríem com trebal lar d’altra

manera.

Volem un canvi sistèmic. Una

veritable transformació de tot el

sistema educatiu, de dalt a baix o

de baix a dalt. Cal canviar la mirada

que és té sobre l’infant com un pro-

jecte de futur. Cal permetre a l’in-

fant ser infant, no colonitzar-lo a-

bans de temps amb el pretext que

s’ha de trebal lar per al seu futur.

Qui sap com serà el futur? Reconèi-

xer l’infant com a subjecte de drets.

En aquest sentit, els objectius hau-

rien d’estar condicionats pel model

de societat que es vulgui. Cal «des-

construir» els continguts que es tre-

bal l in a l’escola, donant prioritat a

aquel ls que permetin la construcció

de persones que habiten i compar-

teixen un mateix temps i espai,

que interaccionen entre el ls i que

són capaços de conviure amb valors

de respecte, suport i estimació. I

sobretot, cal abandonar la idea que

l’escola ha de formar persones dò-

ci ls que s’adaptin al sistema laboral

incert, canviant i sense qüestionar-

lo.

És curiós que per fer-ho recol l im

grans mestres, pedagogs, psi-

còlegs, científics, metges, fi lòsofs,

nascuts majoritàriament en la se-

gona meitat del segle XIX i d’altres

actuals, suïssos, francesos, ital ians,

nord-americans, espanyols i cata-

lans, com ara Giner de los Ríos,

Ferrer i Guàrdia, Dewey, Montesso-

ri , Decroly, Claparède, Rosa Sensat,

Bovet, Ferrière, Wallon, Joan Llon-

gueras, Cousinet, Pau Vila, Alexan-

dre Galí, Eladi Homs, Makárenko,

Artur Martorel l , Freinet, Pere

Vergés, Piaget, Angeleta Ferrer, Do-

lors Canals, Malaguzzi, Focault,

Marta Mata Garriga, Gardner, Mor-

gado, Tonucci, Bueno. . .

No volem ometre experiències

personals viscudes molt enriqui-

dores que han marcat el nostre tra-

Dossier Educació

Per què l’administració no ha afavorit el gran canvi de manera extensiva?
Quins interessos a perpetuar un sistema obsolet i a cops frustrant? Per
més voltes que hi donem només trobem unes respostes
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jecte, des de la infància al moment

actual. Un exemple clar va ser quan

l’escola de magisteri de la UAB va

ser un model d’universitat sense

exàmens i amb avaluacions i dinà-

miques alternatives.

I també com hi ha hagut prou

bagatge a Catalunya i arreu del

món, on aquest canvi s’ha produït

amb més o menys intensitat. Ara

bé, des del nostre punt de vista és

l’escola privada la capdavantera.

Per què l’administració no ha

afavorit el gran canvi de manera

extensiva? Quins interessos a per-

petuar un sistema obsolet i a cops

frustrant? Per més voltes que hi do-

nem només trobem unes respos-

tes: comoditat a mantenir un

sistema, relegar l’escola pública a

ser subsidiària, mediocritat en ex-

pectatives per intentar reproduir un

sistema. Tal com diu Howard Gard-

ner, si ja s’ha demostrat que tot-

hom aprèn de manera diferent, per

què ens capfiquem a ensenyar a

tots el mateix i de la mateixa ma-

nera?

L’escola del present recul l el

passat que ha tingut en compte:

• L’alumnat com a centre de l’a-

prenentatge.

• L’aprenentatge com a procés in-

teractiu entre infants i joves i

adults.

• Les emocions són part integral

de l’aprenentatge.

• L’aprenentatge ha de tenir en

compte les diferències indivi-

duals.

• L’aprenentatge no és únic i res-

pon a diferents ritmes.

• L’esforç, si té sentit, és benvin-

gut i ajuda a superar-se.

• L’avaluació continuada o for-

mativa, el fet de posar a prova,

real imenta el procés d’ensenya-

ment-aprenentatge i redissenya

l’acció educativa. Ajuda a tro-

bar i minimitzar barreres.

• Aprendre construint connexions

entre les diverses àrees de co-

neixement.

La reacció de les famílies
En aquestes escoles veiem

alumnat i famíl ies que van fel iços a

l’escola, que se l’estimen. Quan un

és fel iç i sap estimar, què no podrà

fer en el seu futur?

Al principi, es generen moltes

qüestions i dubtes en les famíl ies i,

a mesura que veuen els resultats

dels seus nens i nenes, veuen clara-

ment que aquest és un bon camí.

Els infants van contents a l’escola,

volen aprendre i s’estimen l’escola.

I aquestes s’impliquen i ens acom-

panyen a gaudir. . .

Els i les mestres gaudim veient

com hi ha altres maneres d’estar

amb els infants, respectant-los en

la seva singularitat, i sempre amb

amor, amb molt d’amor.

Com deia Antoine de Saint-

Exupéry, «si volem un món de pau i

de justícia hem de posar la intel ·l i -

gència al servei de l’amor».

Dossier Educació

Cal permetre l’infant ser infant, no colonitzar-lo abans de temps amb el
pretext que s’ha de treballar per al seu futur
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Cada primavera en els centres escolars es reprèn el

debat sobre quin tipus de jornada escolar és l’idoni

per al centre, ja que la petició horària s’ha de

presentar al juny per començar amb normalitat a

mitjans de setembre.

La jornada escolar és un tema que genera

discussió per la seva complexitat, perquè quan un

centre fa una proposta horària, aquesta ha de com-

binar tres tipus d’horaris: el de l’alumne, els del

professorat i treballadors i treballadores del centre i

els dels pares i mares.

Al meu entendre, l’entesa és possible si hi ha

una ferma i clara voluntat de diàleg en els marcs

adequats! Més que de jornada i tipus de jornada

caldria parlar de model educatiu que clarament

aposti per donar un servei a la comunitat, garantint

qualitat i drets de l’alumnat.

Quan s’elabora, doncs, s’han d’harmonitzar a-

questes variables: els horaris i ritmes dels pares,

dels professors i, no ho oblidem pas, de l’exigència

que fa també l’administració.

La posició inicial és que el debat cal situar-lo en

un context de reforma horària global on l’escola for-

ma part d’un tot.

Jo sóc partidari de donar la màxima flexibil itat

horària a les famílies, on al matí tindríem com-

pactada la jornada purament lectiva i després de

l’àpat començaria la jornada flexible, a mida. Tot

just després de l’àpat al centre d’estudi, com a

Finlàndia.

Aquesta compactació de la jornada considero

que és la millor opció per a la comunitat educativa,

en general. Només és possible, però, tenint en

compte que no s’ha de fer d’una manera

improvisada sinó ben planificada i sense que es

vegin afectades d’altres activitats i serveis

complementaris que tenen una clara funció social,

com per exemple el menjador escolar.

Creiem que han de continuar existint les activi-

tats i serveis, i més en el context actual de crisi

La jornada flexible,
superació de la dicotomia partida o continuada

Jesús Martín Rivera, professor de llengua de l’Institut Vinyet de Sitges, col·laborador de l’IOC.
Tècnic adjunt a la Secretaria d’FP de la UGTde Catalunya
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econòmica profunda on s’han de donar les

màximes facil itats perquè els pares puguin

treballar.

La reforma horària que avui ens ocupa va

ll igada, per descomptat, amb la de la jornada

escolar. Totes dues són importants perquè a totes i

tots ens preocupa.

La UGT som un sindicat de classe, l’any 1993 vam

signar al MUCE el manifest: «Per un horari i jornada

escolar: pedagògicament positius, laboralment rao-

nables i socialment satisfactoris» on compartíem

demandes i exigències entre tota la comunitat

educativa.

Avui dia mantenim aquest compromís d’entesa

vigent, amb la pretensió d’evitar conflictes estèrils,

assumir la realitat i cercar complicitats, consensos i

pactes.

Al nostre entendre, l’entesa tant en la reforma

horària global com en la jornada escolar és possible

si es fa un debat rigorós en els marcs adequats!

L’objectiu final és el de trobar l’equil ibri dins de

la racionalitat defugint de jornades irracionals que

dificulten les relacions personals i familiars, atès

que no hi ha un espai temporal que ho permeti

amb la distribució laboral actual.

Més que de jornada i tipus de jornada caldria

parlar de model educatiu de projecte i de tenir una

xarxa social potent.

Considerem que si es fa una certa flexibil ització

horària en què tothom hi surti guanyant d’una

manera global, i si s’uti l itzen bé les infraestructures

i recursos del centre i de l’entorn, és possible tirar

endavant un bon projecte.

Alguns autors com Feito (Tiempos escolares. El

debate sobre la jornada escolar continua y partida)

mantenen una actitud crítica contra el procés d’e-

lecció, ja que segons ell, el professorat, el magisteri

imposa el seu punt de vista cometent un abús

moral amb les famílies.

No comparteixo aquesta opinió, primer perquè

no crec que les famílies siguin tan ingènues que es

creguin qualsevol cosa, i en segon lloc, perquè actes

plurals on hi ha les opinions contrastades i equil i -
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brades ajuden a la comunitat a la reflexió en aquest

procés de decisió democràtic.

És preferible no partir d’idees a priori perquè

després cadascú tregui les conclusions que vulgui.

El mil lor camí és el del diàleg. Nosaltres apos-

tem pel consens, tot i que som conscients que en

cap circumstància tindrem el 100% de les opinions,

ja que la nostra societat –per sort– no és monolítica

sinó crítica.

El que no pot ser de cap de les maneres és que

una minoria bloquegi la majoria en un procés de

canvi.

Particularment, crec que en el debat hem de

situar en l’eix central l’alumne. Tot allò que sigui

beneficiós per a ell ho serà per a tothom.

Curiosament, detractors de la continuada com

Enguita, creuen que és demagògic afirmar que s’ha

de tenir en compte l’opinió de l’alumne a l’hora de

considerar el seu temps ll iure o intervenir en la

decisió. En canvi, jo considero que l’alumne, en

aquesta etapa, ha d’estar satisfet i content amb el

seu temps. Testu (2001) denuncia que en el temps

no es té en compte el nen, s’afavoreixen només els

interessos dels adults: «En ninguna de ellas el

tiempo se limita a ser un recurso funcional neutro.

Lejos de ello, establece y define con interesada

nitidez lo que de él esperan las administraciones

públicas, los profesores y las famílias, favoreciendo

los intereses de los mayores en detrimento del

desarrollo de los niños.» Testu (2001)

El temps, per a un nen, gira sobre dos escenaris

principals: l’escola i la seva llar, el currículum i l’oci.

Tots hem d’assumir que la introducció de canvis

en l’horari escolar incideix en les famílies i en

l’entorn.

Una reflexió final, per tancar l’article: «Si tothom

coincideix que la flexibil itat horària a l’empresa és

necessària, per què no promocionar-la i aplicar-la

també a l’escola?

S’ha acabat la dicotomia entre jornada partida

o continuada, la síntesi és la jornada flexible».

Procés per demanar jornada flexible

1. Debat entre el professorat
1.1 . El claustre reflexiona la proposta de jorna-

da continuada, emmarcada dins el projecte
educatiu del centre.

1.2. Votació i aprovació pel claustre.
1.3. Si el resultat és favorable, es proposa crear

una comissió de professorat voluntari per
fer una proposta als pares i a l’ajuntament
per a l’elaboració del projecte.

2. Tasques de la comissió
• Preparar la documentació.
• Estudi de viabilitat econòmica tenint com a

referència el preu fixat pel Departament
d’Ensenyament per al servei de menjador
escolar.

• Distribució horària.
• Plantejaments d’activitats que cobreixin

l’horari flexible.
• Plantejament pedagògic i sociològic.
• Transport.
• Reunions amb representants de la societat

civil per tal d’optimitzar les sinergies i estu-
diar propostes d’activitats extraescolars.

3. Elaboració d’una proposta d’enquesta
3.1. Reunions prèvies per sensibilitzar sobre els

avantatges de la jornada continuada.
3.2. Assemblea de pares i mares per discutir

les propostes.
3.3. Votació de les propostes per part dels

pares.

4. Convocatòria d’un consell escolarextraordinari
4.1. Valoració dels resultats de la votació.
4.2. Reflexió, debat de la proposta i pronun-

ciament a través d’una votació vinculant.

5. Exposició i defensa del projecte
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Sabem que una llengua és una eina

per comunicar-se i que s’ha de prac-

ticar però si no es troba en el nostre

entorn difícilment es podrà adquirir

d’una manera competent i significa-

tiva. Per aquest motiu, l’ensenya-

ment d’una llengua estrangera i

l’adquisició de les seves competènci-

es suposa un repte per a qualsevol

mestre que treballi dins del nostre

sistema educatiu. Hi ha molts factors

que influeixen en l’aprenentatge

d’un idioma, en aquest article parla-

rem del tractament que tingui

aquesta i la realitat de la comunitat

educativa.

Actualment, les metodologies de

la llengua estrangera es basen en

l’ensenyament CLT (Communicative

Language Teaching) o Communicative

Approach. Aquest mètode té com a

objectiu aprendre la llengua gràcies

a la interacció en el medi i, perquè

això sigui possible, el mestre propo-

sa situacions reals o properes per tal

que l’activitat tingui una funció co-

municativa. Així doncs, l’alumne no

es centra únicament en l’estudi de la

gramàtica i el lèxic sinó que passa a

ser un agent actiu que va aprenent

Dossier Educació

L’ensenyament de la llengua estrangera
a Catalunya

Ana Romero Morilla. Imatges de Geralt/Pixabay

WHERE
WHAT
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HOW
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unes regles gramaticals dins d’un

context tot fent un aprenentatge sig-

nificatiu. Tant als centres d’ensenya-

ment públic, com concertats o

privats i escoles d’idiomes, es basen

en aquest mètode. Referent a la línia

d’escola i el seu projecte, depèn de si

l’escola treballa per ambients, pro-

jectes, ll ibre, etc. Aquí cada centre

coordinarà els mestres per tal de dur

a terme el seu projecte educatiu de

centre (PEC).

Per poder aplicar la metodologia

CLT, el mestre ha de tenir un profund

domini de la llengua, la qual cosa li

permet ser una guia i un exemple

dins de l’aula. A més a més, un bon

nivell oral dóna possibilitats per

interaccionar amb l’entorn, fet que

dóna oportunitats als estudiants per-

què utilitzin de forma natural la llen-

gua estrangera i comprenguin la

intenció comunicativa. Per tant, la

llengua oral ha de ser l’epicentre de

l’ensenyament de la llengua estran-

gera per fer més endavant un pas a

la llengua escrita, que és la manera

més natural.

Per poder aplicar una metodolo-

gia és rellevant saber amb quins re-

cursos compten els mestres. La

majoria de les escoles opten per un

llibre de text amb material audiovi-

sual i interactiu. El ll ibre integra les

quatre habilitats comunicatives (lis-

tening, reading, writing i speaking)

depenent del nivell de l’alumnat.

També, una altra opció és poder

complementar i recolzar els apre-

nentatges amb material fet pel do-

cent, jocs, webs, contes, cançons,

role-playing i petits projectes. Cal des-

tacar que internet dóna moltes pos-

sibilitats per trobar informació, atès

que l’anglès, per exemple, és una

lingua franca.

Referent als centres, per tal

d’ubicar l’aprenentatge de la

Coneixement en llengües

Entendre’l Parlar-lo Llegir-lo Escriure’l Totes les habilitats
Català 94,33 80,39 82,39 60,38 60,21
Castellà 99,77 99,67 97,42 95,9 95,87
Anglès 38,39 30,99 34,74 30,56 28,31
Francès 23,91 16,37 19,2 12,79 12,13
(Percentatges)

Nota sobre potenciació de l’ús de llengües estrangeres a Catalunya. Maig 2015. Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement. Generalitat de Catalunya
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l lengua, les escoles han de proporci-

onar un lloc on es pugui aplicar la

llengua; el més ideal seria tenir una

aula d’anglès per poder flexibilitzar

les activitats amb racons, pissarra di-

gital, material manipulatiu i ordina-

dors, però gairebé sempre el mestre

especialista ha d’anar a l’aula del tu-

tor. En els darrers anys, la manca

d’espai ha crescut com a conseqüèn-

cia de les retallades del Departa-

ment d’Ensenyament, que han

incrementat la ràtio de les aules i

han provocat una manca d’espai als

centres que obliguen a eliminar au-

les per acollir l’alumnat. Quant als

horaris, són poc flexibles i acostu-

men a ser sessions amb el grup sen-

cer: des de fa temps hi ha pocs

desdoblaments per poder treballar

amb grups reduïts.

També cal destacar els recursos

amb què compta l’escola com els

altres espais i material digital . Ac-

tualment, en l’època digital en què

vivim, seria ideal comptar amb or-

dinadors i pissarres digitals dins de

l’aula i no haver-ho de compartir

en una única aula d’informàtica. La

falta de recursos digitals no permet

el seu ús diari, cosa que s’al lunya

molt de la competència digital que

es demana al currículum, i no cal

parlar de les plataformes en línia,

que són inexistents a les escoles de

primària.

Per últim, i no menys impor-

tant, hi ha la diversitat a l’aula.

Adaptar-se a les necessitats de

l’alumnat i a les seves individual i-

tats en una l lengua estrangera és

un dels reptes més importants: el

respecte envers la l lengua, la moti-

vació i l ’ús que l i pot donar un

alumne tenen un paper clau. Sense

el suport de les famíl ies l’aprenen-

tatge de la l lengua perd força.

Població de 15 anys i més, segons autoavaluació del coneixement de llengües

Llengües Entendre’l Parlar-lo Llegir-lo Escriure’l
Català 8,33 6,98 7,3 5,43
Castellà 9,51 9,29 9,23 8,73
Anglès 2,97 2,57 2,97 2,53
Francès 1,97 1,44 1,76 1,18
(Puntuacions mitjanes de 0 a 10)

Nota sobre potenciació de l’ús de llengües estrangeres a Catalunya. Maig 2015. Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement. Generalitat de Catalunya
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Afirmar que hi ha persones analfa-

betes a casa nostra en ple segle XXI,

l’era de la informació i la comunica-

ció, pot sobtar però és una realitat.

D’una banda, es detecten necessi-

tats específiques d’alfabetització

conseqüència dels canvis tecnolò-

gics –funcionals i digitals. De l’altra,

persisteix encara l’analfabetisme

fruit de les mancances d’escolaritza-

ció, el no saber de lletra, o no saber-

ne prou, en un nombre determinat

de la població, autòctona i nou arri-

bada. De totes les desigualtats que

afecten les persones en aquesta

època complexa, de desigualtats

profundes, per a mi la més limita-

dora de totes és aquesta: no saber

llegir ni escriure o no haver pogut

assolir cap nivell d’estudis, ni el més

bàsic.

Nombrosos estudis sociològics

mostren que el capital cultural que

cada persona té oportunitat d’ad-

quirir és un element determinant

en la seua trajectòria. Les persones

anem posant a la motxil la vital els

capitals socials i culturals que anem

assolint. Aquesta motxil la és part

intrínseca de cada persona i viatja

amb ella vagi on vagi. Alhora, les

conseqüències que la manca, total

o bàsica, d’instrucció comporta en

els individus que la pateixen i en els

seus entorns han estat investigades

i analitzades a bastament, tant des

de la pedagogia, la sociologia i la

sociolingüística. No hi ha dubte que

un dels elements potenciadors de la

igualtat d’oportunitats és el nivell

educatiu assolit, en sentit ampli, in-

cloent-hi com un element impor-

tant les competències l ingüístiques

en els idiomes autòctons. L’analfa-

betisme o la manca d’instrucció és

un handicap i un exclusor. Limita, o

impedeix, desenvolupar amb auto-

nomia les tasques quotidianes co-

municatives en els espais de relació

pública (metge, centres oficials, es-

cola dels fi l ls. . . ) , l imita o impossibi-

l ita la comprensió lectora, oral i es-

crita en les l lengües autòctones i,

en conseqüència amb les persones

de l’entorn que les parlen; dificulta

la incorporació al món laboral, do-

nar suport als fi l ls en les tasques es-

colars i acadèmiques, el propi des-

Analfabetisme: una realitat encara
Eradicar-lo: un repte per assolir, encara al segle XXI

Paquita Sanvicén Torné, sociòloga, lingüista i tècnica de normalització lingüística.
Universitat de Lleida i Consorci per a la Normalització Lingüística de Lleida

Índex d’alfabetització d’adults al món

Menys de 50 %

50 % a 59 %

60 % a 69 %

70 % a 79 %

80 % a 89 %

90 % a 100 %

Sense dades

UNESCO, Institut d’Estadístiques, dades de 2015

Població adulta analfabeta

757
milions

Edat > 15

El 63 %
són dones
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envolupament personal i la partici-

pació social, en definitiva.

En aquest sentit, les darreres

dades que tenim són les elabo-

rades per l’Institut d’Estadística de

Catalunya a partir del cens de po-

blació de 2011 1 i un estudi d’evolu-

ció de la taxa d’analfabetisme de la

dècada 2004-2014, sobre dades de

l’Enquesta de població activa. Se-

gons aquestes fonts, la taxa d’anal-

fabetisme s’ha reduït del 2,1% a

l’1 ,5%. Tanmateix la taxa de les

dones duplicava la dels homes.

Segons les dades del cens 2011 la

població que no sabia l legir ni es-

criure era de 106.000 persones.

Tres de quatre persones, dones. Per

edats i origen, la població de 65

anys i més tenia la taxa d’anal-

fabetisme2 més elevada, seguida

de la població de 45 a 64 anys, en

el cas dels nacional itzats espanyols.

En el cas de les persones estran-

geres, el gruix de persones que no

sabien ni l legir ni escriure se situ-

ava just al contrari: en primer l loc

en la franja dels 25 als 44 anys i en

segon en la dels 44 als 64. L’any

2011 , la taxa d’analfabetisme de la

població estrangera era el 3,3%,

més del doble que l’espanyola

(1 ,4%) .

Malauradament no tenim da-

des actual itzades sobre la quantitat

real de persones que no saben l le-

gir ni escriure o no tenen cap estu-

di . Tanmateix, en la pràctica quoti-

diana de la formació de català per

a adults, el contacte amb les esco-

les de primària, entitats, serveis

municipals i AMPA, es constata que

l’analfabetisme és present arreu

del territori en diversa mesura i

que impacta sobretot en deter-

minants col ·lectius de persones

d’origen immigrant, procedents

d’entorns rurals afectats de mane-

ra estructural per dèficits ins-

tructius i , especialment, les dones.

Tot i que aquesta és la real itat que

nosaltres observem, no es poden

vincular directament els dèficits

instructius a la població estran-

gera, ni tampoc posar aquesta eti-

queta a determinats grups

d’aquesta població. L’anàl isi de les

dades sobre persones matriculades

el curs 2014-2015 a les escoles

d’adults mostra que, igual que en

l’estadística de 201 1 , els matricu-

lats a Formació Instrumental són,

en diferents proporcions, de nacio-

nal itats distintes, espanyols i nas-

cuts a l’estranger, homes i dones, i

d’edats diferents.

1 Es poden consultar les dades del Cens de població 2011 relatives al nivell d’estudis a l’Institut
d’Estadística de Catalunya http://www.idescat.cat/pub/?id=censph
2 Taxa d’analfabetisme (Idescat): persones que no saben ni llegir ni escriure per 100 persones del
mateix grup d’edat, sexe o nacionalitat.
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Des del nostre punt de vista,

fem èmfasi en el cas de les per-

sones adultes d’origen immigrant

perquè acumulen alhora una àm-

plia complexitat de factors rela-

cionats amb el procés migratori i

d’assentament en la societat d’arri-

bada. Per a elles l’analfabetisme

–especialment per a les dones, i

especialment si tenen llengües, cul-

tures i costums molt distants a les

autòctones– suposa una profunda

barrera afegida a les dificultats a

què hagin de fer front pel fet de ser

immigrants. Ja en aquest sentit, el

Pacte Nacional per la Immigració,

preveia mesures per emprendre un

programa per a l’alfabetització de

les persones immigrades residents

a Catalunya que manifestessin

dificultats d’expressió escrita i

comprensió lectora.3

Des d’aleshores, s’estan imple-

mentant programes diversos des de

diferents institucions i entitats a tot

el territori. Caldria elaborar un es-

tudi global sobre tota aquesta feina

i anàlisis evolutives de l’impacte

que té. En l’àmbit general, proba-

blement el més conegut sigui el

programa Lletres per a tothom, im-

pulsat el 2010 per la Direcció Gene-

ral per a la Immigració, l’Obra

Social ”la Caixa” i la Federació

d’Associacions Culturals i Educatives

de Persones Adultes (FACEPA), estès

per tot el territori. A aquesta actu-

ació, cal afegir la tasca de les

escoles d’adults, d’entitats socials

locals i de voluntariat, dels matei-

xos ajuntaments i, en l’aspecte con-

cret de l’aprenentatge del català, la

tasca del Consorci per a la Normalit-

zació Lingüística a tot Catalunya,

que implementa una metodologia

específica per tal que les persones

adultes puguin aprendre a parlar

català, tot i sense estar alfabetit-

zades.

En definitiva, l’analfabetisme en

persones adultes continua sent una

problemàtica viva. Limitadora i ex-

clusora; per tant, causa de desigual-

tats. L’objectiu comú de tots els

agents socials implicats en el benes-

tar de les persones (responsables

públics, professionals de l’educació

d’adults, entitats, investigadors. . . )

ha de ser identificar tan detallada-

ment com sigui possible la quantitat

d’afectats, la problemàtica per tal

de poder implementar amb la inten-

sitat que calgui mesures per

eradicar-la totalment. Es diu fàcil, la

realitat és complexa. Tanmateix, el

compromís, la implicació i la tasca

de tothom –inclosos els i les afect-

ades– és imprescindible.

3 Generalitat de Catalunya (2008). Un pacte per viure junts i juntes. Pacte Nacional d’Immigració. Es pot
consultar a: https://is.gd/gencat_pni_2008
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«I tant que recordo Monsieur Bi-

gatà. Venia cada estiu al poble, feia

colònies a l’Escola Llar Joaquim Mo-

rel ló, amb una colla d’alumnes de

París». «La seua fi l la es va casar

amb el periodista Antonio Franco»,

responia la directora de l’Institut

d’Esterri quan l i pregunto pel Pere

Bigatà.

Aquel la pista i les informacions

que ens passà qui fou director del di-

ari El Periódico els períodes 1978-82 i

1988-2006, foren fonamentals per

saber d’aquel l docent, social ista de

la UGT.

Tenia gran experiència en

colònies quan, als anys 60, arriba a

les Val ls d’Àneu amb estudiants

francesos d’espanyol que venien a rebre una formació cul-

tural, en contacte directe amb la natura. De jove, abans de

la guerra, fou director d’aquel les colònies organitzades

per l’Ajuntament de Barcelona, adreçades a les classes

menys afavorides. Entre altres, havia dirigit les colònies de

l’Escola del Mar i l ’Escola del Bosc, a Sant Hilari Sacalm i

Martorel les.

Pere Bigatà i Jordana havia nascut a casa «Lido» d’En-

viny, poble proper a Sort, l ’abri l de 1907. Estudia magisteri

a Lleida i torna al Pal lars, ara mestre interí a Esterri de

Cardós. Amb 20 anys es trasl lada a Barcelona, on treba-

l larà un parel l de cursos escolars al Col ·legi Cervantes. Serà

aquel l 1928 que s’afi l iarà a la Unió Social ista de Catalu-

nya; com ell mateix diria: «…la USC va aconseguir inter-

pretar plenament el sentiment del poble català i crear-ne

un nombre d’adeptes de tradició netament catalana», i

continuava, «els social istes hem de tractar d’intervenir en

la política catalana des del primer moment i ser els

primers a saber interpretar els sentiments del poble català

en la seva línia més justa, no per divorciar-lo dels altres

pobles d’Espanya, sinó per resoldre definitivament les

seves inquietuds i saber crear aquel la fraternitat ibèrica».

Anys 30, temps d’i l ·lusió col ·lectiva. Un grup de

mestres d’Esterri , de Son, de València, d’Espot, de Berrós

Jussà, de Sort, d’Altrón, de Llessui, de… organitzen «Reno-

vació». Al butl letí Escola, mitjà de comunicació del grup de

mestres «Batec», es presentaven aquests joves ense-

nyants: «…us saludem a tots amb estima i, particular-

ment, a l’animós ‹Batec›, als seus generosos batecs

respon posant-se en marxa, el nostre valent grup ‹Renova-

ció›.»

Bigatà ha tornat al Pal lars i és amb ells; exerceix de

mestre a Pobleta de Bellveí, Bóixols i Torre de Capdella. Al

34, a Gavà (Barcelona) , dirigint les escoles fins al 1937,

MonsieurBigatà
Javier Giménez, FETE-UGT Terres de Lleida

Dossier Educació

Carnet facilitat per la família Franco-Bigatà

L’esforç i l’entusiasme que molts mestres públics van dedicar a la renovació pedagògica i a promoure els ideals de llibertat

i igualtat de la República els anys trenta van fer que fos un dels sectors professionals més castigats amb el triomf del

franquisme. Entre les terribles conseqüències de la guerra espanyola, hi va haver la intenció expressa de massacrar el tipus

d’ensenyament que la República havia iniciat. Va ser una tasca ingent pel que fa a integrar la població en el món de la cultura.

Les reformes educatives, l'alfabetització, el foment de la lectura, van anar acompanyats de tota una revolució que afectava

l'ètica i l'estètica. Ho personalitzarem amb la figura de dos mestres, un assassinat l’any 1936, i l’altre que es va haver d’exiliar

l’any 1939.
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quan rep l’encàrrec de director del Grup Escolar Astúries, al

carrer Mallorca de Barcelona. Dirigent de la Federació de

Trebal ladors de l’Ensenyament de la UGT, la FETE, amb la

responsabi l itat de sotssecretari general del sindicat (la

secretària general era la Pepita Uriz) . Els darrers mesos de

la guerra va tenir una nova destinació, el camp de batal la,

les defenses republicanes organitzades a la Conca de

Tremp.

Amb la desfeta, cap a França amb milers d’homes i

dones, testimonis de com es fon aquella oportunitat de

modernitzar el país. Internat al camp d’Argelers, comença

l’exi l i .

En sortir del camp dóna classes d’espanyol en diverses

escoles i lycées de la zona de Tolosa; fins a l’any 1954 que,

amb la seva muller, Anne Marie Lamand, catedràtica d’es-

panyol amb qui s’havia casat al 49, es trasl laden a París,

on es dedica a l’ensenyament de l’espanyol en centres

privats i públ ics.

Havien estat anys molt difíci ls per a tothom. Quan l’o-

cupació nazi, Bigatà formà part de la Resistència; rebria els

honors de resistent mentre a Espanya l’expulsaven del ma-

gisteri .

Temps de gran activisme polític i sindical . Mi l i tant del

PSOE i membre del primer consel l d irectiu del Moviment

Socia l ista de Catalunya (MSC) que al 45 s’organitza al

voltant, entre altres, del poumista Josep Pal lach, per

aconseguir la unitat dels socia l istes catalans en «un

parti t autònom, auster, amb un alt contingut d’honrade-

sa i de responsabi l i tat. Un parti t úti l , […] que interpreti

completament el sentiment i el

pensament de la classe trebal lado-

ra de Catalunya. Tots els nostres es-

forços […] han d’anar cap a la

consecució d’aquest objectiu.»

Desig que no es farà real i tat fins al

1977 amb la creació del Parti t dels

Socia l istes de Catalunya, fruit de la

unió del PSC-Congrés d’en

Raventós, del PSC-Reagrupament

d’en Pal lach i de la Federació

Catalana del PSOE, formació on

mantenia la mi l i tància en Pere Bi-

gatà.

Sindicalment, a França s’ha

afi l iat a la Federació d’Educació Na-

cional (FNEN) de la Confédération

Génerale du Travai l . Quan s’orga-

nitza la FETE a l ’exi l i , Bigatà serà

membre del comitè directiu del Secretariat d’Ensenya-

ment de la UGT, sota la presidència de Rodolfo Llopis.

Pel que fa a la UGT de Catalunya, del 47 al 49 serà un

dels quatre integrants de la Delegació Provisional del

Secretariat. En una nova reorganització d’aquest

Secretariat, Pere Bigatà n’esdevindrà el secretari gene-

ral , amb l’objectiu de coordinar els ugetistes catalans exi-

l iats arreu d’Europa (1949-51 ) .

El 1958 fa un primer viatge puntual a Barcelona i és a

partir dels 60 que torna periòdicament al Pal lars, a les

colònies que ens havia parlat la directora de l’Insti tut

d’Esterri , colònies que posteriorment trasl ladaria a Vi la-

nova i la Geltrú.

Al 68, la parel la Bigatà-Lamand s’instal ·la defin itiva-

ment a Barcelona i en Pere reingressa al magisteri el 73,

tot i que per l ’edat, no arriba a exercir. Moriria el 30 de

maig de 1991 i descansa a Esterri , a les Val ls d’Àneu; al là

on, encara avui , h i ha qui recorda el monsieur que pels

estius arribava de París.

Pere Bigatà és un d’aquel ls mestres que l’urc feixista

tractà d’indesitjables fins a aconseguir que, l levat el

cercle fami l iar, se’ls condemnés a l ’obl i t. Mestres de la

Repúbl ica, mestres sense nom, fidels a uns principis de

justícia, l l ibertat i democràcia.

Cal recuperar-los, pels seus i per nosaltres mateixos,

què carai ! Saber de les nostres arrels ideològiques ens

dóna força per encarar aquest demà que ja és avui i que

es veu força emboirat. Salut!

Dossier Educació

Colònies d’estiu de l’Escola del Mar, als anys trenta
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El mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente

va allí a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro nos

dice que iremos a bañarnos. (Lucía Carranza, alumna de

l’Antoni Benaiges, a Bañuelos de Bureba, Burgos)

L’Antoni era de Mont-roig del Camp; el 1934 fa cap a

Bañuelos de Bureba; apassionat per l’escola activa, que

havia descobert de la mà del Patricio Redondo, amb qui

coincidía les Graduades de Vilanova i la Geltrú. Publicava

les seves experiències amb les tècniques Freinet a

Colaboración, butl letí de la Cooperativa de la Impremta a

l’Escola, nascuda a l’octubre de 1933 en una trobada del

grup de mestres «Batec» a Puigverd de Lleida. Dirigent

de FETE-UGT a Catalunya, membre de la comissió esco-

l l ida per estructurar el reglament de la FCTE que uniria les

organitzacions formades a cadascuna de les províncies (a

les terres de Lleida s’havia organitzat, i presentat el des-

embre del 33, amb el nom d’ATELL) i referent pedagògic

dels impremtistes (mireu si no, el que es publicava a la

revista de l’escola de Menàrguens, Inquietud, parlant de

com havia de ser la presentació dels quaderns escolars:

«com diu el mestre Benaiges; que no quedi res buit sense

la carícia de la mà amatent») .

Arriba a l’escola i tot seguit encarrega una premsa.

Aquel l darrer curs del 36 els escolars trebal len textos l l iu-

res que, un cop corregits i fetes les composicions, s’han

d’imprimir. Malgrat enfosqueix ningú surt d’escola, ex-

pectants per veure com serà aquel l quadernet que parla

El mestre que va prometre el mar
(homenatge a l’Antoni Benaiges)

Dossier Educació

Javier Giménez, FETE-UGT Terres de Lleida.
Fotografies de Sergi Bernal
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del mar. Arriben a l lurs cases exultants i és que el mestre

els hi ha fet una promesa: a l’estiu aniran a veure el mar.

Acabat el curs l’Antoni baixa a Mont-roig; tot just

preparada l’estada compromesa retorna a Bañuelos; el

dia 19 s’havia de trobar amb altres mestres per parlar de

Nuestra Técnica a Burgos, on la rebel ·l ió reeixia; aquel l 25

de jul iol l ’assassinaven. El seu cos reposa, amb cent cinc

víctimes més, en una de les fosses comunes esbarriades

per les muntanyes de La Pedraja, a Montes de Oca.

L’amic Patricio Redondo, en saber de l’afusel lament

del company, escriu sota el pseudònim de PacoItir a

Escola Proletària, butl letí de la Federació Catalana de Tre-

bal ladors de l’Ensenyament: «. . .el primero en llevar a

aquel las tierras abrasadas de sol, quemadas de frío y

esclavizadas de ignorancia, la primera luz de la l ibertad,

sabiendo vivirla. Salud, pues, BENAIGES.»

Si pensaren que esborrarien les petjades de l’escola

republicana i els seus mestres (quants d’el ls s’han de

recuperar de l’obl it! ) , amb les de l’Antoni no pogueren;

encastades en la memòria dels qui l’estimaven, dels seus

alumnes i en els escrits sorgits d’aquel la impremta

mitjançant la qual reflectien somnis, desitjos i vivències

que s’escampaven més enllà de les terres de La Bureba.

Serà l’any 2010 quan un fotògraf rebel i vital, el Sergi

Bernal, arriba a La Pedraja a captar les imatges d’una

exhumació; ja se n’anava quan sent el xiuxiueig d’un

vel l : «Ahí està el maestro de mi pueblo». És l’espurna

que conduirà al rescat de la memòria de l’Antoni

Benaiges i el seu mestratge.

I el dissabte 7 de maig, a Burgos, a l’emblemàtica

Casa del Cordón, projecció del documental El Retratista

del Sergi Bernal i l ’Albert Blougueux. Homenatge al

mestre «que va prometre el mar»; essent-ne la FETE de

Castel la i Lleó i l ’Associació «Escuela Benaiges» de

Bañuelos de Bureba els amfitrions. Barreja d’emoció i

orgul l que enforteix en sentir parlar del mestre i saber

d’aquel ls darrers mots que deixà estampats a la revista

Colaboración: «Venid. Llevaos a los niños y cantad, y

volad con ellos». A el l , esperit l l iure, l’urc feixista no li

ho va deixar.

Dossier Educació
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Cada cop és més evident el paper

cabdal del període educatiu de la

primera infància (els nens i les nenes

de 0 a 3 anys) . L’informe PISA de

l’OCDE afirma que és «l’etapa que

pot influir de la manera més decisiva

en el desenvolupament del nen».

Per la seva banda, la gran majoria

de la comunitat educativa sosté que

les polítiques per a la primera infàn-

cia haurien de considerar-se d’au-

tèntica inversió social per prevenir,

com més aviat millor, problemes que

afectaran més endavant l’escola i la

societat; com un instrument per

mitigar les desigualtats socioeconò-

miques i, de manera fonamental,

per contribuir al desenvolupament

personal dels nens. En altres parau-

les, s’ha de deixar de veure, de for-

ma efectiva, com un assumpte exclu-

sivament privat.

Això no obstant, la realitat mos-

tra que encara queda molt camí per

L’educació de 0 a 3 anys.

Un repte que no progressa adequadament

L’educació de la primera infància és l’etapa que pot influir de la manera
més decisiva en el desenvolupament del nen
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recórrer entre el que considerem

com a bàsic per als nens, les famílies

i la societat, i la pràctica real. Segons

les dades recollides per Eurostat, el

nostre país, per diferents raons, és

un dels pitjors classificats a Europa

quant a atenció a la primera infàn-

cia: poca ajuda a les famílies; baixes

maternals de quatre mesos i pater-

nals de quinze dies; més demanda

que oferta en l’escola pública, i preus

molt alts, malgrat el seu caràcter

públic, contrasten amb els quatre-

cents vuitanta dies de permís amb

gairebé tot el sou de les famílies

sueques, o l’oferta gratuïta de places

en centres públics de Dinamarca.

Enguany, coincidint amb el 10è

aniversari de la seva mort i 90è del

seu naixement, se celebra l’Any

«Marta Mata, Mestra de Mestres»

que organitza la Fundació que porta

el seu nom. Defensora de l’educació

pública entesa com a peça mestra de

la millora de la societat, i el dret a

l’educació, com «l’escola bona per a

tots», va impulsar la creació del Pa-

tronat Municipal de Guarderies de

Barcelona, l’any 1979, i també una

xarxa mundial: el moviment de ciu-

tats educadores.

Segons les dades recollides per Eurostat, el nostre país, per diferents
raons, és un dels pitjors classificats a Europa quant a atenció a la primera
infància

Imatges i estadístiques de la Comissió Europea/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014

Xifres clau de l'educació i atenció a la primera infància a Europa. Edició 2014

Informe Eurydice i Eurostat. Luxemburg: Oficina de Publicacions de la Unió Europea
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Darrerament es llegeix amb certa

freqüència que, per combatre desi-

gualtats i treballar per la igualtat

d’oportunitats, els governs haurien

d’invertir en l’educació dels més

petits. Algunes persones, que fins i

tot llueixen l’etiqueta de «pro-

gres», anomenen guarderies o

preescolar les escoles bressol i par-

vularis on s’eduquen, noms que ja

fa temps que estan superats a casa

nostra.

Marta Mata Garriga sempre va

tenir clar com és d’important

l’educació dels més petits pel que

fa al seu desenvolupament i el seu

futur, i va treballar per explicar-ho

arreu de Catalunya, de l’Estat i

més enllà.

A la seva estima i treball envers

els infants hi sumava la defensa

dels drets de l’infant –adoptats per

l’Assemblea General de les Nacions

Unides el 20 de novembre de

1989–, ressaltant-ne especialment

els articles 28 i 29, que tracten

l’educació com a mitjà per desen-

volupar al màxim la seva persona-

litat, el talent i la capacitat mental

i física.

La Marta, just a l’inici de la de-

mocràcia –l’any 1979– va presen-

tar una Proposició no de llei al

Congrés dels Diputats , defensant

la necessitat d’una bona educació

per als infants els primers sis anys

de vida, i l’any 1982 , al Parlament

de Catalunya, una Proposició de

llei sobre l’educació dels infants

fins als tres anys.

En les seves paraules: «La pro-

posició pretén, en primer lloc, defi-

nir i deixar ben clara la prioritat

educativa de tota institució dedica-

da a l’infant, com més petit més

educativa, perquè el més impor-

tant és l’ajut al desenvolupament

de la personalitat de l’infant.»

En aquell moment l’atenció als

més petits estava repartida en tres

departaments: el de serveis soci-

als, que s’ocupava de la part assis-

tencial, el de treball i el de sanitat.

En cap cas al d’ensenyament o

d’educació. La Marta Mata va ser

la primera en demanar que calia

canviar-ho, però anys va costar

aconseguir-ho.

L’escola bressol, apareix en la

proposició, «com el que és tota es-

cola; no és alternativa a la família,

sinó que col·labora unes hores del

dia amb la família en l’educació de

l’infant, oferint un espai, unes acti-

vitats, una seguretat, un afecte,

uns companys, un seguiment, una

orientació, i tot plegat, concebut

amb el major rigor professional

possible avui dia.»

I continua: «L’escola bressol no

és obligatòria, no pot ser-ho, per-

què en la seva tasca la col·labora-

ció amb els pares és tan essencial

que només funciona quan és vol-

guda; en canvi, considerem obliga-

ció de l’administració oferir el

servei d’escola bressol, de tal ma-

nera que tota la població el pugui

conèixer i el pugui assolir quan vul-

gui.»

M. Assumpta Baig, presidenta de la Fundació Marta Mata Garriga

Fotografies de Maria Bélmez, ACN

Dossier Educació

L’educació dels infants
més petits
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A finals dels anys 70 i principis

dels 80 ja coneixíem la importàn-

cia de l’educació sensorial, i així ho

explica la Marta en la proposició:

«Avui dia sabem que l’educació

sensorial és educació de la

intel·l igència. Està demostrat es-

tadísticament que la música pre-

para per a la matemàtica; potser

ens convindria cantar sovint. Avui

sabem que l’infant és un tot que

raona en una persona, que la seva

instrucció, fins i tot en la segona

infància i en l’adolescència, no es

pot abstreure del marc de l’educa-

ció; i aquesta idea, que és d’una

claredat meridiana per a molts

mestres, per a tots els educadors

d’infants petits, sembla que no

l’assumeixen els governs de la ma-

teixa manera, perquè assumir

l’educació dels infants a partir del

naixement comporta, indefectible-

ment, l’augment de la despesa,

una cosa terrible, segons sembla.»

La Marta continua dient-nos en

la proposició: «Sabem també que

caldran molts recursos i, per això,

no proposem encara la gratuïtat

que desitjaríem, sinó l’esforç de

tots fins a aconseguir la xarxa

però, principalment, l’esforç de

l’Administració en la dedicació de

recursos».

En ple segle XXI, són encara po-

ques les persones que creuen que

els fons que es dediquen a l’educa-

ció –i no diguem la dels més pe-

tits– són una inversió de futur i no

una despesa.

Avui, 2016, el ritme de vida

que portem, pares i mares treba-

llant fora de casa i sovint fora del

lloc de residència, els pisos petits i

els nuclis familiars més reduïts que

fa uns anys, fa que siguin encara

més necessàries les escoles bres-

sol, i les llars o jardins d’infants,

amb mestres rigorosament for-

mats per educar els infants.

Sortosament, gràcies als

avenços pedagògics, als estudis

psicològics i al treball de persones

com Marta Mata i altres pedagogs,

ha canviat positivament la imatge

de la cura dels infants: ara es con-

sidera l’infant com un ésser actiu,

amb innombrables potencialitats:

plasticitat, ganes de créixer, curio-

sitat, capacitat de sorprendre’s i un

enorme desig de relacionar-se i de

comunicar-se amb els altres «par-

lant» a les persones adultes a

través d’accions i reaccions. Les se-

ves veus hi són des del naixement i

cal escoltar-les. I, des de ben petits,

cal deixar-los explorar, descobrir

l’ambient, cercar noves sensacions,

reconèixer les coses de cada dia i

valorar-les, i encoratjar-los a fer-ho.

El paper de l’adult que té a càr-

rec l’infant és donar-li seguretat i

suport. Les persones que treballen

en l’educació dels nens i les nenes

més petits, han de seguir i acom-

panyar els infants –lluny de seguir

programes i complir-los– i compar-

tir aquesta missió amb la família,

per anar construint junts el camí

que permeti a l’infant desenvolu-

par-se com a persona: cada un, di-

ferent de l’altre.

I, acabaré amb unes paraules

de la mestra mallorquina Elisabeth

Abeyà: «Ha estat una sort per al

món de l’educació que hagi existit

na Marta Mata, i ho ha estat espe-

cialment per a l’educació dels més

petits: tots aquests infants que en-

cara no parlen, encara no voten,

encara no decideixen.. . i són tan

fàcils d’ésser oblidats pels polítics,

per les institucions.. . i moltes vega-

des pels mateixos pedagogs».
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La implicació de mares i pares a l’es-

cola té efectes positius en els resul-

tats acadèmics, però té algun altre

valor més enllà de l’acompanya-

ment educatiu dels propis fills i fi -

l les? Té cap impacte en la comunitat

educativa?

Són molts els autors que parlen

dels efectes positius que té la

presència i la implicació dels pares i

mares als centres educatius. Jaeggi,

Osiek i Favre (2003) assenyalen que

la implicació de les famílies en l’es-

colarització dels seus fills, així com la

participació dels pares en la vida es-

colar, és cabdal a l’hora de determi-

nar l’èxit o fracàs escolar dels propis

fills.

A banda d’aquest efecte més co-

negut en el rendiment educatiu, la

participació també incideix en el

comportament dels infants i adoles-

cents, i aconsegueix una actitud més

favorable vers l’escola i les tasques

escolars, i una autoestima més ele-

vada (Epstein, 2001; Martínez Gon-

zález, 1996; Bolívar, 2006).

En tercer lloc, també repercuteix

de manera positiva en la família,

que obté una millor implicació en

l’educació dels fil ls, un increment de

la comunicació pares-fil ls i un major

desenvolupament d’habilitats de pa-

rentalitat positiva (Olmsted, 1991;

Martínez González, 1996).

Però la presència dels pares i

mares a l’escola transcendeix els be-

neficis més enllà de l’àmbit familiar i

dels propis fills. Un quart grup de re-

Dossier Educació

Marta Comas (directora), Sandra Escapa, Carlos Abellán i Ana Alcantud
Fundació Jaume Bofill. Informes breus

La participació de les famílies
en el sistema educatiu

Extret de l’estudiMés que un gra de sorra. Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) a Catalunya
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cerques indiquen que la participació

dels pares a l’escola aporta beneficis

als professors: major satisfacció amb

la seva professió, més compromís

amb l’escola i major reconeixement

per part dels pares i els directors

(Ozer i Bandura, 1990; Martínez

González, 1996).

Per últim, també afavoreix el

centre educatiu en general. La de-

mocratització enriqueix els objectius

del centre, i en millora el funciona-

ment i la qualitat educativa (Charlot,

1994; Darling-Hammond, 1997 i

1999; Furman, 2004; Martínez Gon-

zález, 1996; Bolívar, 2006; Garreta,

2012). Per tant, la participació, pre-

sència i implicació de mares i pares a

les escoles, més enllà dels propis fills

i les relacions familiars, reverteix po-

sitivament en la resta de la comuni-

tat educativa i millora la qualitat del

centre.

Però què entenem per participa-

ció? Tal com descriu Garreta (2012),

la participació de les famílies indica

implicació en el projecte educatiu

dels fil ls i es pot expressar de diver-

ses maneres, no incompatibles entre

elles. Una participació individual,

centrada en els fills i que és de caràc-

ter obligatori –fent seguiment edu-

catiu, assistint a les tutories–, i una

participació col·lectiva, de caràcter

voluntari, més o menys formal se-

gons els òrgans on s’inscrigui –activi-

tats organitzades pel centre o

l’AMPA, càrrec com a pare delegat,

membre de l’AMPA ot del consell es-

colar.

Les AMPA poden incorporar els

sis tipus d’implicació familiar en edu-

cació proposats per Epstein: «oferei-

xen cursos per millorar la criança

dels infants i l’actuació dels pares

com a educadors a casa; són un ca-

nal de comunicació amb l’escola i ac-

tuen en la presa de decisions a

L’AMPA és coresponsable de les activitats educatives del centre, planifica i
gestiona les activitats extraescolars, l’acollida matinal d’infants, el
menjador, la formació de pares i mares, etc. Els objectius fonamentals són
facilitar la participació de mares i pares en activitats del centre, contribuir
a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres i facilitar la
prestació de serveis fora de l’horari lectiu. Per tal de possibilitar i facilitar
aquestes tasques, les associacions de mares i pares tenen representants
amb veu i vot en el consell escolar, que és l’òrgan de govern de cada
centre educatiu
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través del consell escolar; en molts

casos col·laboren amb l’entorn del

barri i gestionen l’ajuda dels pares

cap a l’escola en determinades acti-

vitats» (Epstein i altres, 2002 citat a

Paniagua, 2011: 6) .

Des d’un punt de vista analític,

la participació de les famílies en el

sistema educatiu la podem classifi -

car en funció de tres eixos. El primer

eix és el tipus d’acció: individual o

col·lectiva. És a dir, si l’actuació que

es duu a terme es vincula a objec-

tius individuals, o si l’acció és col·lec-

tiva, que implica una actuació

conjunta amb altres i es vincula a

objectius compartits o col·lectius. El

segon eix és el tipus de participació:

la participació formal, que és aque-

lla institucionalitzada, i la informal,

la no institucionalitzada. El tercer eix

fa referència als diferents graus

d’accés a la presa de decisions que

formen part de la participació. En un

extrem trobarem la simple informa-

ció i en l’altre la repercussió en la

gestió i els aspectes decisoris (Sánc-

hez de Horcajo, 1979) .

Què fan les AMPA?

La funció bàsica de l’AMPA és treba-

llar, conjuntament amb el centre

educatiu, en l’educació dels fil ls, fo-

mentant la comunicació i la partici-

pació dels pares i mares.

Les AMPA organitzen i desenvo-

lupen tot un seguit de tasques cab-

dals orientades als infants, a les

famílies i al propi centre. Les mares i

pares s’agrupen per incidir en la vida

educativa dels seus fills, per ajudar

l’escola en el seu funcionament i en

les seves relacions amb les famílies, i

per oferir uns serveis i activitats que

d’altra manera l’escola no podria

oferir. Des d’aquesta òptica, tenir

una AMPA activa i sòlida vol dir tenir

una escola molt millor.

La seva funció és essencial, i més

en l’actual situació de crisi econòmi-

ca, perquè amb la seva activitat

complementen o fins i tot substituei-

xen els serveis bàsics que són com-

petència de l’escola però als quals no

hi arriba, o que són competència de

l’Administració però aquesta tampoc

els està proveint, o que, tot i no estar

contemplats, les famílies reclamen i

necessiten. Per aquestes raons, els

La presència dels pares i mares a l’escola transcendeix els beneficis més
enllà de l’àmbit familiar i dels propis fills
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serveis i activitats que ofereixen les

AMPA són diferents segons la realitat

que les envolta: s’adapten a les ne-

cessitats de cada centre i de les famí-

lies que en formen part.

No obstant això, hi ha unes línies

comunes que orienten tot allò que

fan les AMPA:

a) Gestionar i organitzar activitats i

serveis: activitats i serveis que

ajuden les famílies, tant en la

vessant de conciliació –acollida,

menjador, casals en període de

vacances, etc.– com en la ves-

sant econòmica rebaixant cos-

tos.

b) Complementar el currículum

escolar: oferint activitats extra-

escolars que no tenen cabuda

en l’horari lectiu ni en el currí-

culum oficial i amb un plus que

complementa la formació –acti-

vitats educatives, esportives,

artístiques, lúdiques, etc. Tam-

bé contribuint directament o in-

directament en l’organització

d’activitats coordinades pels

mestres –viatges, sortides, in-

tercanvis, visites, etc.– que enri-

queixen l’activitat lectiva.

c) Representar les famílies de l’es-

cola, els seus interessos i les se-

ves idees. Aquí principalment

desenvolupen una tasca política

en òrgans de govern i duen a

terme la interlocució amb les ins-

titucions per prendre decisions

sobre l’educació i la vida escolar:

consell escolar, federacions

d’AMPA, consell escolar munici-

pal, fundacions de la patronal

educativa, etc.

d) Donar suport al centre, l’equip

directiu i el cos docent: comple-

mentant i mil lorant amb ma-

terials i accions els recursos

l imitats de les administracions

o la titularitat del centre –en el

cas dels privats– en qüestions

com la mil lora d’infraestructu-

res i equipaments del centre,

servei de bibl ioteca, servei

d’orientació psicopedagògic,

social ització de l l ibres, festes es-

colars, agenda o carpeta amb la

imatge corporativa, etc.

e) Fomentar el sentiment de per-

tinença i l’adhesió de les famílies

al projecte d’escola: promouen la

participació i la implicació, con-

tribueixen a generar identitat de

centre, organitzen escola de pa-

res, sortides familiars, celebraci-

ons, etc.

f) Fomentar la cohesió social: man-

tenint relacions tant amb l’en-

torn proper com amb altres

AMPA properes i associacions

veïnals o del barri.
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Laura de Andrés Creus, periodista
Fotografies de Francesc Melcion

Entrevista a Lolita Bosch
«L’assetjament escolar és una

responsabilitat social»

«Em dic Lolita Bosch, escric, faig pe-
riodisme, investigació i activisme per
la pau, m’agrada viure la vida com
la visc, i sóc mare. Tinc 45 anys. Però
mai, fins ara, no m’havia atrevit a
dir públicament que dels 14 als 17
anys vaig ser víctima del bullying. O
hauria de dir que jo, també, dels 14
als 17 anys, vaig ser víctima del
bullying.»
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L’inici de la teva nova novel·la, La ràbia (Amsterdam

Editorial), guanyadora del Premi Roc Boronat, és contun-

dent. Has trigat trenta anys, a poder-ne parlar?

El meu entorn immediat sabia que jo havia patit asset-

jament escolar, i els meus amics m’enviaven els fil ls en si-

tuacions similars. M’hi entenc molt bé, amb els

adolescents. Vaig pensar que havíem de fer grups per par-

lar-ne. Em decideixo a escriure el l l ibre quan considero que

tinc un recorregut literari fet. Si dir-se Lolita Bosch ha de

servir d’alguna cosa, que sigui per ser l’altaveu d’aquests

joves.

Els tenim gaire en compte, els adolescents?

Gens. I en el cas del bullying mai ningú no els ha dema-

nat què necessiten. No existeix ni un telèfon on puguin tru-

car. No se’ls escolten i no tenen cap recurs. Si algú

maltracta un gos al carrer, puc trucar i denunciar-ho. Però

no puc trucar enlloc davant d’un acte d’assetjament esco-

lar.

Qui en té la responsabilitat final?

El Departament d’Ensenyament no ho està fent prou

bé. El protocol que tenen no serveix. A més hi ha molts

mestres d’escola que no són vocacionals, i podran ense-

nyar molt bé les matemàtiques, però no saben educar. Els

pares i les mares també hi tenim coses a fer: fer els nostres

fil ls inútils –nens a qui se’ls fa tot– és un camí directe cap al

bullying.

Comencem a fer visible el problema?

Es fa visible quan surt a la llum un cas públic. Ens costa

entendre que no vivim en la cultura civil itzada que ens

pensàvem. Malgrat això, sempre es culpabil itza la víctima:

«li feien bullying perquè era transsexual», per exemple.

No, li feien bullying!

I es cerca el camí de diàleg entre assetjador i assetjat.

Com si després de deu dies de segrest, l i diguessin al

segrestat: «ara seuràs amb el teu segrestador i en parla-

reu». No veure el criminal és un dret de tota persona, ex-

cepte si ets adolescent.

Com a societat, hem badat davant d’aquests casos?

Ens creiem que estem en un país ric, civil itzat, i no és

veritat. L’assetjament escolar és una responsabil itat social.

Si hi ha un col·lectiu que és menyspreat sistemàticament i

la societat no fa res, és que alguna cosa greu no està funci-

onant.

En el teu cas, algú t’ha demanat perdó?

Cap institució, ni l’escola, ni cap dels mestres que ho

sabia. En el meu cas em vaig empipar enormement contra

el meu país. Penses que formes part d’una comunitat i

qnuan amb catorze anys la necessites et diuen que et bus-

quis la vida. Aquesta sensació d’abandonament és com-

partida per molts adolescents que pateixen l’assetjament

escolar.

Seguim minimitzant-lo, dient que són coses de la ca-

nalla?

I culpabil itzant les víctimes. Fins i tot els psicòlegs s’han

inventat el terme «anorèxia emocional»: com que tu no

t’estimes, et fan bullying. És a dir, la culpa és teva.

Existeix algun patró de conducta?

No, són víctimes escoll ides a l’atzar. Tots tenim alguna

vulnerabil itat. Quan els assetjadors la detecten, comença

l’escarni. Res no uneix les víctimes, excepte la ràbia.
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Ràbia o odi?

Ràbia. No odio gens les persones que em van assetjar,

ni tinc el més mínim interès per les seves vides. L’assetja-

ment escolar és de llarg recorregut i, quan el pateixes,

només et queda la ràbia. Cada dia has de llevar-te i anar

un lloc on saps que t’humiliaran, t’insultaran, et menys-

prearan. Només et queda convertir-te en una pedra per

dins i dir «aquests fil ls de puta no em trencaran». En certa

manera, la ràbia és una forma d’esperança.

Les noves tecnologies faciliten més encara l’assetja-

ment?

La tortura usa tots els mitjans que té a la seva disposi-

ció. Ara són les noves tecnologies. Hi ha el cas d’una noia

víctima de bullying que es va suïcidar fa tres anys, i encara

obren pàgines per difamar-la! Tanmateix, l’ús d’aquesta

tecnologia deixa una empremta digital que pot ser l’única

prova que una víctima tingui per denunciar.

Se’n denuncien molts, de casos de bullying?

Un de cada quatre alumnes pateixen assetjament esco-

lar. A l’Estat es calcula que l’any 2020 hi haurà 400.000

casos. I se’n denuncien el 24%. Ara bé, no conec ni una so-

la persona en el món que s’hagi salvat del bullying gràcies

a un protocol establert a partir d’aquestes xifres. Només

te’n salves marxant del col·legi.

Alguns diran que marxar de l’escola és perdre la bata-

lla.

Salvar-te la vida no pot ser mai perdre. Perdre és dei-

xar-te matar. Jo he sobreviscut.

Han guanyat els dolents?

No ho sé, perquè no penso mai en ells. Però jo vaig

intentar suïcidar-me quan tenia setze anys.

Què necessiten les víctimes?

Que algú se’ls acosti i els faci aquesta simple pregunta.

He treballat molts anys amb víctimes de la desaparició força-

da a Mèxic, una violència molt més agressiva. Totes les vícti-

mes del món necessiten aquesta «escolta reparadora». Si

els preguntéssim què necessiten, ens adonaríem que tenen

idees fantàstiques. Però ningú no se les escolta, les víctimes

de l’assetjament escolar.

Els assetjadors haurien de ser perseguits?

Legalment potser no perquè són menors, però sí ètica-

ment. Una societat civilitzada és la que també ajuda els bot-

xins: si són adults els fa un judici just, i si són menors reben

atenció. Els que sí que haurien de pagar d’alguna manera

aquests casos són aquells mestres, adults responsables, que

ho veuen i no fan res.

Ara que has fet que es parli del tema, què et diuen?

He tingut moltíssima acollida. Gent que em dóna les

gràcies, famílies que em truquen per si puc ajudar-los.. . He

parlat amb una mare que té un fill que, amb disset anys, ja

s’ha intentat suïcidar vuit vegades. Vuit!

Què els dius?

Que jo me’n vaig ensortir. Que un dia l’escola s’acaba.

L’assetjament escolar s’executa en grup, i les seqüeles que et

queden són moltes. Però les has de vèncer. Ha de guanyar el

bé, l’amor, l’esperança. Almenys hem de guanyar.

Les persones que hagin patit bullying i vulguin contactar

amb la Lolita Bosch, la poden trobar a la seva pàgina ober-

ta de Facebook, al seu Twitter @LolitaBosch o enviar-li un

correu a lolitabosch@gmail. com.
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MMuusseeuuss mmééss eennllllàà ddee llaa mmiirraaddaa

Un total de vint-i-set museus ads-

crits a la Xarxa de Museus Locals de

la Diputació de Barcelona disposen

actualment dels mòduls «La mi-

rada tàcti l». Aquest projecte d’ac-

cessibi l itat cultural, desenvolupat

per Cultura de la Diputació de

Barcelona amb la col ·laboració del

Centre de Recursos Educatius de

l’ONCE de Barcelona, es va comen-

çar a desplegar el 2007 i no només

pretén apropar els fons museístics

a ciutadans que abans en queda-

ven al marge sinó també oferir una

nova forma de coneixement per a

tots els visitants.

Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar.
Foto: Cultura/Diputació de Barcelona

Museu de les Mines de Cercs. Foto: Cultura/Diputació de Barcelona
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Instal·lació accessible
La instal·lació consisteix en un

moble museogràfic –format per un

plafó i una peanya, on hi ha dispo-

sats diferents objectes que transme-

ten els continguts del museu– dis-

senyat per accedir-hi en cadira de ro-

des i per facilitar la lectura en braille

gràcies a la seva superfície reclinada.

El plafó presenta la informació escri-

ta en macrocaràcters per als visitants

amb una baixa visió i una cartel·la

en braille amb tota la informació del

plafó, així com de les llegendes dels

objectes exposats.

Museu Municipal de Nàutica a El Masnou. Foto: Cultura/Diputació de Barcelona

Museu de l’Art de la Pell de Vic. Foto: Cultura/Diputació de Barcelona
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Una tria pensada per a cada
museu

El tret més innovador del projec-

te és la seva conceptualització, és a

dir, la transició d’un fons tradicio-

nalment mostrat a la vista a una

tria per exhibir-la al tacte. Per tant,

sovint no són les peces més impor-

tants les que es poden tocar, sinó

aquelles més evocadores al tacte i

que transmeten millor l’essència del

museu.

Biblioteca Museu Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú.
Foto: Cultura/Diputació de Barcelona

Museu Comarcal de Manresa. Foto: Cultura/Diputació de Barcelona
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Iniciativa premiada
«La mirada tàctil» ha estat me-

reixedora de dos reconeixements. El

primer, el premi Rosa Gratacós de

l’Associació de Discapacitats Visuals

de Catalunya B1+B2+B3 (novembre

de 2011) i el guardó a la millor inici-

ativa de l’administració pública en

els IX Premis Solidaris d’ONCE a Ca-

talunya (octubre 2015).

Els museus amb «mirada tàctil»
• Museu d’Arenys de Mar

• Museu del Càntir d’Argentona

• Thermalia. Museu de Caldes de

Montbui

• Casa Museu Lluís Domènech i Monta-

ner (Canet de Mar)

• Museu Arxiu Tomàs Balvey (Carde-

deu)

• Museu de les Mines de Cercs

• Museu d’Art de Cerdanyola

• Museu i Poblat ibèric de Ca n’Olivé

(Cerdanyola del Vallès)

• Can Tinturé. Col·lecció de rajola de

mostra Salvador Miquel (Esplugues

de Llobregat)

• Casa Museu Verdaguer (Folgueroles)

• Museu de Gavà i Parc Arqueològic

Mines de Gavà

• Museu del Ter (Manlleu)

• Museu Comarcal de Manresa

• L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

(Martorell)

• Museu Municipal de Nàutica (el Mas-

nou)

• Museu Abelló. Fundació Municipal

d’Art de Mollet del Vallès

• Museu Arqueològic i Paleontològic –

Coves del Toll (Moià)

• Centre d’Interpretació del Patrimoni

Molí d’en Rata (Ripollet)

• Museu Arqueològic de l’Esquerda

(Roda de Ter)

• Museu d’Art de Sabadell

• Museu de Sant Boi de Llobregat

• Museu del Tapís Contemporani. Casa

Aymat (Sant Cugat del Vallès)

• Museu de Terrassa

• Centre d’Interpretació Camp de les

Lloses (Tona)

• Museu de l’Art de la Pell. Col·lecció

Andreu Colomer Munmany (Vic)

• Vinseum. Museu de les Cultures del

Vi de Catalunya (Vilafranca del Pene-

dès)

• Biblioteca Museu Víctor Balaguer

(Vilanova i la Geltrú) .

Museu d’Art de Cerdanyola. Foto: Cultura/Diputació de Barcelona
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No és estrany que em fascini l’actual boom del córrer. A

Barcelona ciutat se celebren 50 curses a l’any, i a Cata-

lunya al voltant de 1.700. És una bogeria. Una sana boge-

ria, caldria dir. Si més no pels que estem una mica guil lats

pel córrer, tot recordant que durant la dictadura l’atle-

tisme popular no existia.

A vegades em pregunten per les raons d’aquest esclat.

A què pot ser deguda l’afició de córrer, que creix sense

aturador des dels anys vuitanta? Per a mi, són unes quan-

tes: en primer lloc, per l’adveniment de la democràcia. Va

suposar un alè de ll ibertat en tots els àmbits, i es posava

també de manifest en poder calçar-se unes bambes i sortir

de casa, a córrer. Abans, només es podia fer als estadis i

s’havia d’estar federat. En poder fer-ho sense cap mena de

ll icència va ser la causa per la qual, a les curses populars

que es creaven s’hi aplegués tanta gent. Com a apunt, a la

primera que van celebrar uns grans magatzems el 1978 ja

s’hi van apuntar més de 17.000 persones.

També, i molt important, les immenses possibi l itats de

dinamització que ofereix Internet i la interrelació que

s’aconsegueix a les xarxes socials. Saber dels l locs on se

celebraven curses fa vint o vint-i-cinc anys era una epo-

peia. I no diguem la dificultat per conèixer les classifica-

cions. Avui, els calendaris de curses que hi ha a les xarxes i

la immediatesa amb què es publiquen els resultats és un

avantatge enorme.

Una cosa que també ajuda molt a l’expansió és la

incorporació de la dona al món del córrer, especialment

significativa des de fa uns deu anys. Una més, la definitiva

recomanació dels metges a fer exercici . Fa anys, gairebé la

majoria deien el contrari. I una altra més, la influència

que exerceixen les marques amb la seva publicitat.

Un canvi molt gran ha estat l’acceptació per part dels

ciutadans dels inconvenients que els pot suposar l’enorme

quantitat de curses que hi ha en una ciutat com Bar-

celona. Res a veure amb el que succeïa uns quants anys

enrere. Sa majestat el cotxe era l’amo dels carrers i els

participants a curses havíem de suportar clàxons i impro-

peris d’automobil istes. Ara ja no passa. Només, de tant en

tant, algú escriu una carta als diaris queixant-se a l’Ajun-

tament «del nombre de curses que hi ha a Barcelona  que

entorpeixen el trànsit», sense adonar-se que la ciutat té

El córrer, ahir i avui

Societat

El fenomen del córrer

Miquel Pucurull

Tots Som Sport, Fl ickr
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altres problemes molt més importants que no pas les

curses atlètiques.

El córrer és una manifestació social molt viva, en què

hi observo tendències que l’atomitzen més i més: per ex-

emple, el fet que cada cop hi ha més «curses solidàries»

en les quals es contribueix amb la inscripció a causes be-

nèfiques. També augmenta el nombre dels que fan reptes

solidaris relacionats amb la marató de Barcelona, recap-

tant diners en el seu entorn també per una causa. És el

que en els països anglosaxons en diuen Run for Charity.

Una relació, aquesta del córrer i la solidaritat, que, per

cert, no sé veure gaire en altres activitats esportives.

En el nostre món del córrer, però, no tot és idíl ·l ic. Un

paradigma són els preus dels dorsals a Barcelona. El de

qualsevol cursa s’apuja d’un any a l’altre sense parar. Com

a mostra, l’Open Jean Bouin costava dotze euros fa poc

temps; ara en costa vint. Per una anàlisi que he fet, les

inscripcions de les curses de la nostra ciutat són molt més

cares que les de Madrid, València i Sevil la. Excepte en la

marató, en la majoria de casos és gairebé el doble per a la

mateixa distància. No és qüestió de dir que potser a les

nostres hi hagi més serveis. Ho desconec però no ho

crec.   Tampoc no és cosa de pensar que la raó està en què

en altres l locs les administracions ajuden més que aquí.

Potser sí; també ho desconec. Com sigui, la comparació

no s’aguanta per enlloc.

Una altra cosa que, personalment, em treu de polle-

guera, és que s’hagi generalitzat tant l’ús de mots d’ori-

gen anglosaxó a casa nostra, com si no poguessin dir-se

en català. A banda de l’omnipresent running i de les seves

derivades, el reguitzell de paraules angleses relacionades

amb el món del córrer és infinit. Als que acaben una cursa

se’ls diu finishers; algunes curses han canviat el nom i ara

se les coneix com race; els entrenadors, trainer o coach;

els entrenaments, training o planning. . . Sense cap mira-

ment, s' inclouen anglicismes en els noms de clubs i en els

equips de corredors. També en els articles de revistes i

diaris, en els escrits dels webs i en els blogs, etc. A més, a-

questa generalització s’ha estès, i molt, a les xarxes

socials. I un paradigma de tot això són, com deia, els

noms de les curses. Cada cop en proliferen més amb el

terme run .   I ni tan sols des del món educatiu se’n dóna

«Augmenta el nombre dels que fan reptes solidaris relacionats amb la marató de Barcelona, recaptant diners
en el seu entorn també per una causa. [...] Una relació, aquesta del córrer i la solidaritat, que, per cert, no sé

veure gaire en altres activitats esportives»

Societat

UGT de Catalunya, Fl ickr
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exemple. L’any passat es va disputar per primera vegada

una cursa a Barcelona per desenvolupar l’activitat es-

portiva a les universitats catalanes. El seu nom: Unirun . Es

podria suposar que és per atreure els estrangers que ens

visiten. Però no és així. En un poble de l’interior, com Sant

Feliu de Pallerols, es fa la   Warclubs Run o a Sallent la   Bell

Race. Fins i tot, hi ha curses on l’únic mot en català és el

nom de la població. Com per exemple a Igualada, on se

celebra la Igualada Urban Running Night Show.

A aquest pas, casa nostra es convertirà en una mena

de Far West de runners. Encara bo que hi ha proves amb

un nom català com la Cursa de l’Amistat, la Cursa del Po-

blenou, la del Guinardó, la de Sants. . . I moltes més, s’ha

de dir. Fins i tot, la Cursa de Cantonigròs –Memorial Ra-

mon Oliu– que se celebra al juny en memòria de qui va

introduir les curses i la marató a Catalunya fa gairebé

quaranta anys. De fet, a l’Oliu, que va viure mitja vida als

Estats Units, estic segur que no li hauria agradat que la

cursa que porta el seu nom fos una race.

Se’n podrien dir més, de coses que han canviat. En

qualsevol cas, i per descomptat, prefereixo l’època d’ara a

la d’abans. Qualsevol temps va ser pitjor. També en el que

té a veure amb el córrer.

«Una altra cosa que, personalment, em treu de polleguera, és que s’hagi generalitzat tant l’ús de mots
d’origen anglosaxó a casa nostra, com si no poguessin dir-se en català. A banda de l’omnipresent running i de
les seves derivades, el reguitzell de paraules angleses relacionades amb el món del córrer és infinit»

Societat

L’autor
Miquel Pucurull. 77 anys. Fill d’un conductor de tramvia i

d’una portera de l’Eixample. Va començar a córrer quan

tenia 40 anys per perdre pes, i avui ja té 45 maratons aca-

bades i moltes curses de distàncies diverses. Impulsor de

l’acció solidària «Corre la marató de BCN amb mi, pels

nens diabètics» per ajudar a la investigació que fa l’Hos-

pital de Sant Joan de Déu sobre la diabetis infantil. L’any

passat va escriure el llibre Mai no és tard (Columna Edi-

cions), sobre les seves vivències en el córrer, on estimula a

que tothom faci algun tipus d’exercici; «si és el córrer, mi-

llor que cap altre». És l’autor d’un dels blogs més llegits

sobre el món del córrer http://calaixsastremoncorrer.blog-

spot.com.es. A Twitter el trobareu com a @Pucurull.

Cursa de la Mercè, 2015, Daniel Jul ià Lundgren, Fl ickr
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Repensant el turisme
esportiu de l’Alt Berguedà

La meva entrada al món de la política va ser propiciada

per la col·laboració i implicació al teixit esportiu del meu

municipi, la Pobla de Lil let. El fet de poder gestionar, en

primer lloc al meu municipi, i posteriorment com a respon-

sable de l’àmbit d’esports del Consell Comarcal, m’ha per-

mès poder aportar –des de la modèstia– allò que he

cregut més positiu per a la meva comarca, i alhora poder

fer realitat un projecte que des del punt de vista personal

em feia molta il ·lusió com a corredor i apassionat del trail:

l’Estació de Trail de l’Alt Berguedà.

El Berguedà és una comarca del Prepirineu amb un ter-

ritori excel·lent per poder realitzar esports a l’aire lliure du-

rant tot l’any. Des del senderisme, la BTT, el ciclisme de car-

retera, la natació, el triatló i sobretot, des de fa ja uns

quants anys, el trail running. Tot això és possible gràcies al

patrimoni natural de què disposem: el Parc Natural del Cadí

Moixeró, presidit pel massís del Pedraforca o la menys co-

neguda Serra de Catllaràs, sense oblidar l’embassament de

la Baells.

Des de la posada en marxa de l’Ultra Pirineu, abans ano-

menada Cavalls del Vent, la comarca s’ha posicionat com a

punt de referència de la pràctica del trail. Mostra d’això és el

creixement de curses similars amb àmplia participació i gran

qualitat en els corredors, com per exemple l’Ultra Catllaràs a

la Pobla de Lillet o la Trail del Moixeró a Bagà.

A banda de les curses, hi ha un gran nombre de sen-

ders senyalitzats, a més de les travesses ja consolidades,

com pot ser la travessa pels refugis del Cadí-Moixeró «Ca-

valls del Vent», que posteriorment va esdevenir cursa.

A tall d’exemple, per mostrar la importància dels es-

ports a l’aire ll iure a la nostra comarca, i ens fixem en les

dades que recull l’Estudi del senderisme com a activitat turís-

tica pel desenvolupament econòmic, l iderat per l’Agència de

Desenvolupament Econòmic del Berguedà, partim d’una

població de 151.200 senderistes. Tenint en compte el total

de la població, s’estima que, amb un 95% de confiança,

amb la grandària de la mostra, el percentatge d’error

màxim és del 3,35%.

Cavalls del Vent, Fl ickr

El fenomen del córrer

Abel García Marín
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Tots aquests elements estan propiciant que ens visiti un

gran nombre de persones, i alhora ha fet que es faci una

aposta decidida des dels municipis de Bagà, la Pobla de

Lillet, Guardiola de Berguedà i l’ens comarcal per consolidar

el Berguedà com una comarca de destinació turística espor-

tiva, i un dels fets que ens poden ajudar a fer-ho és la futura

Estació de Trail.

Els elements que formen part de la base de tot plegat

són:

• Ampli ventall de senders senyalitzats, molts d’ells de ma-

nera circular, propicis a esdevenir itineraris de l’Estació

de Trail.

• Aprofitar el ressò internacional que tenen curses com

l’Ultra Pirineu o l’Ultra Catllaràs perquè que serveixin

com a aparadors de la comarca i atraure públic.

• Aprofitar –amb petites millores i un petit canvi a l’hora

de gestionar determinades instal·lacions– les infraes-

tructures que poden ser utilitzades com a punts de servei

als futurs clients. Un exemple podrien ser els pavellons

de Bagà i la Pobla, l’Oficina de Turisme de Guardiola de

Berguedà, els vestidors de les piscines de Guardiola, la

Pobla o Bagà, el Xalet del Catllaràs a la Pobla de Lillet…

• Aprofitar els recorreguts, com el de Cavalls del Vent

(adaptant al màxim el recorregut per fer-lo amb

sortida des de Bagà) i de l’Ultra Catllaràs (actualment

no marcat) , perquè esdevinguin punts d’entrenament

de gran recorregut de la mateixa Estació.

• Actualment tenim persones que representen les figures

clau en aquest esport a Catalunya, la Núria Picas i molt

especialment en Pau Bartoló.

L’objectiu de tot plegat és que el Berguedà, comarca

situada a poca estona de la zona metropolitana, esdevin-

gui un l loc emblemàtic per a l’entrenament de curses de

muntanya de la mateixa manera que ho fan les estacions

d’esquí amb tot el relacionat amb els esports de neu.

Aquesta pràctica esportiva, i d’aquí el gran interès a

desenvolupar aquest projecte, és el potencial impacte

econòmic que pot representar:

• Si el corredor té uns senders clarament marcats amb

la informació d’interès necessària, esdevindrà un

cl ient fidel itzat.

• El fet de poder oferir uns serveis extraordinaris, com

pot ser dutxar-se, permetrà al largar l’estada dels

cl ients i propiciar que consumeixin al territori .

• Determinats serveis poden ser subjecte de ser comer-

cial itzats en diferents tipologies de forfets que donen

possibi l itats diverses.

Grup de corredors de l’Ultra Pirineu. Abel Garcia Marín

L’objectiu és que el Berguedà, comarca situada a poca estona de la zona metropolitana, esdevingui un lloc
emblemàtic per a l’entrenament de curses de muntanya, de la mateixa manera que ho fan les estacions
d’esquí amb tot el relacionat amb els esports de neu
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• El desplegament de l’Estació pot propiciar que profes-

sionals de l’àmbit puguin sumar-se al projecte: fisio-

terapeutes, entrenadors, guies, taxistes, etc.

• Tot aquest projecte és compatible amb totes les activi-

tats relacionades amb la bici .

• L’Estació pot oferir periòdicament sessions temàtiques

per dinamitzar amb accions puntuals la mateixa

estació (campus, training camps…).

Aquest projecte té, però, un doble objectiu: a banda

de promoure econòmicament la comarca, també promou

l’esport, donant continuïtat a projectes com l’Escola de

Trai l , i de l’Associació Esportiva Mountain Runners, que

consol ida esportistes des de la base fins a corredors d’alt

nivel l competitiu en les curses de muntanya.

Un tema no poc important i del qual hem de ser cons-

cients, és el de l’impacte al medi. Cada vegada ens visita

més gent, i cada vegada s’està trencant més l’estaciona-

l itat, mentre que anys enrere ens visitava gent exclusi-

vament a les pistes d’esquí en els mesos d’hivern i bole-

taires en els mesos de tardor. Encara que s’han de fer

molts esforços per conscienciar els visitants perquè res-

pectin el territori, no deixin deixal les, no trepitgin fora de

les rutes senyal itzades, etc. , cal dir que amb la prol ife-

ració d’itineraris ben senyal itzats i amb la descripció àm-

pl ia de recorreguts, restarem densitat de pràctica als iti -

neraris típics i això provocarà, de manera indirecta,

menys intensitat en els recorreguts actuals. Dit d’una

altra manera, amb la nova Estació de Trai l es repartirà el

públ ic corredor/senderista en molts més qui lòmetres se-

nyal itzats.

Finalment, crec que l’aposta que fem és una bona

oportunitat per a la comarca, tant des del punt de vista

esportiu com econòmic; això sí, amb la implicació del

sector privat, per tal de consol idar i fidel itzar visitants del

país i a escala internacional.

L’autor
Abel García Marín, 38 anys. Vicepresident del Consell

Comarcal del Berguedà i conseller d’Esports, és cap d’Es-

ports a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i, des de 2003,

regidor de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet. Del 2007 al

2011 va ocupar diversos càrrecs destacats a l’Àrea d’Esports

de la Diputació de Barcelona. En l’àmbit esportiu, des de

2013 és corredor d’ultratrails i compagina aquesta afició

amb el futbol sala, on juga com a porter de l’equip La

Pobla de Lillet, federat a la segona divisió catalana

territorial. A Twitter piula des de @Abelgama77.

El desplegament de l’estació de trail pot propiciar que professionals de l’àmbit puguin sumar-se al projecte:
fisioterapeutes, entrenadors, guies, taxistes, etc.

Tram d’una cursa en un parc natural. Arxiu UGT
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En els últims temps, els experts jurí-

dics dels sindicats observem com to-

ta reforma laboral que diu pretendre

flexibil itat en el sistema de relacions

laborals, acaba recalant en la finali -

tat última i real: l’abaratiment dels

costos laborals, en el vessant de ren-

des salarials.

I un exemple paradigmàtic n’és

la figura de les empreses multiser-

veis. Aquestes es dediquen a una

multiplicitat d’activitats de natura

molt diferent, amb l’objecte, en

molts casos, de prestar els seus ser-

veis a tercers, a través de la figura

de la subcontractació (art. 42 ET),

amb la pretensió d’atorgar flexibil i -

tat a les empreses receptores del

servei.

Aquestes empreses multiserveis

el que fan amb gran eficiència és di-

fuminar la seva activitat principal.

Cal recordar que les condicions labo-

rals dels treballadors, en la seva

gran majoria, es regeixen pels con-

venis sectorials, que garanteixen

unes condicions mínimes aplicables

a tot el sector. La forma d’evitar-los

és negociar convenis d’empresa que

facin inaplicable el conveni sectorial.

I a aquest efecte, resulta molt

útil la pluriactivitat d’aquestes em-

preses. En portar a terme diverses

activitats de natura molt diferent i

amb substantivitat pròpia, no en va

constitueixen l’objecte de moltes

contractes, és força difícil justificar

l’aplicació d’un conveni sectorial,

perquè podent ser propi d’«una» de

les activitats d’aquesta empresa, no

ho és de la resta d’activitats. Això ha

generat una divisió de criteri entre

els jutges i els magistrats a l’hora de

donar-hi una solució. De fet, s’ha

anat optant entre comprovar si hi

havia una activitat predominant que

destaqués sobre les altres (criteri

tradicional) , o bé, fixar-se en la subs-

tantivitat de cada activitat i veure’n

l’autonomia (criteri que s’ha anat

elaborant davant aquest problema),

i la impossibil itat d’assumir el criteri

d’activitat predominant.

En aquest procés, les mateixes

empreses multiserveis han anat

oferint les seves pròpies solucions,

com ara negociar un conveni d’em-

presa propi i específic, adaptat a les

seves necessitats. Però el cert és que

aquests convenis no s’adaptaven a

activitats tan diverses. El resultat ha

estat convenis d’empresa amb es-

cassa i mala regulació dels grups

professionals i els continguts funcio-

nals d’aquests. De fet, en molts

d’ells es reduïen els grups professio-

nals, ampliant d’aquesta manera la

polivalència funcional exigible als

treballadors i, sobretot, reitero, so-

bretot, se’ls rebaixava els salaris, la

qual cosa anava acompanyada

d’una estructura salarial pobra i de-

ficient en conceptes retributius de ti-

pus personal o professional.

En fi, tota una enginyeria jurídica

de no gaire alt nivell, però molt efi-

caç per aconseguir el veritable resul-

tat perseguit, la FLEXIRETRIBUCIÓ.

Treballar fent de tot i aconseguir co-

brar menys; qui en dóna més?

Empreses multiserveis,
un instrument per abaratir

costos laborals
Luis Ezquerra Escudero, responsable Àrea d’Estudi i Formació, Gabinet Jurídic UGT

Societat
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A partir de l’aprovació de la Llei 17/2015, de 21 de juliol,

d’igualtat efectiva de dones i homes, a Catalunya es reco-

neix la igualtat de dones i homes com un valor cabdal per a

la democràcia. La nova Llei determina l’eliminació dels obs-

tacles que impedeixen gaudir d’una societat efectivament

equitativa entre dones i homes malgrat fa molts anys que

existeixen lleis que reconeixen aquesta igualtat.

Segons explica la presidenta de l’Institut Català de les

Dones (ICD), Teresa M. Pitarch, «la nova Llei defineix els di-

ferents agents socials involucrats i els canvis culturals a fer

per eliminar radicalment tot allò que ens allunya de l’equi-

tat entre homes i dones i que encara és vigent en la família,

l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món la-

boral i l’organització social. Es tracta d’un llast que dificulta

que les dones puguin desenvolupar els seus drets, les seves

vides i les seves carreres professionals com i fins on elles

vulguin».

En el marc de les polítiques públiques i les actuacions de

l’ICD per donar compliment a aquesta llei, la presidenta de

l’ICD subratlla que «hem definit tres grans línies estratègi-

ques prioritàries: l’impuls de les actuacions en l’àmbit de

l’educació per a la incorporació de la coeducació a tots els

nivells i modalitats del sistema educatiu; la implicació dels

mitjans de comunicació en l’àmbit de les polítiques d’igual-

tat i l’elaboració de codis de bones pràctiques i de conducta

en aquest camp; i la participació de les entitats i de tots els

agents socials en el desenvolupament de les actuacions que

realitzem des de la nostra institució».

La creació de l’Observatori per a la Igualtat de Gènere,

adscrit a l’ICD, és una de les mesures que determina la Llei.

Aquest ens farà seguiment de la imatge i dels estereotips

de les dones publicats als mitjans de comunicació, a inter-

net i a les xarxes socials, també pel que fa a banalització de

la violència masclista. De fet, aquest Observatori tindrà ads-

crit el Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència

Masclista, que impulsarà i farà el seguiment de la recerca,

la formació i la reflexió en matèria de violència masclista,

especialment de caràcter interdisciplinari.

«la Llei d’igualtat
impulsa una Catalunya democràtica i avançada gràcies a l’equitat de gènere»

Generalitat de Catalunya, Imatges de l’ICD

Teresa M. Pitarch, presidenta de l’Institut Català de les Dones:
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A més de la creació de l’Observatori per a la Igualtat de

Gènere, destaquen en la Llei les mesures de foment de

l’equitat i de l’accés de les dones al mercat laboral, a través,

per exemple, de la creació de plans per millorar l’ocupació

de les dones, el foment de les iniciatives d’emprenedoria li -

derades per dones, el suport a les empreses per al foment

de la igualtat d’oportunitats, la creació de clàusules pel que

fa a la contractació pública i les subvencions per promoure

la responsabilitat social de gènere de les empreses que hi

optin, la creació d’un distintiu d’excel·lència empresarial en

matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, i accions so-

bre els usos dels temps i la promoció de mesures de concili -

ació de vida personal i laboral.

Teresa M. Pitarch ha posat de relleu que «totes les me-

sures que determina aquesta Llei impulsen una Catalunya

democràtica i avançada gràcies a l’equitat de gènere. Es

tracta d’una eina que ens ha de permetre fer aquest salt

cap a una societat més justa i amb dones i homes més lliu-

res. Aquest no és un repte de l’administració, és un repte

col·lectiu, el compromís de tota una societat que ha decidit

avançar».

L’Institut Català de les Dones l idera les polítiques de do-

nes de Catalunya i és la institució de referència del Go-

vern de la Generalitat de Catalunya per a les polítiques

públiques en favor de l’equitat de gènere, que inclou la

lluita contra la violència masclista. Crea i coordina els

Plans estratègics de Polítiques de Dones i el Programa

d’Intervenció Integral contra la violència masclista, que

marquen les polítiques actives del Govern en aquest

àmbit. Ofereix informació i atenció a les dones a través

de 5 oficines d’informació en el territori de Catalunya

on les dones poden obtenir atenció psicològica i legal

gratuïta, i a través de la Línia 900900120 d’atenció a

les dones en situació de violència masclista. També

col·labora amb les iniciatives de la societat civil a través

de subvencions a les entitats que treballen per a l’equi-

tat de gènere, així com amb els ens locals que realitzen

actuacions en favor de les dones; dóna suport als Ser-

veis d’Informació i Atenció a les Dones dels municipis i

comarques amb més de 20.000 habitants de tot el ter-

ritori de Catalunya.
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La confiança ni es compra ni es ven:

es guanya. Avui queda lluny la confi-

ança de la ciutadania en el projecte

de la Unió Europea, fins i tot d’aque-

lla que denominàvem Europa Social,

la de les persones i dels drets soci-

als, que era un model a seguir i ex-

portar a la resta del món. Aquell

projecte d’Europa que va saber aple-

gar els interessos de les persones i

del capital per fer un continent mi-

llor. Aquella Europa amb líders polí-

tics com Jacques Delors o Olof

Palme, que van saber explicar un

projecte on el benestar social i el

progrés econòmic eren el seu ADN.

Aquell propòsit és lluny del pro-

jecte que avui ens volen vendre i

aquella confiança en els líders polí-

tics s’ha esvaït. Europa es mou per

inèrcia i pels interessos de les multi-

nacionals. El poder s’ha organitzat

de diferents formes: multinacionals,

mercats, lobbys.. . que han ordit una

trama gairebé perfecta si estigués-

sim en una altra època. Però avui,

en una societat cada cop més con-

nectada i que exigeix més trans-

parència, queden pocs secrets, que

tard o d’hora se sabran. Per aquest

fet volen signar tractats com el CETA

o el TTIP, per tenir la legitimitat dels

governs. Feta la llei feta la trampa.

Això és el que li va passar a prin-

cipis de novembre del 2014 a Jean

Claude Juncker, avui president de la

Comissió Europea, quan uns docu-

ments filtrats per Luxleaks van de-

mostrar que durant el seu mandat

com a primer ministre Luxemburg va

esdevenir un centre europeu d’eva-

sió fiscal corporativa. Quina credibil i -

tat pot tenir un polític a nivell

europeu quan en el seu propi país va

treballar perquè les regles del joc be-

neficiessin les grans multinacionals,

que generen un volum important de

diners però no volen que els seus

beneficis reverteixen en la societat?

Junkers va ser injust i la seva actitud

envers el capital no el capacita ètica-

ment per dirigir el projecte europeu.

D’igual manera, fa unes setma-

nes ens vam assabentar que l’ex-

president de la Comissió Europea,

José Manuel Durão Barroso, anirà a

treballar –aprofitant una porta gi-

TTIP,
no només una

qüestió de confiança
Daniel García, coordinador Àrea Internacional, UGTde Catalunya

Fotografies de Júlia Badenes, ACN
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ratòria– al banc d’inversions Gold-

man Sachs, considerat un dels artí-

fexs de les hipoteques subprime i un

dels responsables de la crisi econò-

mica. Potser el seu nomenament és

legal, però està mancat de tota ètica

i ens porta a preguntar-nos a quins

interessos va servir Barroso durant la

seva presidència. Un fet més que fa

perdre la confiança dels ciutadans

envers la Comissió Europea, una ins-

titució que té grans reptes en un ho-

ritzó proper, com el Brexit, el TTIP, el

CETA o els milers de refugiats amun-

tegats en camps de refugiats que

semblen de concentració. Persones i

projectes que necessiten resposta.

Avui més que mai, les bones

pràctiques i la confiança en els seus

líders són de vital importància per

arribar a conquerir aquestes fites

amb garanties. Avui, per aquests

dos casos, entre d’altres, és normal

que la ciutadania no confiï en les

negociacions que els representants

europeus estan portant a termes

sobre el CETA i el TTIP amb altres lí-

ders polítics mundials. Negociacions

que, emparant-se en la voluntat de

negociar les mil lors condicions per

als interessos d’Europa, s’oculten

per poder afavorir el capital i les

multinacionals en detriment de les

l l ibertats, la democràcia i els

interessos de les persones i de la

classe treballadora.

Si amb la legislació vigent i

sense acords de l l iure comerç inter-

nacional han articulat trames d’en-

ginyeria fiscal per evadir impostos,

¿què faran amb unes l leis i uns tri-

bunals concebuts per a un mercat

salvatgement l l iure i que afavorei-

xen clarament un cantó de la ba-

lança? Camparien arreu sense ètica

però amb la legitimitat dels tractats

signats.

Aquesta tardor es presenta ca-

lenta i no parlem només dels efec-

tes del canvi cl imàtic, sinó de les

diferents iniciatives que des dels

moviments socials portarem a ter-

me per denunciar la nostra discon-

formitat amb aquests tractats de

ll iure comerç, tant el TTIP amb els

Estats Units com el CETA amb el Ca-

nadà.

Des de la UGT de Catalunya de-

nunciem que els negociadors dels

tractats a una banda i altra de

l’Atlàntic estan actuant com els tri-

lers. Primer ens venen les merave-

l les d’uns tractats que prometen

ll igar gossos amb llonganisses, i

després ens amaguen les boles amb

magistrals moviments per estafar-

nos.

Per això, hem de sortir al carrer

el 15 d’octubre a lluitar contra

aquests tractats de ll iure comerç

perquè, entre d’altres, són negociats

amb opacitat i suposaran un cop

mortal als nostres drets laborals, so-

cials i mediambientals, perquè no

podem deixar un món pitjor que el

que vam trobar nosaltres, però so-

bretot, perquè volem recuperar la

confiança d’unes institucions i d’una

classe política que avui s’ha esvaït

perquè la confiança ni es compra ni

es ven, es guanya.
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L’enquesta d’Els refranys més usuals de

la llengua catalana és un projecte coor-

dinat per Joan Fontana, José Enrique

Gargal lo, Víctor Pàmies (de la Univer-

sitat de Barcelona) i Xus Ugarte (de la

Universitat de Vic-Universitat Central de

Catalunya) , iniciat el 2014, dinamitzat

a través del blog www.refranysmes-

usuals.cat, i amb el qual es pretén de-

terminar quins són els refranys que

hauria de conèixer un parlant nadiu o

els nous parlants de la l lengua.

Les dites i els proverbis determinen

el pòsit cultural d’un poble o d’una co-

munitat. Tots els parlants en coneixen i

n’usen, més o menys sovint, en deter-

minades situacions comunicatives. I els

nous parlants també han d’aprendre,

al costat dels rudiments gramaticals i el

lèxic bàsic, un seguit d’expressions que

juguen amb el l lenguatge metafòric i

figurat.

Per arribar a establ ir un rànquing

d’aquests refranys més usuals, ha cal-

gut elaborar un repertori equi l ibrat te-

màticament i territorialment, perquè

tots els enquestats, provinguin de la zo-

na dialectal que provinguin, hi trobin

peces conegudes i habituals i perquè, a

través de les variants conegudes per

cada participant, es pugui traçar un

mapa dialectal sincrònic de cada parè-

mia proposada.

Vam partir doncs d’una mostra

d’uns 500 refranys, classificats en una

quinzena de temes generals, que es

podien descarregar en format de ful l de

càlcul, i que era la reelaboració sincrè-

tica de diversos estudis anteriors sobre

la popularitat dels refranys, passats pel

sedàs i la consulta a especial istes i bons

coneixedors de les diverses zones i par-

lars de la l lengua catalana, perquè tots

els territoris s’hi sentissin representats.

Amb la voluntat d’arribar a un pú-

bl ic el més nombrós possible i atesa la

complexitat de l’enquesta, vam establ ir

un període d’un any per a poder des-

Llengua

Els refranysmés usuals de la llengua catalana

A bon entenedor, breu parlador

A cal ferrer, ganivet de fusta

A gos flac tot són puces

A grans mals, grans remeis

Abans és l’obligació que la devoció

A les penes, punyalades

Ai senyor, tanta roba i tan poc
sabó, i que neta que la volen!

Almal temps, bona cara

Almalfeiner cap eina li va bé

Avui per tu, demà permi

Bo bo vol dir ruc

De pare músic, fill ballador

Costums fan lleis

Cel rogent, pluja o vent

Després de les rialles
vénen les plorades

Després del temporal ve
la bonança

Dos galls en un galliner, no
hi poden ser

Elmón no es va fer en un dia

El pecat es pot dir,
però el pecador no

Joan Fontana (UB), José Enrique Gargallo (UB), Víctor Pàmies (www.dites. cat) i Xus Ugarte (UVic-UCC)
Il·lustracions: Jordi Beltran. 2015, www.jbeltran.es
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carregar-se, emplenar i retornar-nos

l’enquesta digital . I en aquest període

de temps vam poder obtenir i proces-

sar 884 enquestes.

Així, a través de la xarxa, hem vol-

gut posar en contacte modernitat i

antigor i hem faci l itat que dites, re-

franys i proverbis, aquel les peces de les

quals cerquem la patrimonial itat secu-

lar, esdevinguin el pinyol d’un projecte

informàtic, que ha intentat aprofitar els

avantatges de les eines de comunica-

ció, gestió i edició multimèdia, per

dotar-los d’una vida digital i actual. I

els refranys s’adapten bé a les noves

tecnologies. Mireu, si no, la bona pre-

sència que tenen en xarxes com

Twitter, Facebook, Pinterest o en altres

continguts de caràcter didàctic i divul-

gatiu.

Durant el darrer any (entre el gener

de 2015 i gener de 2016) , hem extret

les dades de les enquestes, les hem

processades en format de base de da-

des i hem començat a oferir resultats a

través de diverses línies d’estudi.

I , en resposta al compromís adquirit

amb els participants a l’enquesta i en

compensació a l’esforç que els va com-

portar emplenar-la, vam fer la publi-

cació digital del refranyer temàtic que

va servir de base per a elaborar l’en-

questa. En aquesta fase del projecte ha

estat molt valuosa i agraïda la col ·labo-

ració de Jordi Beltran, que ha i l ·lustrat

la coberta del l l ibre, cada un dels quin-

ze temes i ens ha donat un cop de mà

en la maquetació final del l l ibret elec-

trònic.

Després de resoldre els temes logís-

tics, informàtics, de màrqueting i de di-

fusió, ja podem entrar de ple a treballar

els aspectes lingüístics i paremiològics

del projecte.

Un cop tabulades les preferències i

votacions de les 884 enquestes, el ràn-

quing final amb els vint-i-cinc refranys

més votats és el següent:

Els arbres no deixen
veure el bosc

Els cansats fan la feina

És tard i vol ploure

En la terra dels cecs, el
borni és el rei

En el pecat porta
la penitència

Fa més qui vol
que qui pot

Fent i desfent,
aprèn l’aprenent

Infants i orats
diuen les veritats

L’home que volmentir gran
memòria ha de tenir

La llengua no té ossos
però en trenca de ben grossos

Les desgràcies no venen mai soles

Menja bé, caga fort
i no tingues por a la mort

Mestra de tot, oficial de res

Pa per a avui,
fam per a demà

Per la boca mor el peix

Planxa plena no té pena

Pobrets, alegrets
iligerets de butxaca

Quan els gossos borden,
alguna cosa senten
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1. Més val sol que mal acompanyat

2. Feta la llei, feta la trampa

3. Hi ha més dies que llonganisses

4. Com més serem, més riurem

5. Qui paga, mana

6. La primavera la sang altera

7. A poc a poc i bona lletra

8. A la tercera va la vençuda

9. Les aparences enganyen

10. Tots els camins van (o duen, o por-

ten) a Roma

11. De mica en mica s’omple la pica

12. Parlant, la gent s’entén

13. Cada casa és un món

14. Per una orella li entra i per l’altra li

surt

15. Qui no corre, vola

16. La paciència és la mare de la ciència

17. A l’estiu tota cuca viu

18. El temps tot ho cura

19. D’on no n’hi ha no en raja

20. El remei és pitjor que la malaltia

21. L’excepció confirma la regla

22. L’esperança és l’últim que es perd

23. Qui no plora, no mama

24. El temps és or

25. Any nou, vida nova

Encara ens resta molta feina per a

poder tabular i garbel lar les dades ob-

tingudes. Pensem, per exemple, que a

través de les dades que obtenim de ca-

da enquesta podem extrapolar dades a

nivel l dialectal (per zones generals, co-

marcals o encara més locals) a través

de la informació d’on van néixer o on

viuen els enquestats. Dades que po-

dem creuar amb els diferents àmbits

temàtics de l’enquesta i que podem

també seccionar per edat, l lengua ma-

terna (o paterna) i gènere.

Quan un no vol, dos no es barallen

Qui amb dolents s'ajunta,
dolent es torna

Qui no té feina, el gat pentina

Qui dia passa, anyempeny

Qui no té l'eina, no fa feina

Qui vulgui peix,
que es mulli el cul

Sap més el diable
per vell que per diable

Robar a lladres no és pecat

Si vols estar ben servit,
fes-te tu mateix el llit

Sempre plou sobre mullat

Sempre plou
quan no hi ha escola

Tal pare, tal fill

Tant tens, tant vals

Tanta confiança fa fàstic

Tothom té la seva creu

Valmés bona
fama que dinars

Un clau en treu un altre

Valmés prevenir
que guarir

Valmés ser petit
i eixerit que gros i ase

Vent de xaloc,
marmolta i peix poc

Viu quimés piula
que qui xiula
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La Terminologia de les curses populars és un diccionari en

línia (www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215) que

recull més de dos-cents termes relacionats amb el món de

les curses i l’afició per sortir a córrer. Cadascuna de les en-

trades presenta la forma o les formes sinònimes en català,

els equivalents en castellà, francès i anglès, la definició i,

sovint, notes complementàries.

El món de l’atletisme popular té una llarga tradició a

casa nostra, però la seva popularitat ha experimentat un

gran creixement aquests darrers anys. Llibres, blogs, mit-

jans de comunicació i converses s’han omplert d’expressi-

ons de vegades ben especialitzades. I en alguns casos, es

fan servir formes angleses (runner, running, finisher) que,

de cop i volta, semblen imprescindibles per a designar con-

ceptes que fins fa quatre dies es deien d’altres maneres.

L’objectiu d’aquest diccionari és contribuir a la difusió

d’una terminologia catalana adequada també en aquest

terreny. S’adreça especialment a periodistes, organitzadors

de curses, mediadors lingüístics i altres professionals que

han de fer ús d’aquests termes en la seva activitat diària,

però també pot tenir interès per als corredors en general,

especialment per a aquells a qui agrada de compartir les

seves experiències en les xarxes socials.

La selecció de termes s’ha fet a partir de la terminolo-

gia compartida amb disciplines com ara l’atletisme, d’al-

tres reculls previs; de les propostes que ens han fet arribar

diversos usuaris per mitjà de les xarxes socials; del buidat-

ge de blogs i webs especialitzats, i també del coneixement

directe.

Alguns exemples de termes recoll its:

afinada (tapering) arribat -ada (finisher)

calaix de sortida canellera (muñequera)

corredor -a (runner) córrer (run, running)

cursa de muntanya (trail) dessuadora (sudadera)

dorsal (no pitrall) entrenar-se

escalfar-se fasciïtis plantar

gambada (zancada) línia de mesurament

llebre (pacemaker) marató (fem. )

marca personal mur

pronador retallar

sabatilla minimalista supinador

ultramarató xip

Tots els diccionaris són fotografies que es prenen en un

determinat moment de l’evolució del coneixement i dels

usos lingüístics, però en aquest cas concret, el caràcter de

producte obert i en evolució és especialment destacable.

La terminologia d’aquest recull s’anirà completant amb

noves entrades i informació que ens facin arribar els usua-

ris o que, de moment, encara està en una fase incipient de

treball. Ens podeu fer arribar totes les propostes de millora

a l’adreça informacio@termcat.cat.

Llengua

Tu «fas running» o «surts a córrer»?
TERMCAT, Centre de Terminologia. Publicat awww.termcat.cat

Pluja de mots
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Pot influir en una percepció més bona del servei i de la

imatge que dóna l’empresa, l’administració o l’ONG una

gestió l ingüística inclusiva i sol idària basada en els valors

que desprèn la responsabil itat social corporativa? Quin

paper hi poden desenvolupar els treballadors en aquesta

tasca?

A la Plataforma per la Llengua som del parer i tenim

la convicció que la mil lora de la gestió l ingüística ajuda a

material itzar tant els objectius com els beneficis dels pro-

jectes a desenvolupar, perquè fa tenir en compte la plena

satisfacció de l’usuari i del cl ient. Però de què parlem

quan parlem de gestió l ingüística? Parlem de les capaci-

tats i habil itats que tenim i podem aprendre les persones

–a títol individual i col ·lectiu– per tal que les nostres con-

ductes l ingüístiques esdevinguin coherents, inclusives i

sol idàries. Podem aprendre a gestionar les l lengües? És

clar que sí, parlem d’un procés d’aprenentatge per mil lo-

rar l’enfocament i l’assertivitat de les nostres habil itats

l ingüístiques, fet que ens fa prendre consciència de les

conseqüències que tenen els nostres hàbits. Si afinem

més i ens circumscrivim en un marc relacional com el la-

boral, aquest procés d’aprenentatge pot centrar l’atenció

en la diversitat l ingüística com una realitat global que té

el seu reflex més evident en el context local. Entendre

aquesta diversitat i saber-la gestionar són dos aspectes

clau per a la mil lora de la qualitat professional, el creixe-

ment personal i el desenvolupament de societats més in-

clusives i sostenibles. Per fer-ho possible, cal crear espais

per afavorir que els qui s’endinsen en aquest aprenentat-

ge, reflexionin críticament no solament sobre la gestió

l ingüística que duen a terme, sinó que integrin una nova

perspectiva de quin rol actiu poden desenvolupar com a

parlants.

Des de la Plataforma per la Llengua formem persones

i col ·lectius –empreses, entitats, administracions, ONG,

etc.– en estratègies de sensibi l ització i gestió l ingüística.

Amb els tal lers que hem realitzat durant els darrers anys,

hem treballat molts dels aspectes relacionats amb els

canvis demogràfics, l’aparició de noves l lengües al país, el

paper de la l lengua catalana com a comuna en aquest

marc de diversitat. . . Els tal lers es desenvolupen en tres

grans eixos estratègics i amb unes eines específiques per

a cada bloc: real itat sociol ingüística de la l lengua catala-

na i els seus parlants, la gestió l ingüística prototípica i la

gestió l ingüística del nostre dia a dia. Tenen una durada

mitjana de set hores, fet que ens obliga a ser concisos i a

Marc Biosca, tècnic de l’Àrea d’Arrelament i Serveis de la
Plataforma per la Llengua

Llengua

Formació en gestió
lingüística:

de l’empresa al
tercer sector
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treballar amb idees força que interpel ·l in l’imaginari i la

dimensió dels valors l l igats a l’ús de les l lengües. Ho fem

des de cinc vectors discursius orientats a superar les idees

preconcebudes que desemmascaren actituds provinents

d’un enfocament inadequat o molt parcial . Pensar-hi, de-

batre’ls, aclarir idees, permet ampliar el camp de visió.

Mirem quins són alguns dels punts de trobada d’aquestes

idees i la manera com hi donem resposta als tal lers.

1 ) És que jo sóc bilingüe, i no tinc cap problema en can-

viar de llengua! Quines l lengües sap parlar, el meu

interlocutor? En cas que detectem que la seva com-

petència en català sigui més feble que la que té de la

l lengua castel lana, farem bé de no passar-ho per alt.

Adoptem una actitud solidària i integradora si l i par-

lem en català perquè faci l item que tingui les mateixes

opcions l ingüístiques que nosaltres, almenys, pel que

fa al coneixement d’aquestes dues l lengües.

2) Hi ha coses més importants a aprendre que la llen-

gua catalana! El cost que té per a qualsevol persona

aprendre una llengua és baix, si es compleix la regla

d’or: que la senti parlar. Apostem per una actitud pro-

fundament transformadora i imbuïda de valors pro-

gressistes, perquè partim de la base que tothom pot

aprendre una nova llengua, que la gent pot créixer i

tenir a l’abast més instruments per ser més autò-

noms.

3) Qualsevol dia se n’aniran i el català no els servirà per

a res! No és cert, la majoria de gent que ara mateix hi

ha al país no té intenció d’anar-se’n. De fet, aquest ha

estat un dels grans tòpics a l’hora d’amagar el català,

pensar que alguns dels nostres conciutadans tenien

una incl inació natural a canviar de lloc de residència.

4) On queda la meva llibertat, per què no puc fer el que

vulgui? El concepte de ll ibertat sempre ha estat asso-

ciat al poder d’elecció. Gaudeix de més ll ibertat qui té

més opcions per a escoll ir, qui té un vental l més ampli

de possibi l itats. Si ho passem al pla l ingüístic, volem

dir que una persona que pot parlar més d’una llengua

té molt més marge de maniobra que la que en pot

parlar una i prou.

5) És que la meva tasca a la feina no és ensenyar ca-

talà! Tot al lò que puguem aportar –que sempre és

molt més del que ens pensem–, faci l itarà els ponts

amb els esforços que fan en uns altres àmbits –esco-

les, espais de l leure. . . Ensenyar, doncs, és un repte,

augmenta la nostra autoestima perquè esdevenim

participants d’una mil lora tangible. Per a la persona

receptora, no fa falta ni mencionar què hi guanya.

Aquests cinc vectors, com hem vist, ens parlen sobre-

tot de valors, dels valors associats a l’ús de la l lengua ca-

talana. Els resultats obtinguts d’impartir els tal lers han

estat positius, hi ha hagut una bona receptivitat per part

dels participants: es té la percepció que s’hi aprèn, i molts

transformen la jerarquització dels valors des d’on gestio-

nen les seves habil itats l ingüístiques.
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El Teatre Lliure va començar com a

companyia teatral l’any 1976, diri-

gida per Fabià Puigserver. L’equip

fundador el formaren els directors

Lluís Pasqual i Pere Planella, i els

actors Muntsa Alcañiz, Imma Colo-

mer, Joan Ferrer, Lluís Homar, Quim

Lecina, Anna Lizaran, Josep Min-

guell, Domènec Reixach, Fermí

Reixach, Antoni Sevil la i Carlota Sol-

devila. Tots ells s’havien format a

les escoles de teatre o als grups in-

dependents o professionals, com

l’Institut del Teatre, l’Agrupació Dra-

màtica de Barcelona, el Grup de

Teatre Independent, el Grup d’Es-

tudis Teatrals d’Horta, Els Joglars o

el grup de teatre infanti l Oliva.

Puigserver era escenògraf i la reno-

vació que va dur a terme en aquest

àmbit va resultar cabdal per al tea-

tre que es feia a Catalunya.

La companyia es va establir al

local de l’antiga Cooperativa La Lle-

ialtat, al barri de Gràcia de Barcel-

ona. El propòsit de Puigserver era

crear una cooperativa de teatre dins

d’una cooperativa obrera de con-

sum.

El local del barri de Gràcia era

transformable i polivalent, la qual

cosa permetia trencar la frontalitat

dels espectacles per entrar en una

mena de joc escènic. Era, a més, de

dimensions reduïdes, però això afa-

voria la proximitat entre els actors i

El Teatre Lliure de Barcelona
és un dels més representatius
de les arts escèniques d’a-
quest país. Nascut al barri de
Gràcia, es va definir com un
teatre obert d’espai, d’idees,
de possibilitats, d’intercanvi
ètic i estètic, en què els pro-
fessionals podien treballar
d’una manera continuada i
tenir la possibilitat d’inter-
cedir en totes les fases del
procés de creació. El 2001 es
va traslladar a l’antic Palau de
l’Agricultura de Montjuïc. Ac-
tualment té dues seus, l’una a
Montjuïc amb una sala gran i
una de petit format, i l’altra a
Gràcia, amb una sala de for-
mat mitjà. Actualment és diri-
git per un dels seus membres
fundadors, LluísPasqual.

Cultura

Celebrem els40 anys del Teatre Lliure

Al Lliure, el públic és una peça fonamental i constitueix a cada funció una
assemblea que comparteix sentiments individuals i col·lectius, fent de la
vivència del teatre un plaer cultural

Maria Bordes
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els espectadors, un fet que per altra

banda obligava a tenir cura de les

olors que s’escoll ien, del tractament

aplicat als elements escènics o de la

manera de realitzar els sons. Aquest

local es va convertir, d’aquesta ma-

nera, en un teatre obert d’espai,

d’idees, de possibi l itats, d’inter-

canvi ètic i estètic. Un espai l l iure.

Emmarcat inicialment dins del

teatre independent, van voler con-

vertir-se en una companyia estable,

de repertori, poder treballar d’una

manera continuada i tenir la possi-

bi l itat d’intercedir en totes les fases

del procés de creació i de projecció

dels espectacles. Els membres del

grup es van valer de mitjans propis

de producció per confeccionar els

espectacles –ells mateixos realitza-

ven tasques de fuster, manobre,

pintor, etc.– i van arribar a controlar

tot el procés, que anava de l’àmbit

estètic a l’econòmic.

Abaratint els costos de produc-

ció, a més, van poder disminuir

també el preu de les entrades i

afavorir la captació d’espectadors

en un moment que el teatre vivia

una certa crisi . El local va servir

alhora com a centre de formació

per als integrants; ser una

companyia estable va contribuir a la

tasca pedagògica, ja que en aquest

context actors i actrius podien parti-

cipar en més muntatges que no pas

si haguessin hagut de treballar

sense companyia i per a un teatre

comercial.

El 1985 es va fundar l’Orquestra

de Cambra Teatre Lliure, que pro-

grama els seus propis cicles de con-

certs, amb l’objectiu d’incorporar la

música del segle xx dins la progra-

mació de l’entitat. I , a la companyia

teatral, s’hi van associar, a més, ar-

tistes de l’àmbit de la cançó i altres

companyies de teatre i dansa.

El 1988 es va fer el pas d’em-

presa privada a institució pública

amb la creació de la Fundació

Teatre Lliure-Teatre Públic de

Barcelona, presidida per Antoni

Dalmau.

Finalment, l’any 1991 la Genera-

l itat, l’Ajuntament de Barcelona i la

Diputació van acordar el trasl lat de

la companyia –fet efectiu l’any

2001– a l’Antic Palau de l’Agri-

cultura de Montjuïc. El Teatre Lliure

formaria part de la Ciutat del Teatre

–configurada també pel Mercat de

les Flors i l’Institut del Teatre– i la

nova seu disposaria de dues sales:

la Sala Fabià Puigserver i l’Espai

Ll iure.

«Què es pot esperar d'uns incontrolables que fan del teatre una manera
de viure i del lloc de treball la seva pròpia casa?» Fabià Puigserver

(De esquerra a dreta) Els fundadors del Teatre Lliure, Fabià Puigserver i Lluís Pasqual; la seu del TLL a Gràcia; la seu del TLL a Montjüic.
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Exposició

«Contes infantils de la guerra»

Producció editorial infantil duta a terme durant la

Guerra del 1936 al 1939, posant l’accent en el bàndol re-

publicà. Partint de la col·lecció privada de Freixes-Gar-

riga, l’exposició ens mostra com els contes infantils van

passar a formar part de l’engranatge propagandístic del

moment. Els contes es van convertir en una arma singu-

lar per ensenyar als més petits el món dual de bons i

dolents que, en certa manera, s’estava enfrontant de

forma fratricida al camp de batalla. Comissariada per

Sergi Freixes i Jordi Garriga, mostra com aquesta lite-

ratura es va convertir, com l’adulta, en part de l’en-

granatge propagandístic del moment.
El Comissariat de Propaganda va organitzar, conjuntament amb el Departament de

Cultura, la I Fira del Ll ibre, que tingué lloc el juny del 1937

Història
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El Comissariat de Propaganda de la Generalitat repu-

blicana, dirigit per Jaume Miravitl les, estava clarament in-

fluenciat per la Unió Soviètica a l’hora d’entendre que els

infants eren els futurs garants de la revolució. I no només

des del vessant purament literari, sinó també a través de

tots els recursos que acompanyen els contes. La literatura

infantil i els principals projectes editorials que la van en-

capçalar tant a Catalunya com a tot l’Estat durant la I I

República i la guerra espanyola tenien en la literatura russa

el seu principal referent. D’aquí neix, precisament, la seva

voluntat  ideològica, fent-se servir de personatges i contes

tradicionals, que van ser convenientment relatats i revisats

amb l’objectiu de fer emergir les desigualtats i la lluita de

classes. Les ll iures adaptacions de contes tradicionals com

L’aneguet lleig, El gat amb botes o En Polzet servien per ex-

plicar als més petits qui eren els «bons» i els «dolents».

El l l ibre de l’Auca del noi català antifeixista i humà o el

d’El més petit de tots en serien els casos més marcats ideo-

lògicament, però la resta també participaven d’aquesta at-

mosfera combativa que intentava crear nous ciutadans,

des d’una perspectiva laica, per a un nou món malgrat el

moment bèl·l ic que s’estava vivint.

Història
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Però a banda d’aquesta influència, que s’entén perquè

un cop esclatada la guerra les esquerres van rebre el suport

soviètic, no tot el contingut ideològic bevia d’aquest estat

de coses. No oblidem que durant els anys de la República

es va fer una tasca ingent pel que fa a integrar la població

en el món de la cultura. Les reformes educatives, l’alfa-

betització, el foment de la lectura, van anar acompanyats

de tota una revolució que afectava l’ètica i l’estètica. La

feina feta pels artistes i els intel·lectuals en un món que

tenia en les avantguardes la font d’una autèntica revolució

cultural arribava al disseny, a la il ·lustració, a l’edició i a les

impremtes. Naixia una nova forma d’educar, però també

l’explosió de les arts del ll ibre dirigides cap a la cultura pop-

ular. Això es reflectí durant la República, però també

mentre va durar la guerra.

En aquest sentit, cal remarcar la feina feta per autors

com Salvador Perarnau, Rafael Tasis, Lola Anglada, Manuel

Amat i Antoni Rovira i Virgil i, o com artistes de la talla

d’Antonio Robles, Elena Fortún, Àngel Ferran, Quelus, Sal-

vador Perarnau, Pitti Bartolozzi, Mauricio Amster, Artur

Moreno, Junceda, Ramon Puyol, Durban, Berta i Elmer

Hader, Obiols, Xirinius, Antoni Clavé o la mateixa Lola

Anglada.

Per fer-nos una idea completa de com va evolucionar

aquesta estètica, paga la pena passar per & piscolabis lib-

rorum (http://librorum.piscolabis.cat) , un blog que ens

mostra una anàlisi acurada, tant de contingut com estètica,

d’algunes de les obres més importants d’aquest període. I

per ampliar els coneixements sobre la literatura infantil

durant la República, llegiu «Contes catalans il ·lustrats de la

Segona República (1931-1939), continuïtats i canvis».

És important recalcar els aspectes tant ideològics com

estètics, perquè la mostra, com no pot ser de cap altra

manera, posa l’accent en el gran treball fet pels artistes re-

publicans. Això no obstant, al final de l’exposició, un parell

de plafons ens mostren les intencions i les formes de l’edi-

ció de contes en el bàndol feixista, i la comparació no

s’aguanta. Publicacions com Flechas y Pelayos ens tornaven

la mirada cap a un tipus d’edició que, contingut a banda,

no comptava amb professionals de la mateixa enver-

gadura. Però malgrat això, abans que res, l’exposició entra

pels ulls.

Història

L’exposició entra pels ulls
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Quan analitzem la producció destinada a un públic in-

fantil hem de tenir en compte que és un sector editorial

molt divers, ja que hi ha diferències d’edat i interessos

molt heterogenis dins d’aquesta franja de lectors. Malgrat

que hi hagi aquests problemes inicials, no hi ha cap mena

de dubte que tradicionalment aquesta dificultat ha servit

per innovar, a través dels il ·lustradors, l’experimentació

tipogràfica, formats, continguts literaris. . . Per aquest mo-

tiu, en els llibres infantils moltes vegades tant el contingut

com el continent van junts, perquè la il·lustració i l’aspecte

físic tenen una importància cabdal a l’hora de fer més

atractiu i comercial un llibre. En certa mesura, el ll ibre in-

fantil esdevé un objecte artístic per si mateix per la cura

que a vegades hi ha en el seu resultat final.

En el ll ibre infantil són fonamentals dos conceptes

bàsics que poden anar en paral·lel o a vegades fins i tot

divergir, com són la necessitat d’evasió i l’aspecte pedagò-

gic. L’evasió és important per atrapar el jove lector a la

lectura, però moltes vegades s’ha posat massa èmfasi en

l’aspecte pedagògic, tant de tipus ideològic com

catequista. I Catalunya, com veurem, en l’època republic-

ana, i anterior i posterior, tindrà sempre una gran dosi

d’aquest aspecte que moltes vegades prevaldrà fins i tot

per sobre dels aspectes més lúdics. Com és lògic, les cir-

cumstàncies culturals i polítiques queden reflectides en el

ll ibre infantil, com molt bé palesa aquesta exposició.

http://librorum.piscolabis.cat

Història
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El COI així ho va decidir. Barcelona

havia tornat a presentar candidatu-

ra, però els Jocs Olímpics del 1936 es

van atorgar a la ciutat de Berlín per

43 vots a favor davant els 16 de Bar-

celona. Quan Hitler va arribar al po-

der el 1933, plenament conscient del

potencial polític dels Jocs, ningú no

va dubtar que aprofitaria l’esdeveni-

ment per fer una apologia de la ide-

ologia nazi i dels seus valors racials i

militars (per exemple, va anul·lar la

federació esportiva de tots els espor-

tistes jueus), i en un enaltiment de la

seva persona.

Tot i l’evidència, i que algunes fe-

deracions esportives van qüestionar

el paper d’aquests Jocs, el Comitè

Internacional Olímpic (CIO) no va re-

plantejar res. Immediatament, però,

va començar una contraofensiva

antifeixista en el món de l’esport, un

conjunt de campanyes de boicot que

reivindicaven els valors olímpics ge-

nuïns: la pau mundial, la fraternitat,

la igualtat, la solidaritat, el respecte

mutu.. . entre les quals una iniciativa

molt potent: l’organització d’uns jocs

alternatius i progressistes a la ciutat

de Barcelona seguint les petjades de

les Olimpíades Obreres celebrades a

Praga (1921), Frankfurt (1925), Mos-

cou (1928) i Viena (1931) . El nom

d’Olimpíada, encara que fos «popu-

lar», era volgudament un acte de

boicot o de protesta en contra dels

Jocs Olímpics oficials que estaven a

punt de començar a Berlín. Mai no es

va voler amagar el sentit ideològic.

80 anys de
l’Olimpíada Popular de Barcelona.

Uns jocs que no van poder ser

Antecedentssolidaritat

• ca solidaritat, nf

• es solidaridad

• fr solidarité

• en solidarity

Compromís voluntari i desinteres-

sat de suport i acompanyament a

projectes i processos aliens que

són liderats per tercers i que es

duen a terme mitjançant la suma

d'esforços compartits.

Font: Diccionari de cooperació al desenvo-

lupament [en línia]. Barcelona: TERMCAT,

Centre de Terminologia, cop. 2015. (Dicci-

onaris en Línia)

http://www.termcat.cat/ca/Diccio-

naris_En_Linia/190/

Rosa Maria Puig-Serra
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El Comitè Organitzador de l’Olimpía-

da Popular (COOP) el van crear les

organitzacions esportives i culturals

populars –ateneus populars, clubs

obrers i associacions esportives, en-

tre les quals, i de forma molt impor-

tant, el CADCI–, molt vigoroses en

aquell moment, aplegades en el Co-

mitè Català pro Esport Popular

(CCEP), i va tenir el ple suport de la

Generalitat i els governs d’Espanya i

de França. El govern de la República

espanyola, tot i no boicotejar ex-

pressament els Jocs de Berlín, va

destinar directament la majoria dels

seus esforços econòmics a Barcelo-

na. El govern del Front Popular

francès, per la seva banda, va man-

tenir la decisió del govern anterior

de no boicotejar els Jocs de Berlín,

fent balança amb una important

subvenció a la participació francesa

a l’Olimpíada Popular de Barcelona.

Davant l’elitisme dels Jocs oficials,

l’Olimpíada Popular apostava per fo-

mentar l’esport popular, amb atletes

de tot el món i la participació de do-

nes, que en aquells moments tenien

problemes per adquirir un cert prota-

gonisme esportiu. El manifest refusa-

va l’ús de l’esport amb finalitats

elitistes i militaristes, i formulava el

«solemne jurament de mantenir per

sempre el veritable esperit olímpic,

lluitant per la Fraternitat dels Homes i

dels Pobles, pel Progrés, la Llibertat i

la Pau». Acabava amb un crit a favor

«del veritable pensament olímpic que

uneixi els pobles i les races» i en de-

fensa de «la pau i el progrés cultural

de la humanitat».

Es van organitzar en un temps rè-

cord, només tres mesos, mostrant la

capacitat de les organitzacions d’es-

querres.

Les delegacions que havien de

participar ho podien fer a tres bandes:

nacional, regional i local. Es trencava

d’aquesta manera amb l’estatalisme

dels Jocs Olímpics oficials. Catalunya

tenia una delegació pròpia, com

Euskadi i Galícia. També hi havia ins-

cripcions del Marroc francès i del Mar-

roc espanyol, Palestina o Algèria, o un

equip de jueus emigrats.

L’Olimpíada Popular havia de co-

mençar el 19 de juliol de 1936, amb

una durada prevista d’una setmana.

L’aixecament de les tropes franquis-

tes va frustrar el somni dels més de

6.000 participants de 23 països i de

més de 20.000 seguidors arribats a

la ciutat.

Centenars d’atletes no van dub-

tar a allistar-se a les milícies populars

i es van afegir a les forces d’esquerra

que van combatre pels carrers de

Barcelona els colpistes. A la plaça de

Catalunya va morir-hi un atleta

austríac, Mechter, que va esdevenir

tot un símbol internacional. També

alguns van decidir quedar-se i unir-se

a l’exèrcit republicà, i es van conver-

tir en el primer embrió de les Briga-

des Internacionals. El 24 de juliol

desenes d’esportistes van sortir en

tren cap al front de l’Aragó. La resta

van ser repatriats cap a Marsella, en

un vaixell. Abans d’embarcar-se,

malgrat tot, van organitzar una ma-

nifestació a favor de la República.

Història

Alternativa La fi del somni
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Jamal Waez, refugiat sirià de vint-i-

tres anys; José Mata, nascut a França,

fill d’exiliats de la guerra, de la gene-

ració d’entremig, i Maria Gràcia La-

cruz, de 86 anys, que va haver de

marxar d’Espanya l’any 1939. Tres ex-

periències, tres persones amb què và-

rem posar rostre al concepte de

refugiats, en una jornada organitzada

per la UGT de Catalunya al Museu

Memorial de l’Exili (MUME) de la Jon-

quera.

No li va importar que les estadísti-

ques indiquessin que un 40% de les

persones que fugien del país per bus-

car refugi no sobrevivien. «Em volien

enviar a matar gent i jo no ho volia. Et

posaven a primera línia i mataves o

et mataven» Jamal Waez va marxar

d’Alep el 2013, quan tenia divuit anys,

perquè després de sobreviure als

bombardejos el govern sirià estava a

punt de cridar-lo per enviar-lo al front.

La seva famíl ia va ser una de

les milers que va haver de traves-

sar la frontera quan van arribar les

tropes feixistes. El l , el sindical ista

José Mata, nascut ja a França, molt

aviat va saber què era ser un refu-

giat: era el fi l l d’un «rojo». Aques-

ta etiqueta el va acompanyar molts

anys. Ara també algunes autoritats

europees ens prevenen contra els

refugiats per «por del terrorisme».

Una nit la van despertar i l i van

dir que arreplegués quatre coses,

ja que havien de marxar. Les tropes

franquistes eren molt a prop i la

seva famíl ia estava compromesa.

Això probablement significava la

mort. Tenia nou anys i recorda un

l larg camí a peu, amb molts altres

civi ls, mentre els avions els bom-

bardejaven. Maria Gracia Lacruz,

nascuda el març de 1930 al poble

de Beçan, molt a prop de Besiers,

també recorda el fred, la gana i el

cansament, i la dura estada al

camp de refugiats d’Argelers.

Durant l’acte, el director del

Museu de l’Exi l i , Jordi Font, va re-

cordar que el propòsit del centre

no és només fer memòria de què

va passar, sinó també parar aten-

ció a l’actual itat dels exi l is i involu-

crar-s’hi . També ho va interpretar

així Sònia Martínez, que, com a al-

caldessa de la Jonquera, va lamen-

tar que Europa tanqui les fronteres

als refugiats. «No sembla que les

coses hagin canviat, segueixen les

mateixes misèries i repetim els ma-

teixos errors», van resumir Xavier

Casas i Camil Ros, respectivament

secretaris generals de la UGT a Gi-

rona i Catalunya, que van recalcar

les evidents simi l i tuds del 39 i el

que està passant avui a molts paï-

sos.

La UGT exigeix una resposta global, urgent i efectiva dels procediments d’asil i flux de refugiats

Un refugiat sirià
i dues víctimes de la guerra espanyola:
molts anys de diferència i les mateixes vivències

Història

Acte celebrat al Museu Memorial de l’Exil i (la Jonquera)

Text i foto, Isidre Tiana
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En les pàgines 57-58 del número d’abril de 2015 de Les Notí-

cies de llengua i treball, donàvem notícia de Llegir en Català,

una jove associació que de 2013 ençà intenta agrupar les

editorials catalanes independents més modestes per mirar

de sobreviure en el sector editorial. En paral·lel a aquesta

associació, també hi ha petits i, alhora, ambiciosos segells

editorials independents de matriu catalana que procuren

suplir forats editorials amb la publicació de seleccionats i

acurats títols. Ara en concret, volem comentar Lapislàtzuli

Editorial, una microempresa editorial que, d’acord amb allò

que trobem a la xarxa social –i més enllà també–, aposta

per traure a la llum obres úniques, diferents, d’un alt valor

literari o humà. Al davant d’aquesta editorial hi ha Jon Ima-

nol López de Viñaspre, nascut a Bilbao i resident a cavall de

Barcelona i Olot, autor de les novel·les breus Les flors de

Matmata (2007) i La mala petja (2015), dels reculls de relats

L’increïble home bala (i altres relats filosòfics) (2013) i El clan

de los Benasperi (6 relatos nómadas) (2013) i de la novel·la El

hijo de Mamá Dana (2015).

Lapislàtzuli –nom que té com a referència directa el la-

pislàtzuli, gemma caracteritzada pel color blau marí (crec

que més aviat s’hauria de dir ‹atzur› d’aquest color en ca-

talà, tal com fan occitans i francesos)– és una editorial cata-

lana, petita, independent, lleugera, amb aparent escàs pes,

però amb una notable incidència.   Nascuda amb l’objectiu

de trobar la veta de lapislàtzuli, un bon grapat de joies li -

teràries, ja siguin antics tresors oblidats o nous autors ama-

gats o ignorats. Miren de recuperar el treball artesanal, les

relacions a l’antiga amb creadors i llibreters, cuinar cada lli -

bre com un projecte únic, sense presses ni precipitacions, i

cuidar tot el procés per viure una aventura conjunta que

permeti brillar l’obra com es mereix. Tant és la nacionalitat

de l’obra o de l’autor, van a la recerca de la joia a qualsevol

punt del món. Tant és el gènere. L’objectiu no és confeccio-

nar col·leccions sinó elaborar una col·lecció única sota el de-

nominador comú de la qualitat literària. De la cuina de

Lapislàtzuli han sortit de moment una dotzena de títols que

tot seguit intentarem comentar.

La palmesana Antonina Canyelles (1942), considerada

per molts la millor poeta viva en català, publicà el seu pri-

mer poemari fora de Mallorca a Lapislàtzuli Editorial: Tas-

ta’m (2011), amb 34 poemes inèdits. Aquests mateixos

poemes s’inclogueren, en segona edició, en l’antologia Pu-

tes i consentits (2011) publicada per la mateixa editorial. En

el tercer poemari de n’Antonina Canyelles editat per La-

pislàtzuli, Nus baixant una escala (2015), la poeta expressa

com baixa una escala completament nua de la mà del seu

pare, una escala de pedra viva, sense barandats, una escala

austera que es dirigeix a la foscor, qui sap si cap a una llum

encegadora, una escala que s’endinsa en una cova insonda-

ble i última, un ingrés al manicomi, a l’epicentre de la terra,

la nuesa més absoluta de l’ésser, el final del trajecte.

La poesia d’Antonina Canyelles és com la visió d’una es-

trella fugaç, com un tret, com una guillotina.. . Amb el pas

lluminós del cometa, amb l’esclat de la pólvora, amb la cai-

guda del tall d’acer o amb un poema d’Antonina Canyelles

un hom no resta indiferent, quelcom canvia o es remou als

engranatges del lector.

La mort i la mort d’en Quincas Bram d’Aigua (2012) del

novel·lista brasiler Jorge Amado (1912-2001), considerada

per Vinicius de Moraes com la millor novel·la curta de la lite-

ratura brasilera, ens parla del destí inexorable de les perso-

nes, dels llaços i cadenes que tot individu lliure, o que aspiri

a un cert grau de llibertat, ha de trencar per tal d’escometre

la seva odissea vital.

Ulls, budells, cor (2013) és un llibre-CD que conté 43 poe-

mes del poeta i actor Elies Barberà (Xàtiva, 1970). Elies Bar-

berà és la poesia explosiva, el terratrèmol amic, la paraula

promesa.. . el martell hidràulic que forada la capa d’asfalt de

la consciència.

Foscos i lluminosos a parts iguals són els Relats d’una se-

lenita (en la menor) (2014) de Bego Olivas (Olot, 1969) en

què se’ns mostra una narradora curosa i curiosa, una habi-

tant de la lluna que observa el mirall trencat de les pors i
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n’extreu la poesia d’una dona compromesa. Acompanyada

la narració per aquest to musical del títol, propi del blues i

de les cançons tristes, el llibre submergeix el lector en aque-

lles petites anècdotes quotidianes que ens converteixen en

indolents, en porucs, i també en malvats. Evocació de

memòries i també de fotografies antigues, el temps del

conte breu hi és present per ser comprès i per ser alhora

pervertit.

La matemàtica de la història (2014) d’Alexandre Deulo-

feu (l’Armentera, 1903-Figueres 1978) ens presenta com fa

més de setanta anys, en plena Segona Guerra Mundial, es

pronostica el fracàs de l’experiència marxista, el despertar

xinès, la decadència colonial de França i Anglaterra, el caos

italià, la derrota alemanya en la Guerra Mundial i el seu pa-

per principalíssim, director d’una Europa que ha d’unir-se

sota la seua ègida en el segle XXI; i fins i tot la independèn-

cia de Catalunya. Aquestes i altres prediccions van ser fetes

per Deulofeu a partir de la seua teoria històrica, batejada

per Francesc Pujols com «La matemàtica de la Història». Si

tot això s’acompleix, deien els crítics de l’època, haurem de

convenir que Deulofeu li ha pres el pols al rellotge de la

Història. El rellotge de la Història, més de seixanta anys des-

prés no s’avança ni es retarda. L’ordre dels esdeveniments és

perfecte, matemàtic.

La murga (2013) de Montserrat Costas (Capellades,

1976) és un poemari heterogeni. Hi ha humor, hi ha

intel·ligència, hi ha crítica social, hi ha ironia, i per damunt

de tot hi ha una poesia personalíssima que és el reflex (o

més aviat la refracció) del temps i el lloc on s’ha gestat: la

Barcelona dels anys dos mil. El ll ibre compta amb el pròleg

del Màrius Sampere i amb la traducció al japonès de Ko Ta-

zawa.

Diversos títols editats per Lapislàtzuli estan directament

vinculats a la cultura japonesa. Aquesta breu, de moment,

sèrie de títols la inicia Ko Tazawa (1953) amb Dietari d’un ja-

ponès: entre el terratrèmol, el tsunami i la fuita radioactiva

(2012) testimoni de primera mà dels dies posteriors al tsu-

nami de Fukushima. Des de la seua residència de Kobe, Ta-

zawa ens relata l’angoixa del dia a dia que segueix a la

catàstrofe, l’impacte inicial dels fets, les notícies poc espe-

rançadores que es van succeint, la incertesa de l’esdeveni-

dor, en suspens per les destrosses i pel perill de noves

emissions de radioactivitat de la central nuclear. Un any des-

prés del desastre, amb un país en plena recuperació, però

amb l’ombra permanent de nous terratrèmols i de noves

fuites radioactives.

A veure qui és més alt (Midori, una petita geisha) (2015)

d’Ichiyo Higuchi (1872-1896) és una història d’amor adoles-

cent. La rivalitat no consisteix solament en el joc adolescent

de comparar l’alçada física, sinó també en el grau de madu-

resa. O potser també en la intensitat d’amor dels dos prota-

gonistes. La novel·la està ambientada al barri de Yoshiwara,

centre oficial de prostitució, un món tancat i força especial,

la qual cosa no deixa d’influir en la manera de ser dels pro-

tagonistes.

La narració breu Harakiri: el cas de la família Abe (2015)

d’Ogai Mori (1862-1922) fa possible comprendre millor la

societat d’aleshores, que certament constitueix una de les

bases de la societat i la mentalitat japoneses actuals. A

través d’aquest conte històric i realista, Ogai Mori descriu

molt bé la vida quotidiana, les relacions humanes, el criteri

moral i el sentit del deure de la comunitat dels samurais,

d’una època antiga i feudal.

La darrera obra editada per Lapislàtzuli és El roure dels

penjats (2016), volum que reuneix els quinze millors relats

de Marian Vayreda (Olot, 1853-1903) recuperats de revistes

de finals del segle XIX i principis del XX, com ara L’Olotí, La

Renaixensa o La Veu de Catalunya, i adaptats per primera

vegada en una edició fidel i respectuosa amb els originals.

Són narracions ambientades a la terra de la Garrotxa,

quinze històries lingüísticament riquíssimes, molt humanes i

plenes de matisos, configuren un retrat fidedigne d’aquesta

contrada. El volum inclou dos poemes inèdits (un dels quals

fou escrit un mes abans de morir) i una carta futurista en

què Vayreda ironitza sobre com seran les guerres del

pervenir. A la pàgina següent comento extensament el

poemari català-amazic de Salem Zenia, Jo sóc l’estranger,

editat per Lapislàtzuli el 2015.
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Poesia

Jo sóc l’estranger (Poemes de

revolta i d’exili)

Nekk d ajentad: (Isefra n tnekra

d yinig)

Salem Zenia

Traducció de Carles Castellanos i

Salem Zenia

Lapislàtzuli Editorial

Salem Zenia, nascut a la Cabília (Algèria) l’any 1962, perio-

dista i escriptor de llengua amaziga, viu i treballa a Catalu-

nya des que l’any 2006 va haver de marxar del seu país

perseguit per l’aferrissada defensa que fa de la llengua i la

cultura amazigues i per les seues idees polítiques laïcistes i

federalistes, que molestaven tant els islamistes i com el rè-

gim algerià. Va ser el primer escriptor «refugiat» acollit a

Barcelona pel PEN català. És un dels primers autors a escriu-

re novel·les íntegrament en amazic. Aquest mateix 2016,

Zenia ha publicat a Llibres de l’Índex Diccionari català-ama-

zic/amazic-català amb coautoria de Carles Múrcia.

Jo sóc l’estranger (2015) és el segon poemari de Salem

Zenia que es publica a Catalunya, després de Sol cec

(2008). Els poemes que el conformen, editats en amazic i

amb traducció catalana de Carles Castellanos i del mateix

Salem Zenia, estan agrupats en cinc blocs que descrivim tot

seguit i resseguint, gairebé fil per randa, les paraules de

Carme Arenas en el pròleg que l’encapçala. El primer bloc

està dedicat a la llibertat, allò més important per a l’ésser

humà perquè és l’única cosa que ens fa éssers dignes. Som

en tant que som lliures. L’amor és el llaç que tot ho lliga i

enforteix, és l’element que dóna sentit a la vida. Amb la rà-

bia, que domina el tercer bloc, el poeta expressa el seu can-

sament per una lluita antiga; tanmateix el cansament, no

hi ha ni un bri de resignació en la veu, i l’actitud és d’una

gran determinació en la lluita. Amb la revolta continua l’ac-

titud de no cedir davant d’allò que és injust i que fa mal al

seu poble. El compromís de ser actiu en la lluita ho és fins a

les darreres conseqüències. I acaba concloent que és per tot

el que ha anat establint «que hem d’aprendre a dir no». I

arribem al darrer apartat, l’exili, on el poeta recupera el to

més personal per fer-nos avinent la seva pròpia circumstàn-

cia, la d’aquell que ha hagut de separar-se forçadament de

la seva gent per encarar el dur camí de l’exili. Ara Zenia ens

diu: Jo sóc l’estranger, sobretot d’una terra on havia

«.. .ofert ma joventut / per veure un país lliure». Però, tot i

haver agafat «.. . el camí / més dur i ple de ferides», accepta

aquest destí per aconseguir deixar un país i un món millor

per a les generacions futures.

E. Betrià

Vivir y pensar

Autobiografía de Julio Villacorta

Editorial Kit-book

Tots els que volem conèixer la

nostra història social hauríem de

llegir biografies i autobiografies

perquè, si no ho fem, no podem

arribar a tenir una visió completa

del passat.

En aquest sentit, si volem tenir present la història del

socialisme i de l’ugetisme no n’hi ha prou amb llegir ll ibres

d’història. També ens cal llegir obres com ara Josep Coma-

posada, biografia d’un socialista, escrita per David Ballester,

o l’autobiografia de Miquel Ferrer Memòries (1920-1970) 50

anys d’acció política, social i cultural catalana o l’autobiogra-

fia Francesc Casares: memòries d’un advocat laboralista

(1927-1958) . Materials d’aquesta mena són imprescindibles

per fotografiar de manera completa el passat quan era pre-

sent.

L’autobiografia de Julio Villacorta –que té un títol que

expressa bé el contingut de l’obra: Vivir y pensar– s’inscriu

sens dubte dins la tradició literària de records enquadernats

que ens parlen de la vida i el pensament de diferents gene-

racions de dirigents socialistes i ugetistes, com ara els es-

mentats Josep Comaposada, Miquel Ferrer, Francesc

Casares o el mateix Julio Villacorta.

Tradicionalment, els quadres socials de totes les èpo-

ques han tingut clar que una de les tasques que de cap ma-

nera no podien deixar de banda era la formació pròpia. Per

tant, els actuals quadres socialistes i ugetistes haurien de

llegir ll ibres com els esmentats. La història és mestra de la

vida.. . a condició que la llegim.

A les pàgines de Vivir y pensar Julio Villacorta ens explica

les seves vivències i les seves reflexions des que neix a Bar-

celona el 4 de desembre del 1947 fins que posa el punt final

a l’escriptura de l’autobiografia el 31 d’agost del 2014. Val a

dir que la política, viscuda sobretot al PSC, i el sindicalisme,
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sempre a la UGT, ocupen moltes de les planes del ll ibre i el

fan particularment interessant per a la gent ugetista. Però

l’interès d’aquestes memòries, per cert molt ben escrites,

va més enllà de l’àmbit polític i sindical.

Les solapes de l’obra la presenten la mar de bé, de ma-

nera que val la pena completar aquesta ressenya repro-

duint-les.

La primera solapa del ll ibre fa així:

«Recordar o no recordar: esa es la cuestión. Hay quie-

nes optan por pasar página y archivar los años pretéritos en

unos cajones que nunca abren. Están en su derecho. Pero

también hay quienes, como el autor, optan por incorporar

el tiempo vivido al momento presente. Y para tener presen-

te el propio pasado –y además compartirlo– nada mejor

que escribir y publicar la autobiografía.

Julio Villacorta revive los días de su vida sin nostalgia y

hace bien. La nostalgia es un mal asunto. Es la tristeza me-

lancólica de quienes optan por instalarse en el pasado, en

lugar de incorporar los días vividos al día de hoy.

En estas páginas, la mirada limpia del niño y la mirada

curiosa del adolescente que protagonizan la primera parte

del libro iluminan con luz propia una época –los años de la

Barcelona gris y fría de la interminable postguerra– que,

vista así, puede ser recordada por el autor, a pesar de los

pesares, como un tiempo feliz.

Uno puede mirar hacia atrás con ira, pero también con

agradecimiento. En estas páginas, Julio Villacorta destila a

menudo agradecimiento, a veces incluso de modo explícito.

Agradecimiento por ejemplo a la señora Martínez, que en

la infancia le abre los ojos a la vida real, y que le anticipará

–y le preparará– para la famosa crisis de los cuarenta. Agra-

decimiento por supuesto a Rosa Morera, el gran amor pro-

tagonista de esta autobiografía.

Agradecimiento en suma a quien corresponda, por ha-

ber recibido el don de la existencia, ese milagro estadístico

que nos permite a cada uno de nosotros vivir y pensar.»

La segona solapa del ll ibre fa així:

«Hay personas que, desde su juventud, y a lo largo

de toda su vida adulta, sienten la necesidad de dedicar

muchas horas de su tiempo a leer, a reflexionar y a de-

batir para elaborar una cosmovisión propia, que además

está siempre en construcción. Diríase incluso que se sen-

tirían personas incompletas sin esta dimensión. Es sin

duda el caso del autor.

Para Julio Villacorta vivir y pensar forman un verbo uni-

ficado. Desde Theilhard de Chardin hasta Marx, el autor asi-

mila ideas de otros y genera ideas propias, siempre en

constante diálogo con su existencia; al fin y al cabo, nuestra

ideología es hija de nuestra biografía tanto como de nues-

tras lecturas. Así, el autor define en su fuero interno y defi-

ende socialmente su ideario político.

Pero más allá de su pensamiento político, ampliamente

explicado en estas páginas, Julio Villacorta intuye que pro-

fundizar en la elaboración de la propia cosmovisión puede

ser la continuación de la autobiografía por otros medios. En

este sentido, trabaja para hermanar ciencia y espirituali -

dad; partiendo de su formación científica y tecnológica co-

mo ingeniero industrial, se propone contribuir a la

exploración de la trascendencia a la luz del conocimiento

científico.»

Joan Tudela

Narrativa

Contes de la saviesa budista

Francesc Viladot

Viena edicions

Aquest llibre és un recull de 31

contes il·lustrats pel mateix au-

tor, extrets del Jataka, narracions

antigues de la tradició budista de l’Índia, protagonitzats per

uns animals molt savis (o de vegades molt rucs), cadascun

dels quals, a través de la seva història, transmet la im-

portància d’un valor únic per a una vida més senzilla i

autèntica. Ens referim a la paciència, el respecte, la genero-

sitat, l’amistat. . . Segons la tradició, els relats parlen de les

diferents vides de Shakyamuni, buda que va viure al nord

de l’Índia fa uns 2.500 anys. «Cada història conté un mis-

satge més o menys explícit que vol emfasitzar, d’una mane-

ra didàctica i clara, la necessitat de fomentar unes virtuts

determinades o aconsellar com s’ha de comportar una per-

sona en la vida quotidiana», explica l’autor. El ll ibre respec-

ta la manera com s’expliquen els contes als nens de l’Índia i

inclou un CD amb la locució per part de Georgina Cardona,

llicenciada en Art Dramàtic. Cardona és actriu i mestra de

l’escola de teatre Món de Mones (de què és cofundadora).

Des de fa uns anys, està compromesa amb la creació i divul-

gació d’espectacles poètics i musicals.

Ressenyes

Infocultures



69Les Notícies de llengua i treball 43, octubre 2016

Novel·la negra

Una breu història de set assassi-

nats

Marlon James

Bromera

La novel·la ens ofereix un mosaic

vibrant, a estones violent i a es-

tones poètic, però sempre irònic,

al voltant de la història recent de

Jamaica, amb Bob Marley –referit com «el Cantant»– com

una de les seues figures fonamentals. Amb uns diàlegs rea-

listes i directes i una narració subtil, plena de girs, que

manté un ritme extraordinari –i que ens recorda referents

audiovisuals com The Wire–, ens trobem davant d’una de

les aportacions clau d’un dels escriptors caribenys més im-

portants de l’actualitat.

Amb Una breu història de set assassinats, Marlon James

va obtenir el premi Man Booker en l’edició de 2015. Aquest

guardó, recentment obert a tots els autors en llengua an-

glesa d’arreu del món, és un dels més prestigiosos del

panorama internacional. Bona prova d’això és la nòmina

de guanyadors, on trobem, entre altres, John Banville, Iris

Murdoch, Ian Mc Ewan, Margaret Atwood, William Golding

o J. M. Coetzee.

Gonçal López-Pampló, director literari de Bromera

Novel·la històrica

A l’ombra del gessamí

Nathalie Pons

Editorial Efadós

Novel·la situada en els últims

quaranta anys de la colònia fran-

cesa d’Algèria. La protagonista,

l’Eliane Certain, viu uns fets

dramàtics de la història contemporània: la Segona Guerra

Mundial, la guerra d’Indoxina i els vuit llargs i cruents anys

del procés d’independència algerià, fets que l’afecten i sac-

segen el seu entorn més proper. Immersa en una complica-

da xarxa de relacions amb el món militar, intel·lectual i àrab

de l’època, s’anirà adaptant als nous escenaris sobrepo-

sant-se a les sorpreses que li presenta el destí. Aquesta no

és una novel·la de grans personatges històrics; és la història

d’una dona extraordinària que lluitarà per sobreviure, pels

que estima i per mantenir-se fidel a ella mateixa en un món

que s’esfondra i canvia. És el retrat d’una generació atrapa-

da en guerres i postguerres, en èxodes i genocidis, que va

lluitar dia a dia fins a superar tota classe de dificultats.

Biografia

De moment tot va bé

Andreu Martín

La Magrana - RBA

Un dels autors més prolífics i lle-

gits de Catalunya, s'estrena en

un dels pocs gèneres que li falta-

va conrear: el de les memòries, unes memòries que, tot i

ser molt fidels a les coses que van passar, estan impregna-

des d'un humor irònic i amable. L’autobiografia ha estat

guardonada per decisió unànime del jurat amb el 15è Premi

Gaziel de Biografies i Memòries per «un text que ofereix

una gran quantitat d' informació sobre la història de la cul-

tura popular a Espanya així com de la Barcelona efervescent

dels anys 20 fins avui». Andreu Martín (Barcelona, 1949),

un dels grans referents de la novel·la negra actual, recull en

el títol un dels acudits que més li han agradat i que ell inter-

preta com una metàfora del curs de la vida. L’explicava l’ac-

tor Steve Mc Queen, a la pel·lícula Els set magnífics (The

Magnificent Seven) : un home es precipita d’un edifici de 10

plantes. Mentre va caient la gent de cada planta el sent dir

«de moment tot va bé». Era petit i va fer seva la paradoxa

que significa creure que tot va bé mentre t'apropes vertigi-

nosament al cop final. L’obra és també una reflexió «sobre

la relació que hi ha entre la realitat i la ficció i per a què ser-

veix la ficció i com d'efímera és la realitat».

Aforismes

Amb molt de gust

Joan Tudela

Voliana Edicions

Joan Tudela (Barcelona, 1954),

periodista i escriptor de llarga

trajectòria, ha treballat professio-

nalment en temes de comunica-

ció, llengua i formació d’una
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manera interrelacionada. Guardonat amb alguns premis de

prestigi, fou cap de l’Àrea de Llengua i Comunicació de la

Fundació Josep Comaposada.

Ja el 2004 ens sorprenia amb un recull d’aforismes, en-

ginyosos i personals, amb el títol En poques paraules i poc

després va publicar les seves reflexions sobre Llengua i co-

municació (Fund. Comaposada, 2006).

A Amb molt de gust ens regala uns contes d’un estil ori-

ginal, on combina situacions de la vida quotidiana i d’altres

d’imaginades. Ho fa amb ironia fina, un humor molt perso-

nal, tocs poètics i algun homenatge, com el que dedica al

poeta colomenc Màrius Sampere. Hi trobem des dels viat-

ges al metro i les noies que passen, a algun passatge fre-

gant el surrealisme i reflexions morals, sense oblidar la

preocupació per la llengua i algunes reivindicacions amb

fons social, per tal de ser fidel a si mateix.

Josep Puig-Pla

Revista

Eix

Museu Nacional de la Ciència i la

Tècnica de Catalunya

Nova publicació semestral que

vol donar a conèixer el patrimoni

i la cultura científica i tècnica de

la societat industrial catalana i es

fa ressò de la tasca dels museus

del Sistema Territorial del mNACTEC en un to divulgatiu,

oferint el contingut d’una manera planera, moderna i rigo-

rosa.

La revista presenta un dossier central que tracta en pro-

funditat un tema concret; articles sobre elements destacats

del patrimoni industrial català, marques emblemàtiques o

patrimoni desconegut; dobles pàgines fotogràfiques; col·la-

boracions i perspectives d’especialistes; entrevistes, i pro-

postes d’escapades pel patrimoni industrial, entre d’altres.

S’edita en català amb resums en castellà i anglès.

El mNACTEC està situat a Terrassa, i és un dels edificis fa-

brils més emblemàtics del modernisme català: el Vapor Ay-

merich, Amat i Jover, antiga fàbrica tèxtil dissenyada per

l'arquitecte Lluís Muncunill i construït entre 1907 i 1908. És

dels tres museus nacionals reconeguts pel Parlament de Ca-

talunya. La seva missió és difondre i promocionar el conei-

xement de la cultura científica, tècnica i industrial i, a la

vegada, conservar, estudiar i mostrar la implantació i l’evo-

lució dels avenços científics i tècnics a Catalunya, la seva

aplicació industrial i, molt especialment, la seva implicació i

incidència social.

Narrativa

Els millors relats de Roald Dahl

Traducció de Ferran Ràfols Gesa

Sembra Llibres

«Els llibres no ens haurien d’inti-

midar, haurien de ser divertits,

emocionants i meravellosos, i el

fet d’aprendre a ser lector et dó-

na un avantatge enorme. Si vols fer alguna cosa que valgui

la pena en aquesta vida, has de llegir un munt de llibres».

Amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor, l’edi-

torial ha volgut recuperar una bona selecció dels seus mi-

llors relats. Roald Dahl (Llandaff, 13 de setembre de 1916 -

Great Missenden, 23 de novembre de 1990), autor britànic

d’ascendència noruega i una biografia fascinant, és un re-

conegut escriptor per a nens (Charlie i la fàbrica de xocolata,

Matilda, El gran amic gegant, Les bruixes. . . ) però la seva

obra per a adults és també excel·lent. Els tretze relats que

recull el ll ibre ho testimonien. Humor negre, ironia, sarcas-

me i fins i tot crueltat s’uneixen al terror i a finals inespe-

rats. Els personatges, extravagants, han esdevingut clàssics.

Novel·la

El secreto de la modelo

extraviada

Eduardo Mendoza

Seix Barral

Eduardo Mendoza ens torna a

posar al davant, per cinquena ve-

gada, les aventures del peculiar

detectiu innominat que, arrosse-

gat per un destí capriciós, s’en-

fronta a la investigació d’un cas complex d’assassinat en

què acaba esdevenint, en certa manera, víctima.

Ressenyes
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La trama es mou en dos espais temporals clarament di-

ferenciats. La Barcelona prèvia a l’esclat olímpic del 92 i la

Barcelona postolímpica que vivim ara mateix. En aquesta

primera part s’esdevé el gruix de la trama. En una ciutat

castissa i exagerada es produeix un assassinat i els engra-

natges del destí enganxen el nostre detectiu, primer en una

absurda investigació per encàrrec; després, en una fugida

constant dels elements desconeguts que han assenyalat el

nostre heroi com a culpable de conveniència. El procés,

aparentment absurd, s’amaneix amb la participació de per-

sonatges que tot i semblar paròdics em recorden d’alguna

manera les meves vivències a la Barcelona de l’any 84, que

és quan vaig arribar a aquesta ciutat. Drogoaddictes, mili -

tars transvestits, prostitutes, botiguers.. . una munió de per-

sonatges s’impliquen en l’intent de resolució del cas

convençuts de la bonhomia del nostre investigador.

La segona part, en la Barcelona tal vegada una mica

menys saborosa que vivim en l’actualitat, suposa l’intent

del protagonista per tancar i comprendre d’una vegada tot

el que li va tocar viure en el seu moment. Els personatges

que el van ajudar han canviat tot mimetitzant-se amb el

paisatge del moment.

Una novel·la irònica, de vegades sarcàstica, que ens

planteja uns fets aparentment impossibles però que tal ve-

gada esdevenen metàfora de la realitat que vivim molts de

nosaltres. El nostre detectiu treballa sense treva ni descans i

el resultat inexorable és simplement sobreviure. Uns

quants de nosaltres ens hi podem –ens hi podríem–, d’al-

guna manera, identificar.

Un viatge per dues Barcelones ben diferents, una trama

complexa i intrigant, una fina i divertida ironia, uns perso-

natges excessius i entranyables, conspiracions al més alt ni-

vell i un detectiu que no para; tot passat pel tamís del saber

fer literari d’Eduardo Mendoza. No decep, ans al contrari,

ens deixa amb ganes d’una nova aventura del nostre heroi.

AgustíPuig i Masip, patidor i pensador amateur
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