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El 28 d’octubre de 1948, Salvador Tió va fer servir per pri-

mer cop, segons sembla, el neologisme espanglish en un

article del Diario de Puerto Rico titulat «Teoría del espan-

glish», en el qual, en forma de befa sobre la creixent inter-

secció de l’espanyol i de l’anglès a l’il la, anunciava el

sorgiment d’una suposada nova llengua que «se llamará el

‹Espanglish›. La etimología es clara. Viene de español y de

English», i en posava alguns exemples, com el verb treepar,

que fusionaria la idea de ‹to climb a tree› (anglès) i ‹trepar

a un árbol› (espanyol) . Des d’aquell moment s’han succeït

les aproximacions, tant de diletants com d’especialistes, a

una situació que, per la seva complexitat, mereix ser analit-

zada amb detall, desperta un interès creixent i genera posi-

cions enfrontades.

D’altra banda, tot i que el mot spanglish (o espanglish)

forma part de la consciència lingüística de nombrosos par-

lants, no és unívoc, i els seus límits són imprecisos. S’ha de-

finit com a «varietat de mescla bilingüe», com a «dialecte

porós», o com a «pràctiques lingüístiques» o conjunt de

fenòmens que integren el bilingüisme adaptatiu de la po-

blació hispànica dels Estats Units a l’entorn angloparlant, i

que es concreten en un espanyol molt transferit, sobretot

en el lèxic, per l’anglès i, a més a més, en situacions d’al-

ternança de codis espanyol-anglès.

El que és evident és que l’spanglish implica una doble

competència, per bé que cada parlant assoleix diferents

graus de bilingüisme, i la generació de latinos que pot inter-

canviar contínuament els patrons de les dues llengües és la

segona, la dels fills d’immigrants, la primera ja nascuda als

Estats Units o que hi ha arribat durant els seus primers anys,

i que és mediadora no només en l’àmbit lingüístic, sinó en

tots els altres que separen la cultura d’origen i la d’arribada.

D’aquesta manera, un terme que denigrava humorísti-

cament el fenomen de la barreja d’espanyol i anglès ha aca-

bat perdent per a algunes persones aquella connotació

negativa i pot reflectir una consciència d’identitat híbrida i

transgressora que es viu amb orgull, i que es palesa en el

seu conreu artístic. Per a molts hispans, és una forma de

rebel ·lar-se des dels marges, un senyal de resistència de la

principal minoria ètnica dels Estats Units (conformada per

uns 56 milions de persones, el 17% del total de la població)

enfront del mainstream anglosaxó, i, alhora, una estratègia

comunicativa que cohesiona el grup. L’spanglish és una via

per a reivindicar una identitat fronterera que sacseja els fo-

naments de dues llengües molt esteses, i que es pot enten-

dre com «a language with terms that are neither español ni

inglés but both», en paraules de l’escriptora xicana Gloria

Anzaldúa.

L’anomenat spanglish als
Estats Units: llengua,
cultura i identitat

Antonio Torres. Fotografies de Juan A. Zamarripa

Antonio Torres, doctor en Filologia

Hispànica (Llengua Espanyola), és pro-

fessor agregat del departament de Filo-

logia Hispànica, Teoria de la Literatura i

Comunicació de la Universitat de Barce-

lona. Imparteix docència en el grau de

Filologia Hispànica i en el màster d’Espa-

nyol com a Llengua Estrangera en Àmbits

Professionals. Les seves línies fonamentals de recerca són la paremio-

logia hispànica, la variació i les normes de l’espanyol, l’espanyol

d’Amèrica i les cultures llatines als Estats Units. Ha format part de dife-

rents projectes de recerca i ha participat en nombrosos congressos na-

cionals i internacionals. Entre les seves publicacions recents

destaquen: El español de América, Barcelona, Edicions de la Universi-

tat de Barcelona, 2016 (2a edició); «El español estadounidense, entre

el spanglish y el español internacional», dins Silvia Betti i Enrique Ser-

ra Alegre, ed., Nuevas voces sobre el spanglish: Una investigación polifó-

nica, Nova York/València, Academia Norteamericana de la Lengua

Española/Universitat de València, 2016, pàg. 131-147.
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L’spanglish és només un dels dialectes creat per gent que

navega entre dues culturas. (See what I did there?) (sic.) . Es

pressuposa que l’spanglish és un idioma amb el qual no

n’hi ha prou per captar l’experiència completa d’estar im-

mers en dues cultures.

La gente que util itza l’spanglish són principalment lla-

tins immigrants als Estats Units de primera i segona gene-

ració. Diria que el fenomen sorgeix de la classe

treballadora i dels fi l ls i fi l les d’immigrants als Estats Units

(sense excloure’n els immigrants mateixos) .

D’una banda, s’estan assimilant a la realitat de la soci-

etat i cultura nord-americana fora de les seves llars, mentre

viuen una altra existència i identitat, completament diver-

ses, dins les seves llars, en espanyol. No és tan sols que les

seves identitats estiguin vinculades a l’ús de la seva llen-

gua, fins i tot els propis noms dels espangloparlants poden

canviar segons on estiguin. Emmanuel es converteix en

Manny a l’escola, que sona més desenfadat i americà.

Manny és un tipus no amenaçador amb qui una persona

angloamericana pot prendre’s una cervesa i fer-hi bromes

lleugerament racistes.

No obstant això, quan una persona espangloparlant

sent que la seva mare util itza el seu nom sencer en espa-

nyol, «Beatriz Alejandra Torres!», de seguida sap que té

problemes. Més enllà d’això, com a dona en una cultura

llatina, hi ha certes expectatives que una Beatriz ha de

complir de les quals una Betty no s’hauria de preocupar.

Beatriz ha de ser silenciosa i treballadora, ha d’aprendre a

netejar i a cuinar i a tenir cura dels seus germans, i sense

importar quines metes pugui tenir, ha de conservar la seva

Espangloparlants, dues identitats
Text original en anglès de Celina Martínez

Celina Martinez és una educadora i es-

criptora originària de Los Ángeles, Cali-

fornia. Va obtenir el seu grau d’arts de la

Universitat de Stanford, i un grau superior

en escriptura creativa a la Universitat de

Syracuse, a més d’un grau superior en

Ciència d’Educació de la Universitat de

Brooklyn. Els seus relats breus s’han pu-

blicat en revistes literàries als Estats Units i a Mèxic. En línia, manté dos

blogs: Ontheb65.blogspot.com i el seu programa de cuina mexicana

humorística, on apareix el seu àlter ego espangloparlant: Tialenchas-

cocina.blogspot.com. El seu blog TíaLencha apareix regularment a

Pocho.com. Ha estat educadora en escoles bilingües (anglès/espanyol)

a Brooklyn, Nova York. Els seus interessos en investigació inclouen l’ús

útil de dues llengües a l’aula (translanguaging) com a eina d’ensenya-

ment. Actualment ensenya lectura i escriptura creativa a estudiants a

Los Ángeles Sud.
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virginitat fins que es casi i tenir fi l ls després d’haver-se ca-

sat com els seus deures més importants. Viu en una dico-

tomia entre ser la Verge Maria o ser considerada una puta

(sic.) . (Aquí util itzo l’spanglish perquè algunes paraules te-

nen més impacte en espanyol) .

La identitat americana de Betty es resisteix contra tot

això i s’esforça a ser una dona més «all iberada». En la seva

identitat americana pot tenir altres metes, tenir sexe abans

del matrimoni i continuar els seus estudis després del bat-

xil lerat. Moltes dones com Beatriz fan això quan viuen i es

crien als Estats Units. Però això no vol dir que les dones lla-

tines siguin com les gringas.

Els espangloparlants són persones que ni són del tot lla-

tines ni del tot nord-americanes, sinó un híbrid entre les

dues coses. Molts dels espangloparlants que conec retenen

molta de la cultura dels seus pares mentre estudien, i for-

men família més tard o decideixen no tenir fi l ls, i es casen

o decideixen no casar-se. El seu idioma intenta encapsular

la seva experiència de ser dos éssers que viuen en dues so-

cietats. Quan els espangloparlants parlen entre ells, s’es-

devé una forma de compartir les seves cultures i realitats

híbrides.

L’spanglish és una llengua o un dialecte sobretot parlat,

però quan s’escriu, pot semblar una mena d’espanyol

intercalat amb paraules o frases en anglès o, a la inversa,

majoritàriament anglès amb algunes paraules o frases en

espanyol. Pot començar amb paraules híbrides com

parkiar, per exemple, «voy a parkiar el carro». El verb en

anglès és to park, conjugat amb la terminació -ear de l’es-

panyol. Totes les senyals viàries als EUA util itzen la paraula

parking. Sempre hi ha una senyal que avisa que no hi ha

parking, o que has de pagar pel parking i , per tant, òbvia-

ment, has de buscar un parking.

L’spanglish neix directament de quan relatem les histò-

ries de les nostres vides. Un pot estar parlant en anglès, i

que surti la referència a una chancla que usava la seva ma-

re com a forma de càstig. Les referències al menjar i a la

família també són terreny fèrtil per a l’ús de l’spanglish.

Tothom té algú a la família que és una mandona o manai-

re, o una sangrona o antipàtica. Quan li dic a algú que la

meva mare m’ha preparat un caldito de pollo, l i estic fent

saber que m’ha preparat un bol amorós de salut que em

transporta a la meva infància, i que és molt millor que una

simple sopa de pollastre. Una excepció a la regla de l’span-

glish són les males paraules, que sonen bé en qualsevol

l lengua.

De petita, pensava que l’anglès i l’espanyol eren dos

mons diferents. Vaig créixer parlant i somiant en espanyol.

La veïna rossa que tenia la meva mateixa edat intentava

parlar amb mi en anglès i m’era inintel·l igible. A poc a poc,

a mesura que anava aprenent l’anglès, vaig aconseguir

entrar en un nou món on tot el que m’ensenyaven a casa

no era tot el que coneixia. Em vaig convertir en una altra

persona, a més de la nena que era a casa. Aquesta altra

persona ara parla i escriu i somnia en anglès, però quan

parla en spanglish, la nena que vaig ser s’hi afegeix.
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En l’actualitat quan passegem pels

carrers del barri del Raval podem

sentir un ventall molt ampli de dife-

rents llengües. L’alt nombre de nou-

vinguts en les darreres dècades ha

fet de la zona un indret ric cultural i

l ingüísticament. Segons un estudi fet

pel Consorci per a la Normalització

Lingüística més de 38% de les con-

verses escoltades pels carrers del

barri del Raval són en llengües es-

trangeres, moltes d’elles provinents

del continent asiàtic, de manera

que, caminant pel carrer del Carme,

podem sentir l’urdú, tagàlog, xinès,

francès o ilocano dels veïns, que es

barregen amb converses provinents

dels turistes.

Cal distingir entre nacionalitats i

llengües donat que molts ravalencs

són nascuts a Barcelona i d’altres

han obtingut la nacionalitat després

d’arribar-hi. Tot i així, la seva llengua

familiar pot no ser el català o el cas-

tellà, sinó la dels seus pares. Per

tant, en moltes ocasions, els fil ls es

comuniquen en castellà entre els

seus companys, barrejant paraules

de la llengua de casa, i en la llengua

materna dins l’àmbit familiar.

Així és que, si tenim en compte

que molts residents del Raval són

nascuts a Barcelona i fan ús de la

llengua familiar, i hi afegim que se-

gons dades de l’ajuntament sobre el

45% de l’alumnat d’infantil, primà-

ria i ESO és estranger, ens trobem

amb què hi ha una gran varietat

lingüística dins les escoles de primà-

ria i els instituts del barri.

El contingut lingüístic curricular a

l’educació secundària inclou tres

llengües com a matèries obligatòri-

es: el català, el castellà i l’anglès.

Partint de la diversitat lingüística re-

ferida abans, molts d’aquests alum-

nes estudien en una llengua

estrangera, ja que cap dels tres idio-

mes és la seva primera llengua, i ni

tan sols la segona, en molts casos. És

així, doncs, com matèries que veuen

a secundària, bé siguin les matemà-

tiques, bé siguin les ciències socials,

les aprenen en un idioma nou per a

molts d’ells.

En un dels centres de secundària

del Raval, l’Institut Miquel Tarradell,

aquesta realitat és palpable des del

primer moment, ja que a simple vis-

ta, la diversitat ètnica denota una

varietat multicultural. Ja fa uns anys

que l’enfocament del tractament de

llengües en aquest centre va co-

mençar a modificar la modalitat tra-

dicional per tal d’incloure i, sobretot,

aprofitar la riquesa lingüística que hi

ha al centre. Abans de l’existència de

l’Aula d’acollida, i davant la dificultat

que alguns professors veien en

l’alumnat a la classe de matemàti-

ques, va sorgir la iniciativa de crear

un web per facilitar-los les com-

petències lingüístiques: Llengües del

món. Anys després, ja més consci-

ents de l’àmbit en què es trobaven,

una altra iniciativa es va dur a terme

en forma d’assignatura optativa. En

aquest cas, sobretot amb l’objectiu

Marta Gil Perarnau

El dia a dia en un institut plurilingüe del Raval:

l’IES Miquel Tarradell

La diversitat lingüística a l’IES
Miquel Tarradell
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de manifestar i compartir allò que

tant alumnes com professors podien

aportar en termes lingüístiques: En-

tre Llengües.

En els últims anys, la voluntat

d’unificar, sistematitzar i coordinar

aquestes iniciatives prèvies s’ha tra-

duït en un projecte intercurricular de

Tractament Integrat de Llengües

(TIL) . Aquest model no només

pretén millorar l’ensenyament/apre-

nentatge de les tres llengües obli-

gatòries, sinó també fer palès el

bagatge lingüístic dels alumnes.

Aquest projecte educatiu aporta la

integració de les llengües dels alum-

nes, les quals fins ara no han estat

presents i ells tampoc les tenien en

consideració dins de l’aula. Això

també ha implicat que fins avui,

l’alumne nouvingut identifiqui la se-

va llengua amb la de casa i la del

carrer, i el català, castellà i anglès si-

guin les que es fan servir a l’aula,

amb la conseqüència que, directa-

ment o indirectament, s’atribueix

més o menys prestigi a cadascuna

d’elles. És evident que l’estudiant no

té el mateix coneixement meta-

lingüístic del català que del panjabi, i

és per això que amb l’aplicació del

TIL l’aportació del coneixement de

l’alumne és fonamental. Mitjançant

el contrast i la reflexió en comparar

llengües, el diàleg entre el professor

i l’alumne és el que fa que el projec-

te sigui possible, ja que tan necessà-

ria és l’aportació del professor com

la de l’estudiant.

En l’actualitat, dins l’ensenya-

ment de llengües, el model comuni-

catiu és el que més força té. No

obstant això, molts plantejaments

de l’ensenyament d’una segona

llengua, assenyalen que no és sufici-

ent usar-la en contextos comunica-

tius, sinó que també hi ajuda una

reflexió conscient sobre aquesta.

D’aquesta manera, a més de fer ser-

vir la llengua com a vehicle comuni-

catiu, el projecte de l’IES Tarradell hi

afegeix una dimensió cognitiva (me-

talingüística) .

Des d’aquest enfocament pluri-

lingüe, els alumnes desenvolupen

estratègies de transferència inter-

lingüística. És a dir, partint de la base

que al centre podem parlar de la co-
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existència de diverses llengües, la

intenció d’aquesta proposta és la

d’utilitzar aquest bagatge per facili -

tar l’ensenyament i aprenentatge de

les llengües obligatòries comptant

amb el suport lingüístic i cultural que

cadascú pugui aportar i així arribar

al punt que els alumnes puguin uti-

litzar vàries llengües simultània-

ment. De la mateixa manera que

alhora es va reforçant el prestigi de

totes les llengües per igual.

El projecte s’ha implementat al

primer cicle de secundària, és a dir,

1r i 2n d’ESO. La coordinació entre les

tres llengües obligatòries és bàsica,

fins i tot, sovint la classe de català i la

de castellà es fan conjuntes, conver-

tint-se en una sessió de dues hores

amb les dues professores. A l’aula

s’anima els alumnes a participar

aportant el que ells poden analitzar

de cadascuna de les seves llengües.

Amb preguntes tan senzilles com:

«En anglès, el verb ser i estar són el

mateix, com és en àrab? I en urdú? I

en tagàlog?», els alumnes reflexio-

nen i arriben a conclusions, previ un

debat entre ells, ja que de vegades

sorgeixen dubtes.

No podem oblidar el fenomen

psicològic, el qual és un fet curiós;

en pocs mesos de l’aplicació

d’aquest sistema, els alumnes han

passat d’una actitud acomplexada

que els feia respondre amb vergonya

a una participació cada cop més ac-

tiva i amb respostes més fermes.

Es tracta doncs, de naturalitzar

l’ús de cada llengua. Si bé quan arri-

ba un nouvingut al centre, sovint

alumnes que porten temps a l’insti-

tut ajuden fent d’intèrprets de ma-

nera espontània, fent-los prendre

consciència dels avantatges lingüís-

tics que tenen, poden desenvolupar

una seguretat i explotar els seus pro-

pis recursos.

Les llengües de la nostra classe 2n A

Alumna/e Segona llengua Llengua addicional Llengua addicional II Llengua addicional III

àrab Marina castellà català anglès francès

bengalí Fatima castellà català anglès

Sumiya castellà català anglès urdú

Zubhir castellà català anglès

Bashar castellà català anglès hindi

castellà Franz català anglès quítxua

Zaira català

Carlos català

Lucero guaraní català

Salma català àrab

Júlia català anglès francès

Katherine català anglès

panjabi Rafa castellà català urdú anglès

Talal urdú castellà català anglès

tagàlog Christian castellà català anglès

Nicole castellà català ilocano anglès

urdú Ikra castellà català anglès

Maheen castellà català anglès

Ahsan panjabi castellà català anglès

Abdullah castellà català anglès

Tuyuba castellà català anglès

Hifsa panjabi castellà català

xinès Shengqi castellà català

ilocano Jericho castellà català anglès

Duiny castellà català anglès tagàlog

pahari Hussnain urdú català castellà anglès

Llengua
Familiar
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Magda Gascon, HèctorMoret
iRosa M. Puig-Serra

Fotografies d’Isidre Tiana

A la doctora Maria Carme Junyent i Figueres, experta en llengües africanes, li
agrada recordar que va néixer a Masquefa (l’Anoia). Després d’haver de
superar els prejudicis familiars sobre l’oportunitat o no que les dones es-
tudiessin, es va llicenciar en filologia a la Universitat de Barcelona i va
completar la seva formació a Alemanya i als Estats Units. L’any 1992 va
participar en la fundació del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades
(GELA) per al coneixement i estudi de la diversitat lingüística, entitat
de la qual actualment n’és la directora. Professora de lingüística ge-
neral de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, és
autora d’una àmplia obra sobre la diversitat i la situació de les
llengües al món.

Ens rep amb tota cordialitat en el seu despatx de la universitat. Té una
mirada molt viva, tal com correspon a una dona activa i políticament
incorrecta, fet que tot entrevistador agraeix. La precedeix la fama de ser
una persona polemista, rebel, i fins i tot, provocadora. Ella, posa els ulls
com unes taronges, i sorneguerament diu «I ara, si sóc una bona nena!».
Està en contra de l’oficialitat de les llengües atès que «a les llengües domi-
nants l’oficialitat no els cal i a les subordinades no els serveix de res». Últi-
mament ha estat en el centre de la controvèrsia amb posicionaments
contraris a l’ús de l’anomenat llenguatge no sexista.

Carme Junyent, filòloga

La nova diversitat
lingüística
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Com veu la diversitat lingüística al món als inicis del

segle XXI?

En general, ja a finals del XX, i des de fa temps, està

claríssimament amenaçada, fins al punt que es preveu que

fins al 95% de les llengües que es parlen actualment no ar-

ribaran al segle XXII. Hi ha dos tipus de prediccions que es

basen en com funcionen els processos de mort de les

llengües. Hi ha tres fases: en la primera, que pot durar se-

gles, es produeix la bilingüització de la societat: perquè

desaparegui una llengua, cal que la gent en parli una altra.

Si no hi ha un procés de bilingüització, no pot desaparèixer

la llengua. Un cop s’ha bilingüitzat la societat, es pot arribar

a la interrupció de la transmissió intergeneracional, i ales-

hores ja s’entra en una fase irreversible, la tercera, de mort

de la llengua, quan només queden darrers parlants. Tenint

en compte aquestes tres fases, ara hi ha més del 10% de

llengües del món que només tenen darrers parlants: la ma-

joria es concentren a Austràlia i Califòrnia, però n’hi ha per

tot el món. D’altra banda, hi ha un 40% de llengües que ja

no s’estan transmetent. Tot plegat ens deixa aproximada-

ment en un 50% de llengües que és gairebé impossible que

arribin al segle XXII, i revertir això és molt difícil. Finalment,

hi ha un altre 40% de llengües que estan en la primera fa-

se. És aquest marge el que fa que uns diguin, per exemple

la UNESCO, que hi ha un 50% de llengües amenaçades,

mentre que altres autors parlen d’un 90-95% tenint en

compte que els processos de substitució darrerament s’han

accelerat molt. Les migracions, i en general les facilitats de

desplaçament i comunicació, han fet que els processos s’ac-

celerin, i això ha fet que aquest 40% que podria ser un

marge de treball d’esperança. Podria ser que no ens en

sortíssim.

Els pares deixen de parlar la seva llengua als fills. Com

es produeix aquesta substitució?

Per exterminar llengües s’ha fet de tot, el que passa és

que abans tot eren conculcacions claríssimes dels drets

lingüístics –se segrestaven criatures per separar-los de les

famílies, es feia de tot–, i com que ara això no seria ben

vist, tot i que encara es fan disbarats, s’ha trobat un proce-

diment molt més eficaç, i que és fer de la víctima, botxí.

Convèncer la gent que la seva llengua no serveix per a res,

marginar-los per qüestió de llengua.. . Això va passar a la

Catalunya Nord: els pares que els ha passat de tot pel fet de

parlar la seva llengua, no volen que als fil ls els passi el ma-

teix i deixen de transmetre la llengua perquè els fills no pa-

teixin el que ells van patir.
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A Catalunya, quin futur té la diversitat lingüística? Al

barri on treballem, al Raval, es calcula que actualment hi

conviuen unes dues-centes llengües...

Depèn de la voluntat dels parlants. Hi ha dues causes

principals de la mort de les llengües: els prejudicis lingüís-

tics i les migracions. En una situació de migració es trenca el

contacte amb les generacions anteriors i es produeixen els

processos de substitució. És molt difícil dir-li a la gent que ha

de continuar parlant la seva llengua, i és cert que s’observa

que molts nanos als quals no els transmeten la llengua fa-

miliar, després tenen dificultats per adquirir qualsevol llen-

gua, perquè no n’han après cap bé, i això és important per

aprendre altres llengües. Si mirem què passa en general,

segurament veurem que a la tercera generació això s’ha

perdut completament, però podria ser que no, que alguns

grups conservin la llengua. Al marge de quin sigui el destí

d’aquesta diversitat, el més important i el que ens hem de

plantejar és que no es margini ningú per raó de llengua.

Per la pressió ambiental, hi ha nanos que no volen parlar la

seva llengua i es passen al castellà. Això ho hem de treba-

llar i hem d’aprendre del que passa a Europa.

En antropologia està demostrat que és més fàcil sumar

identitats que suprimir-ne alguna. Quan en suprimeixes al-

guna, aquesta acaba sortint no se sap quan, potser en la

tercera generació, i sempre té un cost. Ha d’haver-hi forma-

ció i informació, com a mínim per a la gent que està directa-

ment implicada, perquè pugui fer servir la seva llengua

sense que tingui aquest cost afegit. Quan s’abandona la

llengua per pressions, això acaba tenint conseqüències.

Qui ha de vetllar per això? L’escola, la societat, la polí-

tica?

Entre tots. No podem deixar en mans de l’escola un fet

que passa també socialment, perquè a l’escola es pot vigi-

lar, però després els nens surten al carrer a jugar, i fora de

l’escola el menyspreu també és eficaç. Tots n’hem de ser

conscients, i més nosaltres, que sabem el pa que s’hi dóna

amb el català, perquè sabem què és que ens menyspreïn

per raó de llengua. Aleshores, que nosaltres ho fem, costa

d’entendre.

Vostè té fama de provocadora. Ha dit, per exemple,

que durant el franquisme hi havia una actitud molt més

decidida en defensa de la llengua.

Jo vaig néixer el 55, de manera que em vaig empassar

vint anys de franquisme. Podia parlar català més fàcilment

del que han pogut parlar després els meus fills. En l’últim

informe de Política Lingüística es parla d’un gran èxit. No

em puc creure que la gent encara digui que les coses van

bé. L’informe conclou que en reduir-se el volum de població

autòctona, s’ha reduït també el nombre de catalanopar-

lants inicials. També indica que les noves generacions de

catalanoparlants inicials fan menys ús del català que la ge-

neració dels seus avis, i que l’ús del català s’ha reduït sensi-

blement entre les generacions adultes de catalanoparlants

«Segurament s'hi ha de fer alguna cosa [en política
lingüística], però dictar no acostuma a donar resultats.
S'hauria de treballar molt més el convenciment. Per
exemple, en el cas de l'ecologia, en pocs anys s'ha
aconseguit una consciència, que la gent recicli, etc.
S'hauria de treballar en aquest sentit»
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inicials. És a dir, els mateixos que tenen el català com a pri-

mera llengua han reduït l’ús: això és una llengua en procés

d’extinció. Quan ho dic del zulu em donen la raó, quan ho

dic del català sembla una provocació.

En un plenari del Consell Social de la Llengua Catalana,

Miguel Ángel Pradilla va dir que fa falta un gran debat so-

cial sobre la llengua que es tradueixi en un pacte social.

Què es podria fer per potenciar l’ús del català en l’àmbit

no oficial, per exemple, en el món laboral?

Jo no tinc fe en la política lingüística. Ja fa ben bé qua-

ranta anys que en tenim, i hem vist un descens sostingut en

l’ús. Potser que ens ho replantegem, perquè el que estem

fent potser no serveix de res. Sempre ho he dit, però no

com una provocació, sinó que ho crec fermament. Per

exemple, si tot el que es va invertir en l’ensenyament s’ha-

gués invertit en oci i en esport, ara segurament no estaríem

així, perquè no s’ha cultivat gens l’ús espontani de la llen-

gua. Ho veig en els meus alumnes: per a la immensa majo-

ria, el català és la llengua de l’àmbit acadèmic. Això ens

porta a l’extinció.

És evident que no podem legislar la vida personal, la

llengua que es parla a casa. És molt més una qüestió d’in-

formació i de convenciment, que no pas de dir què s’ha de

fer. D’altra banda, es constata que aprendre català té bene-

ficis afegits sobre qualsevol altra llengua, i no parlo de tro-

bar feina, sinó que té beneficis socials: per exemple, si

parles català, ets català, se t’incorpora, la gent t’ho agra-

eix.. . Això s’hauria d’explotar, perquè molta gent ha perce-

but aquests beneficis pel fet d’aprendre la llengua. No és

tant el fet de ser un ascensor social, sinó una qüestió de veï-

natge. Hi ha una anècdota reveladora: fa molts anys vam

fer un treball de recerca sobre actituds cap al català a l’Es-

cola Drassanes. Una companya va preguntar a un fill de

gambians, nascut aquí, si el català li semblava important. I

el nano, de set anys, va respondre «I tant, que és impor-

tant. Perquè si parlo català, no sóc tan negre». Ell tenia

aquesta percepció, que és un estímul per parlar la llengua. I

no ho podia dir del castellà, de la mateixa manera que no-

saltres quan parlem anglès no ens sentim pas anglesos. Hi

ha llengües que donen identitat i llengües que donen ano-

nimat. Això és el que hauríem d’explotar més, perquè, a

més, és una cosa que ajuda molt a la convivència.

La societat catalana, com percep la diversitat de

llengües: com una amenaça, com una oportunitat...?

Hi ha de tot. Els que veuen el grup com un grup homo-

geni són els que ho perceben com una amenaça, i el situen,

a més, en el bàndol castellà, i amb això potencien la llen-

gua que està substituint el català. Però Déu n’hi do la cons-

ciència que hi ha, comparat amb altres llocs. Recordo, a

Madrid, un noi bolivià que em deia «si dic que parlo quít-

xua a Madrid, no em fan ni cas, o em menyspreen; si ho dic

aquí, tothom em fa preguntes». Això ja és una actitud dife-

rent. Com a mínim, hi ha curiositat.

«Quan desapareix una llengua, desapareix una forma
de coneixement que la humanitat té a

disposició.   D'altra banda, quan desapareix una llengua
s'està cometent una injustícia, perquè és una

imposició»
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A la UGT tenim un programa per a persones que ente-

nen el català però que encara no s’han llançat a parlar-lo.

S’hi donen eines perquè trenquin barreres i el puguin co-

mençar a parlar en els seus entorns més quotidians, al

metge, a l’AMPA, etc. Les administracions tenen més re-

cursos per afavorir aquest pas, però sembla que els falta

certa imaginació.

Aquest programa, per exemple, és molt bona idea. A la

UGT, Josep Maria Álvarez va dir que «el català és un dret

dels treballadors»: aquesta idea és important. Aquest és

l’objectiu, tenir les mateixes oportunitats socials, però d’al-

guna manera no s’ha portat bé que sigui una llengua de

socialització.

Les aules d’acollida, serveixen d’alguna cosa?

Jo he vist, fa molts anys, a l’inici de les migracions i

quan no n’estàvem preparats, que quan un adolescent o

preadolescent acabava d’arribar es quedava al fons de la

classe sense que ningú li fes cas. El coneixement de la llen-

gua és imprescindible perquè els nanos puguin participar al

més aviat possible. Però els Tallers d’Adaptació Escolar (TAE)

crec que no s’han avaluat mai.

És una pràctica habitual adreçar-se en castellà a un im-

migrant, fins i tot és un signe de discriminació.

Efectivament, parlar-los en castellà és discriminar-los, és

una manera de dir-los «tu no ets d’aquí».

L’anglès s’ha estès en l’àmbit universitari, especial-

ment entre els doctorands.

L’anglès és una llengua que s’ha de saber, però no s’ha

de fer servir. Perquè s’ho està menjant tot. S’ha demostrat

que el fet de començar abans l’anglès no serveix per adqui-

rir competències. No comparteixo aquesta dèria per

l’anglès, que em sembla molt destructiva. En tot cas, si es

vol fer, necessitem deu anys de preparació, perquè el que

no fem bé aquí és l’ensenyament de llengües. Fem molts

disbarats que no ens porten enlloc. A més, els nanos apre-

nen més anglès per les sèries i altres coses que no pas pel

que se’ls ensenya a l’escola.

Moltes vegades s’ha manifestat contrària a legislar per

defensar una llengua.

L’oficialitat, a les llengües dominants, no els cal, i a les

llengües subordinades, no els serveix de res. Fa poc va ha-

ver-hi unes jornades sobre si cal l’oficialitat, que organitzava

Linguapax. Un company meu, alemany que viu a Sud-àfri-

ca, va dir que l’oficialitat de les llengües bantu a Sud-àfrica

havia tingut efectes contraproduents. Això passa molt so-

vint, perquè l’oficialitat crea el miratge que algú s’ocupa de

la llengua i, per tant, no cal que ens n’ocupem nosaltres. La

política lingüística, a grans trets, ha intentat aplicar el mo-

del de les llengües dominants, i això no funciona. El que cal

és aconseguir que la gent que viu al territori de llengües

subordinades, les parlin.

L’Smithsonian, la institució més important als Estats

Units, tenen un projecte a Europa de llengües amenaçades,

«En antropologia està demostrat que és més fàcil
sumar identitats que suprimir-ne alguna»
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i a l’octubre van venir a fer una reunió d’experts per posar-lo

en marxa. Una frisona va dir que «nosaltres parlem frisó si

és la nostra llengua», perquè els altres, encara que no hi

tinguin res en contra, parlen altres llengües i no els cal el

frisó. Aquesta és la part més difícil, i això no s’aconsegueix

amb legislació.

A Masquefa, amb les migracions dels anys seixanta, els

nanos parlaven català de forma espontània. És després que

la cosa ha canviat, en bona part perquè a l’àrea metropoli-

tana, si crees un gueto que pot ser autosuficient amb el cas-

tellà, ja no cal el català. Això s’ha de corregir amb

convivència, no amb legislació.

La millor política lingüística és la no-política lingüística?

Una política lingüística diferent, en tot cas, si és que n’hi

ha d’haver. Segurament s’hi ha de fer alguna cosa, però

dictar no acostuma a donar resultats. S’hauria de treballar

molt més el convenciment. Per exemple, en el cas de l’eco-

logia, en pocs anys s’ha aconseguit una consciència, que la

gent recicli, etc.: s’hauria de treballar en aquest sentit. Si

tens una responsabilitat, i si estàs a favor de la diversitat

lingüística, has de ser conseqüent i fer alguna cosa. Hi ha

un 15% de militants, un 15% d’hostils i un 70% d’indiferents,

que és amb qui podem treballar.

Polítics i sociolingüistes: col·laboreu?, us consulten?

A mi m’han cridat diferents partits polítics, i he dit el

que pensava, però després ja no m’han tornat a dir res, de

manera que el que jo pugui dir no els interessa.

Què passa si desapareix una llengua? Ho vam pregun-

tar a Jaume Fuster, fa molts anys, i va respondre provocati-

vament: «res».

Les comunitats que han perdut la llengua viuen molta

violència, violència de gènere, alcoholisme, falta d’autoesti-

ma.. . Si pensem en els suburbis de qualsevol lloc d’Amèrica,

ja ho veiem. Sortirà aviat un llibre d’un lingüista australià

que parla dels efectes quan es recupera una llengua. Una

llengua et dóna un lloc al món, un referent d’on véns i que

et permet saber on vas. Les conseqüències en les generaci-

ons a les quals ja no han transmès la llengua també són

greus. És una renúncia molt gran, un trencament amb el

que t’han transmès els avantpassats. Hi ha molts casos

d’interrupció de transmissió, però quan a una comunitat la

pressionen tant que abandona la llengua, perquè és un tret

d’identitat tangible, es crea un conflicte identitari. Aleshores

de vegades s’apel·la a altres trets que no són tangibles, com

la religió, la raça, etc., i desencadenen violència. Com a

lingüista, la pèrdua d’una llengua ens fa menys complets.

Una llengua és una selecció de trets del que és possible i no

és possible. El conjunt de tot això ens dóna la imatge del

llenguatge humà, que ens proporciona maneres alternati-

ves de fer. Quan desapareix una llengua, desapareix una

forma de coneixement que la humanitat té a disposició.

D’altra banda, quan desapareix una llengua s’està co-

metent una injustícia, perquè és una imposició.

Com es crea el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades

(GELA)?

El GELA, l’any que ve, farà 25 anys, el vam crear un grup

d’estudiants i jo. Jo sóc africanista d’especialitat. Havia es-
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tudiat a Alemanya i als Estats Units, perquè aquí no era pos-

sible estudiar llengües africanes. Vam fer un grup de recerca

perquè hi havia estudiants interessats en aquestes llengües,

i això els ho podia facilitar.

Va començar a arribar gent de tot arreu del món, i ales-

hores no tant a Barcelona, sinó al Segrià i altres comarques.

Des del Consorci per a la Normalització Lingüística ens avi-

saven que arribaven alumnes que parlaven d’altres

llengües de les quals no en sabien res, i ens demanaven

que anéssim a fer xerrades. Això ens va posar en primera lí-

nia del procés, perquè anàvem a tot arreu. A Barcelona

aquest fenomen era força invisible encara, perquè fins que

no es va trobar la immigració al Raval, no es va veure com a

fenomen, mentre que als pobles, sí. I vam observar que els

estaven tractant com no volem que ens tractin a nosaltres:

consideraven que si eren marroquins, parlen àrab; si eren

pakistanesos, urdú; si vénen de Sud-amèrica, parlen cas-

tellà. Nosaltres vèiem que, quan anem a l’estranger, donen

per suposat que parlem espanyol. A Alemanya jo feia estu-

dis africans de fonamental i, de complementaris, semíti-

ques i romàniques. Jo tinc un certificat que em convalida el

castellà per ser la llengua materna, i això que era el Depar-

tament de Romàniques, és a dir que ells sabien que el ca-

talà existia, i jo ho deia. És aquesta percepció: que nosaltres

estàvem fent el mateix. Vam voler trobar la manera de fer

veure la diversitat real que tenim. I vam començar a fer l’in-

ventari de llengües, diversos treballs sobre aptituds lingüís-

tiques, etc., fèiem una recerca que va per aquí, sense

abandonar l’altra. Això és el GELA. És una feina de respon-

sabilitat social.

Parli’ns del projecte de les autobiografies lingüísti-

ques.

Dins de les moltes activitats del GELA, hi ha el concurs

d’autobiografies lingüístiques. És un exercici que fa molts

anys que faig: els alumnes de lingüística sovint no són

conscients del coneixement de les llengües que tenen, de

les que parlaven els seus avis, de com és que van deixar de

parlar-ne algunes.. . Es fa una reflexió i s’aprèn molt de mo-

tivacions, d’aptituds lingüístiques. Poden donar pistes sobre

diversos punts clau de la vitalitat de la llengua, com els pro-

cessos de substitució lingüística o el tractament de les

llengües de la immigració.

Vostè sempre reivindica la curiositat intel·lectual.

És el motor. I és el que, finalment, et salva.
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El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades
(GELA) es va crear l’any 1992 amb l’objectiu de pro-

moure la recerca en llengües amenaçades i donar a

conèixer la diversitat lingüística i el seu valor. D’alesho-

res ençà, el GELA ha organitzat nombroses activitats en

tres àmbits fonamentals: la recerca, l’educació, i la di-

namització cultural. També ha publicat llibres i materials

didàctics, ha organitzat exposicions, ha creat jocs i acti-

vitats, i ha col·laborat amb altres organismes i entitats

en activitats relacionades amb els seus objectius.

En l’àmbit de la recerca, a més de promoure la rea-

lització de tesis sobre llengües amenaçades, organitza

periòdicament activitats diverses en què participen

lingüistes d’arreu del món. També ha organitzat semi-

naris i jornades a les universitats de Barcelona, Nàpols i

Hamburg, i el VII Congrés de Lingüística General que va

tenir lloc a la Universitat de Barcelona. Des de fa uns

anys inventaria les llengües parlades a Catalunya.

En l’àmbit de l’educació, el GELA ha participat en

cursos, sessions i jornades de formació de professionals

de l’ensenyament. També ha realitzat xerrades, activi-

tats, etc., adreçades a alumnes de primària, ESO i batxi-

llerat. Ha creat la Carpeta de la Diversitat Lingüística, que

ha estat parcialment traduïda al castellà, al francès i a

l’anglès, i ha elaborat materials que facilitin la introduc-

ció al coneixement de la diversitat lingüística en les di-

ferents matèries d’ESO i batxillerat per encàrrec de la

Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Educació.

En l’àmbit de la dinamització cultural, ha col·laborat

amb el CIEMEN en l’organització de l’exposició «Les

llengües, un gran tresor», amb l’Estudi Ramon Folch en

la part de llengües de Barcelona sensacions i amb el

CCCB en l’exposició «Barcelona, Palma, València». Ha

creat les exposicions «Les llengües a Catalunya, Koexis-

tenzstrategien im Mehrsprachigen Katalonien», «Dun-

gun, punt d’informació per a IES», i, actualment té en

itinerància «Les llengües dels catalans». És autor de

l’activitat «La Gimcana de les Llengües», que s’ha rea-

litzat en centres escolars, empreses i centres cívics de

nombroses ciutats i pobles. També ha creat els jocs Els

països dels catalans, El joc de la diversitat lingüística, El

joc de l’Arp i La ruta del Molí de Fórnols.

Entre les seves activitats destaca la convocatòria del

Premi d’(auto)biografies lingüístiques, en col·laboració

amb L’Alzinar, societat recreativa i cultural de Masquefa,

la Fundació Aurèlia Figueras i la Xarxa Vives d’Universi-

tats.

Annette Maurer, Menció especial 2014,
Concurs d’(auto)biografies lingüístiques

L’autobiografia lingüística és la descripció de les

experiències d’una persona en relació amb les llengües,

ja sigui formes d’aprenentatge, llengües del seu entorn,

formes de transmissió familiar i, en fi, qualsevol ex-

periència relacionada amb la llengua i les llengües.

També formen part del projecte les biografies lingüísti-

ques que descriguin l’experiència lingüística d’altres

persones, per exemple, mitjançant treballs periodístics.

L’objectiu d’aquest projecte és crear un fons documental

al qual s’hi pugui accedir ll iurement i, eventualment,

realitzar activitats com ara projeccions de documentals,

simposis, tallers, activitats didàctiques, etc. El format és

lliure i la llengua, ja sigui oral o de signes, també.
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Realment mai en vaig saber l’origen del nom, però Siyia-

pei, la petita vila set kilòmetres abans d’arribar a la ciutat

de Narok, de camí a la Reserva massai Mara Game, va ocu-

par un espai gran i especial a la meva ànima. Del meu cor i

de tot el meu ésser vessaven bombolles d’anticipació i joia

cada cop que, ansiosament, baixava d’un matatu, un vehi-

cle públic amb catorze seients que utilitzava tres o quatre

hores segons d’on vingués. Després caminava per la carre-

tera en direcció a Siyiapei, on passaria la meves vacances

escolars de quatre setmanes amb la meva àvia i altres fami-

liars que m’estimava molt. Les vacances s’escorrerien massa

ràpid, perquè considerava Siyiapei la meva llar. Aquí va ser

on vaig aprendre qui era jo a través de la llengua que parla-

va.

Com molts nens de Kenya, jo era poliglota a contracor.

Era l’única manera de sobreviure i negociar amb èxit als di-

versos paratges per on ens movíem i que eren poblats per

diversos grups ètnics. Per exemple, a una senzilla casa urba-

na, un nen passa per diferents espais idiomàtics i pot canvi-

ar fàcilment de llengua: l’anglès amb els visitants, el

kiswahili amb el servei i el massai amb els parents de sang.

Així que, quan vaig viure amb els meus pares a Kericho, vaig

aprendre a dir achamugee mising com a agraïment, sobre-

tot a la població kalenjin, i habari yako en kiswahili als altres

habitants que òbviament eren immigrants involuntaris com

jo, i hallo a aquells que semblaven més cultes. Quan era a

Siyiapei, somreia tímidament i inclinava el cap amb respec-

te per saludar aquells que tenien l’edat de la meva mare o

eren més grans, dient ng’assak, un senyal pels més grans

que abaixaven el cap amablement dient-me supa nakerai

(com estàs nena/petita) . Jo responia suaument, amb edu-

cació, amb la mirada fixa a terra dient epa (bé, gràcies) i

tornava a allò que m’estava ocupant si ells no tenien cap al-

tra pregunta o encàrrecs per fer-me. Mirar una persona ve-

lla directament als ulls era considerat de mala educació.

Va ser aquí on també vaig aprendre les cançons massais

tan agudes i el moviment de vaivé del coll, una mica cap

enrere i després cap endavant, de manera que semblava

que el coll de la Yeiyoo funcionés de manera independent

de la resta del cos, movent-se d’una manera rítmica i

hipnòtica segons les diferents tonades.

Compartir isinkolioitin (cançons) d’aquesta manera cre-

ava un fort lligam d’amor i d’amistat entre els presents, i

després d’un dia esgotador tenia un efecte terapèutic de re-

laxació i curació abans d’anar a dormir. El riure esborrava la

fatiga i la frustració de les tasques quotidianes, i ajudava a

tornar a la calma els nens per anar a dormir. La llar de foc

era un lloc per explicar històries, assabentar-se de les últi-

mes notícies, cantar cançons i jugar, i era molt més divertit

que la llum blava passiva de les pantalles d’ordinador o de

televisió de l’era actual.

Recordo un joc en particular a què jugàvem que va afe-

gir una corda de boletes de colors al meu vocabulari mas-

sai. S’anomenava tooko kule e’nkiteng (beu la llet d’una

vaca).

Hi jugàvem sovint quan érem nens, juntament amb els

adults quan els havia tocat algun vent amigable, especial-

ment quan esperàvem el menjar per cuinar al vespre. Ens

apinyàvem al voltant del parpelleig de les flames del foc

dels tres homes vells, que en aquell moment era més acolli -

dor que els sinistres sons de la nit i la foscor de fora la casa.

Aquest joc era especialment valuós pels nens les llengües

dels quals encara s’entrebancaven amb el vocabulari mas-

sai.

En aquest joc, un jugador aguantava el canell d’un altre

jugador amb una mà i el sacsejava lentament amunt i avall,

Aprendre massai, per mi, ha estat un esforç de tota una vida d’encadenar paraules delicadament, amb
vacil·lació, com si fossin boletes per formar un collaret de llengua massai preciós i acolorit que ara
mostro amb orgull i que anomeno, d’una manera protectora, ‹la meva llengua materna›.

Extracte de l’(auto)biografia de Lorna Sampele,
guanyadora del III Concurs Internacional (2016), traducció de Carla Ferrerós. Fotografia de Seneiya

Osaei okuso laitaanyanyukie enkukut ang’o’lmaasai
(El collaret de boletes de colors de la meva llengua materna)
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de manera que el canell es balancejava mort amunt i avall

diverses vegades, i era animat a mantenir-lo solt i comple-

tament relaxat. El jugador que aguantava el canell deia to-

oko kule e’nkiteng, tooko kule e’nkiteng (beu la llet d’una

vaca, beu la llet d’una vaca). Cada sacsejada significava que

el jugador el canell del qual era sacsejat havia de beure una

tassa de llet de vaca deliciosa a la vegada. Com que als

massais els agrada la llet, sigui fresca o fermentada,

l’interès dels jugadors era beure tanta llet com fos possible,

i per tant deixaven el canell sacsejat, mort, amunt i avall

sense deixar-se anar, fins que amb el puny estret indicaven

que no volien beure una altra tassa de llet de vaca.

Aquest joc permetia els nens aprendre algunes noves

paraules quan els oferien beure gerres de llet d’empuus

(gats) , d’oltome (elefants) , d’enkurwe (porcs) o de ndero

(rates) . Les criatures ens doblegàvem de riure quan en un

moment de distracció havíem fet glops de llet de gos o de

serp en comptes de llet de vaca.

Va ser a través d’aquesta xerrameca incessant que de-

lectava els nens mentre compartien l’enkukunyet, i l’acoll i -

ment d’una sèrie de visites a una casa que semblava força

pobra però que mai semblava patir pel que havia de com-

partir, i el pas de gent entre fogons per demanar prestat

sense complexos i que es deixava coses generosament,

que vaig enfilar les boles més acolorides de la meva llen-

gua materna i les normes entranyables dels massais.

Això és el que em va fer ser coneguda com la donzella

d’aigua dansaire al poble de Siyiapei. Va revelar que la me-

va vida en aquella meravellosa part del món estava esde-

venint cada cop més intermitent a mesura que creixia.

Aquest vent no previst de canvi va anar arrabassant lenta-

ment el meu bell i acolorit collaret massai de paraules i ex-

periències de la meva edat vacil ·lant, i jo estava perdent la

sensació de pertinença.

A mesura que em feia gran, era com si una mà invisible

i no desitjada anés robant-me per darrere el meu collaret

de boletes de colors de la meva protecció.

A poc a poc, en contra de la meva voluntat, les belles

paraules que havia recoll it al l larg dels anys van anar-se

desfent, i era com si un remolí malvat les llancés ben lluny

de mi. Les capes d’innocència i d’ingenuïtat de la meva mi-

rada també van aixecar-se en el moment en què ens vam

traslladar a viure a la ciutat, i a mesura que passava més

temps lluny de Siyiapei, a l’escola i, finalment, a la univer-

sitat. Per això gran part de vida que havia viscut a Siyiapei

va anar esdevenint més llunyana i estranya en comparació

amb el ritme ràpid i individualitzat de les ciutats en què es-

tava immersa. La visió distorsionada d’aquells que m’en-

voltaven em va separar de les belles formes de vida

indígenes i van omplir el meu pensament, em van confon-

dre i em van molestar.

A la universitat, per exemple, em vaig fer molt consci-

ent de la desigualtat d’accés a l’educació dels diferents

grups ètnics en diverses parts del país. En els meus tres

anys d’estudis no he trobat cap noia massai pels passadis-

sos, dormitoris universitaris o classes per compartir les me-

ves boletes de llengua estimades. Han estat moltes les nits

en què, al menjador universitari, he vessat furtivament

una llàgrima o dues i m’he empassat la bola atapeïda de

tristesa coll avall, mentre observava i escoltava altres nois i

noies parlar alegrament en la seva llengua materna amb

familiaritat mentre menjaven. Eren dels grups ètnics pels

quals l’educació era més accessible i assequible, i els nú-

meros parlaven a crits d’aquesta discrepància.

El món laboral era molt diferent. Encara que portéssim

vestits de poderosos, parléssim l’anglès de la reina i ca-

minéssim amb l’aplom exagerat dels graduats recents,

trobava molt a faltar la vida senzil la de Siyiapei i la gent

que estimava tant. A les ciutats, les prioritats per a molts

havien canviat; una vida saludable i el domini d’una llen-

gua exòtica eren importants i claus per a la supervivència.

Havia desaparegut el cruixent i marró enkukunyiet, el kule

calent i espumós, el kule naaoto gruixut i agre de les car-

basses, i moltes altres coses de què havia gaudit a la vida

senzil la i bonica de Siyiapei.

Per desgràcia, fins i tot les parelles formades per dos

massais preferien parlar kiswahili o anglès als seus nens a

Nairobi, cosa que feia sentir les criatures mancades d’au-

tosatisfacció i de sentiment de pertinença, així com de

sentit d’identitat a la societat. Quan sentia alguna cosa so-

bre massais a les notícies o a qualsevol l loc, eren històries

negatives, no les experiències meravelloses que vaig

conèixer a Siyiapei. Per exemple, només he sentit parlar

d’enfrontaments ètnics, d’apropiació de terres, i això em fa

sentir mal interpretada com a dona massai. Em sentia cada

cop més insegura sobre el meu propòsit, i el futur, com el

meu sentit de pertinença, es va erosionant.

Vaig notar amb ombrívola determinació que si volia

mantenir el meu collaret de boletes de colors de llengua

intacte, hauria d’escapar sovint de la llums encegadora del

neó i de la vida vertiginosa de les ciutats, i trobar el camí

de tornada als camins polsos, a la llum tranquil ·la de la llu-

na, a cantar cançons i explicar històries al voltant del foc

dels tres homes vells, i mirar cap al cel ple d’estrelles de la

meva estimada Siyiapei tan sovint com pogués.
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Dir, sentir, veure o llegir imatges o paraules encadenades

no sempre és garantia d’estar-nos entenent. Convivim en

un poble on les cares dels seus ciutadans ara són de colors

diferents. El seu aire ha anat canviant d’aromes i els seus si-

lencis s’han omplert de milions de mots dels orígens més

diversos, una multiculturalitat que treballem també en l’en-

torn sanitari.

El Servei de Mediació Intercultural en Salut de l’Institut

d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública de la Genera-

litat de Catalunya, neix el 2006 com a recurs transversal per

facilitar la comunicació entre els professionals sanitaris i les

persones que utilitzen els serveis públics de salut però són,

provenen i tenen cultures diferents de la pròpia del territori.

L’objectiu del servei és traduir literalment el missatge en el

context cultural on es desenvolupa, per tal d’assegurar l’en-

tesa entre professionals de la salut i usuaris culturalment di-

ferents del sistema sanitari públic.

Es regeix pels principis d’equitat i justícia social a l’hora

d’accedir als centres de salut. Actua com a actiu equilibra-

dor de les desigualtats en salut relacionades amb la pro-

cedència i cultura d’origen, dins una perspectiva de

normalització, sense establir estructures paral·leles ni crear

nous serveis.

I dóna suport a les campanyes de promoció de la salut i

prevenció de la malaltia, coordinat amb les entitats i institu-

cions comunitàries, per tal d’augmentar l’alfabetització en

salut dels col·lectius més vulnerables.

La figura de mediador
El mediador intercultural en salut s’encarrega d’afavorir la

comunicació i promoure un canvi constructiu entre professi-

onals i usuaris de contextos culturals diferents que tenen el

punt de trobada en el sistema públic de salut. La seva inter-

venció aporta un augment de la capacitació intercultural

del professional, actua com agent de salut entre iguals i

s’encarrega de transmetre les necessitats d’una part i les re-

comanacions per a la millora de l’altra.

Atès el seu coneixement cultural de les dues parts, el

mediador fa de pont per facilitar la relació entre els profes-

sionals i els usuaris immigrants, i crea un espai de confiança

per assegurar als immigrants l’accés de manera equitativa i

normalitzada als serveis sanitaris.

El servei compta amb cinc mediadors, professionals del

Magreb, Sàhara del Sud, la Xina i la península indopakista-

nesa, i una borsa de traductors pels idiomes europeus i

d’orígens minoritaris de la comunitat de referència.

Els mediadors, a més de contextualitzar culturalment el

contingut del missatge, donen cobertura en la traducció

lingüística de les llengües de l’àrea del Magreb (àrab i bere-

ber); del subsàhara occidental (mandinga, fula, wòlof, sa-

rahole, diola, bambara, pulaar), península indopakistanesa

(panjabi, hindi, urdú), continent asiàtic (xinès, rus) . Els tra-

ductors tradueixen literalment les llengües oficials de la Co-

munitat Europea (anglès, francès, alemany, romanès,

portuguès, ucraïnès, croata, polac, bielorús, xec) i les del

subsàhara oriental (mooré, yaana, bissa, àkan, katokoli,

haussa, ewe).

L’equip de mediadors està integrat dins l’equip de su-

port transversal a l’assistència de l’IAS. A més del seu com-

promís amb les clàusules de confidencialitat, com la resta

de professionals, es deuen a la clàusula d’imparcialitat que

els és pròpia per la tasca específica que realitzen dins

l’equip. La seva feina inclou la traducció lingüística –presen-

cial, escrita o telefònica–, contextualitzant les respostes tant

del pacient com del professional; l’assessorament, acom-

panyament i derivació dels nouvinguts als serveis correspo-

nents; la prevenció de conflictes amb la gestió de

malentesos, normalitzant la diferència d’origen; i dóna su-

port als professionals que promouen la salut comunitària i

la prevenció de la malaltia per tal d’utilitzar millor els recur-

sos.

El Servei de Mediació Intercultural en Salut compleix

deu anys. S’ha consolidat com a servei transversal de suport

assistencial per afavorir l’entesa entre els professionals i

usuaris culturalment diferents.

Tot i la que la comprensió oral de les paraules és impor-

tant, desxifrar els codis no verbals ajuda en l’entesa. Allà on

les paraules no arriben, les persones treballem per aconse-

guir una comunitat interculturalment sana.

Dolors Corominas, coordinadora del Servei de Salut Comunitària de l’Institut d’Assistència Sanitària

La importància de la
mediació intercultural en salut
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Tot i que la societat catalana hagi

viscut més d’un període d’arribada

de persones d’altres indrets, molt

probablement l’onada migratòria de

l’any 2000 és la que més ha trans-

format el país. Aquesta data, però,

comença a ser llunyana, de manera

que, estratègicament, cal sobrepas-

sar l’enfocament estrictament lligat a

l’acollida i potenciar l’arrelament so-

cial entès com el sentiment de per-

tinença i identitat amb l’entorn més

proper.

Avui a Catalunya es parlen unes

300 llengües, i en el marc d’aquesta

diversitat lingüística seguim pensant

que, el català, com a projecte de

llengua comuna, és la millor eina per

garantir la igualtat d’oportunitats

lingüístiques entre tots els que hi vi-

vim. Per tant,treballem per fer, de la

llengua catalana, l’eix vertebrador i

el punt de trobada de la diversitat

social, ètnica i cultural de la nostra

societat. A la vegada, però, treba-

llem amb la sensibilitat i l’òptica que

aquestes gairebé 300 llengües que

esmentàvem són una riquesa per al

país, i d’això n’hem volgut fer ban-

dera visibilitzant-les.

Com ens ho fem, doncs, per crear

sinergies de treball i complicitats

amb aquestes persones que són re-

presentatives de la diversitat del

país? Principalment, dinamitzant

una Xarxa d’entitats que n’aplega

unes 25, amb les que hem desplegat

molts projectes. Endeguem activitats

amb una clara voluntat de formar les

persones –en aquells aspectes que

ens demanin. Aquestes formacions,

obertes als membres de les entitats i

associacions, es realitzen en català, i

n’hem fet de gestió de xarxes socials,

de creació de continguts web, d’inte-

gració al mercat de treball, etc. A

més a més, realitzem guies cosigna-

des per les dues entitats –la Platafor-

ma per la Llengua i l’entitat en

qüestió– o amb entitats religioses

(fet) que facilita atansar-los-hi els

trets més comuns de la cultura i

llengües catalanes, sempre buscant

els ponts comuns amb aquesta altra

cultura i llengua. Aquestes publicaci-

ons són bilingües, escrites amb les

dues llengües, i fins avui les hem re-

alitzat en urdú, àrab, amazic, rus, ro-

manès, filipí, xinès, panjabi i wòlof.

Tots els continguts els pactem amb

les entitats, de manera que són ells

mateixos qui els aporten, fent seva la

publicació i facilitant, posteriorment,

la seva difusió real.

A més a més, durant tot l’any

també dinamitzem tallers on expo-

sem aquesta diversitat de llengües i

orígens que conforma la nostra so-

cietat. De fet, els tal lers de diversi-

tat l ingüística són dinamitzats per

persones d’aquestes entitats i els

enfoquem a la població jove del

nostre país. Al tal ler del passaport

de les l lengües se’ls ensenya, per

exemple, a escriure els seus noms

en panjabi, àrab, urdú i amazic –o

d’altres, depenent de l’origen dels

voluntaris que hi assisteixin. En el

tal ler de paraules nòmades hi apre-

nen l’origen i el significat de diver-

ses paraules, o a realitzar una

biografia l ingüística pròpia per

conèixer les l lengües dels seus pa-

res i avis. L’objectiu dels tal lers és

ajudar els infants a reflexionar so-

bre idees centrals tant de la diversi-

tat l ingüística com, de manera més

concreta, del paper del català com a

llengua comuna.

La –diguem-ne– filosofia que

envolta aquests projectes, materials

i tal lers que realitzem, tota aquesta

feina de portes endins, surt al carrer

un dia l’any. Anualment aprofitem

el simbolisme de la data del 23

d’abri l per mostrar la vital itat de la

l lengua i la seva capacitat cohesio-

nadora. Per Sant Jordi, organitzem

juntament amb les entitats i associ-

acions esmentades una jornada

amb el lema «El català, l lengua co-

muna», pertreballar de manera ori-

ginal i participativa l’ús social de la

l lengua catalana i l’arrelament

lingüístic.

Marc Biosca, Àrea d’Arrelament i cohesió social i Serveis

La Plataforma per la Llengua
i la diversitat lingüística del país
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L’ús de manlleus (és a dir, paraules d’altres llengües) és un

dels recursos que tenen les llengües per a augmentar el seu

cabal lèxic i poder donar nom a les noves realitats que cal

expressar. La vitalitat d’una llengua perillaria si davant de

qualsevol nova realitat els parlants recorreguessin sempre al

manlleu i descartessin sistemàticament l’ús de recursos pro-

pis (l’extensió o especialització semàntica, la derivació, la

composició, la sintagmació, etc.) , però els manlleus, usats

en la justa mesura, són també una manera d’enriquir les

llengües.

Els manlleus es poden incorporar a la llengua d’arribada

amb la seva forma original, és a dir, tal com s’escriuen en la

llengua de què són originaris (amateur, blues, carpaccio,

croissant, edelweiss, fondue, freelance, pub, tabasco, etc.), o

bé adaptats a l’ortografia i a la fonètica de la llengua que els

acull (esprai, futbol, gavota, macarró, pàrquing, xandall, etc.) .

La tendència a adaptar o no els manlleus varia segons la

història i la tradició de cada llengua. Així, per exemple, l’ita-

lià o l’anglès són llengües que tendeixen a incorporar els

manlleus sense cap mena d’intervenció, mentre que el fran-

cès, el castellà o el català tendeixen més a l’adaptació.

L’adaptació implica, inevitablement, un allunyament de

la forma de partida, però té l’avantatge que evita la incorpo-

ració d’excepcions gràfiques en la llengua i, alhora, facilita la

pronúncia del mot als parlants. Malgrat tot, els vents bufen

cada cop més contraris a la naturalització o adaptació dels

manlleus, fins i tot en les llengües tradicionalment adapta-

dores. El motiu cal buscar-lo en fets com ara que el nostre

món s’ha obert a altres mons que ens resulten cada cop més

propers; que els intercanvis culturals i entre llengües són ca-

da cop més grans, i que el nostre coneixement de llengües

estrangeres també ha augmentat. Tot plegat fa que cada

cop ens resulti més normal la incorporació de mots amb gra-

fies o pronúncies foranes i que ens costi més acceptar segons

quines modificacions gràfiques sobre aquelles paraules que

ja coneixem.

Quan s’adapta un manlleu, habitualment cal decidir

també si s’adapta partint de la pronúncia que se’n sol fer

(com en futbol, adaptació de l’anglès football) –aquesta sol

ser l’opció habitual–, o bé de l’ortografia (és el cas de túnel,

adaptació de l’anglès tunnel, pronunciat aproximadament

en aquesta llengua tànel) –solució menys freqüent. També

hi ha l’adaptació morfològica, en què la morfologia del

manlleu s’adequa al sistema morfològic de la llengua d’arri-

bada (és el cas de gentrificació, adaptació de l’anglès gentri-

fication) .

En general, podem dir que els manlleus més populars i

acostats a la llengua general són més susceptibles d’adapta-

ció (baguet, espagueti, estand, esquí, etc.), mentre que

l’adopció pot ser sovint una opció preferible en el cas de

manlleus altament especialitzats, per motius d’internacio-

nalitat (benchmarking, blizzard, lappet, warrant, white spirit,

etc.) . Hi ha, malgrat tot, altres factors que influeixen a l’hora

de decidir si és millor adaptar o no un manlleu: la tradició en

l’àmbit (què s’ha fet fins ara, per exemple, amb els italianis-

mes de l’àmbit de la música?); el grau d’intervenció que cal

fer sobre la forma de partida (no és el mateix adaptar gospel

–només cal un accent, gòspel– que new-age –*niu-eix?–);

l’ús en altres llengües (rock, per exemple, és una forma in-

ternacional, malgrat que és un manlleu molt popular i seria

fàcil d’adaptar); el grau real d’introducció de la nova realitat

(falàfel és un concepte introduït en la nostra realitat; no, en

canvi, kopje, que és una forma de relleu característica de

l’Àfrica i Australàsia), etc.

Un món apassionant, el dels manlleus, sempre amb

nous matisos per descobrir.

El carpaccio i elsmacarrons combinen?:
per què alguns manlleus s’adapten i d’altres no?

Pluja de mots

TERMCAT, Centre de Terminologia, Publicat a www. termcat. cat. Imatges de Freemages/Pomppa
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Records d’aquell juliol del 36

«Una guerra és cruel, tens por i jo en vaig passar molta. Sentia els

avions i tota jo tremolava. Pensava que les bombes caurien sobre

nosaltres, sentia pànic [. . .] . Era estiu i a les nits sortíem a prendre la

fresca. Els grans també baixaven; jo crec que ho feien per la ràdio.

Sentien les notícies amb cares molt sèries. Es posaven al voltant de

la ràdio; molt baixet, per no cridar l’atenció. Es posaven a la part

del darrere de la torre perquè no fossin sorpresos i sentien les notí-

cies. Els nens, amb la nostra ignorància, ens ho passàvem molt bé

corrent d’una banda a l’altra. [. . .] La nostra casa era molt a prop

del cementiri i al voltant de les onze sentíem trets de fusells o me-

tralladores. Tancaven la ràdio i tots cap a casa. Quan els dispars em

quedava quieta, amb una sensació de tristor i pànic. Pressentia que

allò era molt dolent».

Al pare el cridaren a files

«Va arribar l’hora que al pare el cridaren a lluitar al front. Abans

d’anar-se’n digué a la mare que si es posava malalta anessin a Pe-

nyalba. Que sempre havia de portar la documentació del lloc on

havíem nascut i, si calia, tornéssim a França. Com que érem france-

sos, ens acollirien més fàcilment.»

«Veient els horrors pel que passen aquella pobra gent, que deixen

les seves cases per salvar la vida, ploro de pena perquè sé el que

passa quan no tens un sostre on protegir-te, sense aigua ni menjar

és terrible i els grans han de sentir ràbia i impotència.»

(De les memòries de Maria Gracia) .

Maria Gracia Lacruz havia nascut el març del 1930 a
Bessan, al Llenguadoc-Rosselló. Filla de Mariano i Elvi-
ra, ambdós de Peñalba, poble dels Monegros. Com
tants altres en aquest país d’emigració, treballaven a la
verema francesa. El 1934, Mariano i Elvira, amb els dos
fills (Maria i Francisco) decidien tornar a Espanya i
s’instal·laren al barri de La Bordeta de Lleida.

Maria Gracia La Cruz

La nena d’Argelers
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De Penyalba a Portbou

«El camí fou molt llarg i penós, l’hivern s’apropava. Anàvem amb

un carro i dos cavalls. Vuit nens, el abuelo Ricardo, pare de la meva

mare, i cinc grans. Dos oncles, dues tietes i la meva mare. No anà-

vem sols, també venien tres o quatre carros més. Era molt dur anar

per la carretera tantes hores. Jo anava amb una manta a sobre, la

recordo de quadres, pesava, però l’havia de portar, si no, sentia

molt de fred. Al carro podia pujar-hi molt poquet. Érem vuit nens i

jo era de les tres grans i havíem de caminar. Al carro portàvem la

roba, els utensilis que necessitàvem, dos matalassos per poder des-

cansar a les nits. Entre els matalassos anaven els més petits, quasi.

Aquella tardor va ploure molt.»

Enyorança del pare

«Estava molt trista. Els meus cosins tenien el seu pare i jo no. Pen-

sava que si ell hi fos, les coses no anirien tan malament, i el pare

em pujaria a coll i no tindria tanta gana.»

Molta por

«Quan sentíem els avions corríem i ens refugiàvem sota els arbres i

matolls. Em quedava molt quieta, amagava el cap i no respirava.

Amb la meva ignorància pensava que, si no feia soroll, potser no

ens tirarien bombes.»

Estada al poble de Verges

«Vam arribar a Verges i ens hi estiguérem bastants dies. Hi havia

patates i cebes en abundància. Era el nostre menjar. Recordo que

allí vaig anar per primera vegada al cinema. Era una pel·lícula musi-

cal. Encara en recordo la tonada. Sembla mentida, però és així!

Quan vaig sortir del cinema jo volia ser artista. Entonava la cançó

que cantaven i volia ballar claqué com aquelles artistes.»

Arribem a la frontera

«Arribàrem a Portbou. La mare ens va dir que no tinguéssim por

dels avions, que no ens podien fer res. I era veritat, passaven i no

ens disparaven. Ens feren passar a una nau molt gran on hi havia

molta gent. Sobretot, nens i nenes. En entrar, un home estrany,

molt fort, ens vacunava i ens van donar tota la llet que vam voler i

pa, molt pa, blanc com la neu i riquíssim. Oh! Allò fou una delícia!»

Fotografia de Javier Giménez Gracia

Fotografia de Manuel Moros
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On ens portarien?

«Em vaig adormir, i quan menys m’ho esperava em van dir que em

posés dempeus, que ens n’anàvem. Tot foren espentes fins a pujar

a un tren; la mare ens agafava de la mà, ben fort. Al tren, vam seu-

re i es posà en marxa, sense saber on anàvem. Però jo no tenia por.

Em vaig adonar que tots érem petits, de grans només hi havia

la meva mare, un senyor i la seva esposa, que fou el mestre que

vam tenir allà on ens portaren.»

Cap al nord de França

«Quan passàvem per les estacions, el tren anava molt a poc a poc.

Hi havia homes i dones que portaven capses de cartró i cistelles

plenes d’entrepans, xocolatines i panets. Nosaltres trèiem les ma-

netes per les finestres i ens donaven aquelles delícies. Sort d’aque-

lles bones persones que ens socorrien. Ja no passàvem gana, per

un temps.»

Arribàrem a Berck-Plage

«El nostre destí era Berck-Plage, al Pas de Calais. Era preciós. Ignoro

si era un sanatori o un hotel. Només sé que era un lloc molt gran.

Primer de tot en posaren en unes dutxes i ens refregaren amb es-

ponja i sabó. Roba neta i al ll it, a descansar. Ens portaven menjar

molt apetitós. La meva mare era amb nosaltres. Haver nascut a

França ens va donar aquell privilegi. Hi havia un mestre que ens

instruïa.»

França es preparava per a la guerra

«Ens feien baixar a la platja a omplir sacs de sorra. Ens deien que

anéssim més de pressa, no era un joc. I ens en vam haver d’anar.

Altre cop al tren. El camí fou molt llarg. Quantes vegades he pensat

en ma mare, davant aquella incertesa. No sabíem on ens portarien.

Què seria de nosaltres!»

Nou destí: la platja d’Argelers

«Arribàrem a una platja, tancada per reixes de filferro i dins es ve-

ien uns barracons. Era Argelès-sur-Mer, un camp de concentració

d’on no podies escapar. Els barracons eren molt grans i dormíem a

sobre la sorra. Ens donaren una manta a cadascun. S’hi estava molt

malament, no hi havia cap cadira per asseure’s. Sort que els nens

som de goma per la nostra agilitat, però per a la meva mare tot

allò suposava un gran esforç (. . .) .»
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Com que la mare sabia entendre’s amb els francesos, s’entenia

amb els guardes del camp i la feren intèrpret. En compensació, ens

van treure dels barracons i ens van instal·lar en una caseta de fusta.

S’hi estava molt millor, el terra era de fusta i es podia tancar. No

teníem sabó i recollint unes flors blanques fregàvem la roba i feien

una mica d’escuma.»

Esperant que ens reclamessin

«A Argelers vam estar-hi nou mesos. El pare, que havia passat a

França, ens reclamava, però nosaltres continuàvem al camp. De

tant en tant venia un cotxe molt gran i alguns se n’anaven molt

contents. Nosaltres, i molts altres com nosaltres, ens quedàvem

amb molta tristor i preguntant-nos quan ens tocaria [. . .] . Arribà el

dia de poder anar a Bessan, a casa dels tiets. Quina emoció! Quins

nervis i alegria en veure’m al cotxe! Tenia moltes ganes de veure el

pare i poder-lo abraçar [. . .] . Al camp, a mi i al Francisco ens havien

pelat al zero, a la mare no, menys mal, semblàvem marcianos.»

L’alegria del retrobament

«L’autocar ens portà a Besiers, a trenta quilòmetres de Bessan. En

baixar del cotxe buscava el pare, hi era tota la família, crec que ens

miraven però no ens reconeixien. Vaig veure el papa i ens abraçà-

rem tots quatre. Una emoció que no es pot descriure. Ploràvem,

rèiem! Quan ho recordo, em batega el cor. Semblava impossible,

després de l’horror d’aquell temps passat; es feia realitat aquell re-

trobament tan enyorat!»

Cal tornar a Espanya

«La guerra arribava a Bessan i tornàvem a marxar, ara de França

cap a Espanya. Quan vam arribar a la frontera, a la mare, a Francis-

co i a mi ens deixaren passar, però al meu pare el van detindre, era

un pròfug, se l’emportaven davant nostre, com si fos un lladre. Al

papà, al camp de concentració, i a nosaltres tres, tots sols, sense la

seva protecció.»

Arribem a Lleida

«El tren s’aturà a l’estació de Lleida. Feia pena veure-la, moltes de

les cases esfonsades. Vam entrar a la sala d’espera i la mare ens va

dir que ens quedaríem sols. Que no ens havíem de moure i que tor-

naria tan aviat com pogués. Ens insistia que tinguéssim cura de les

nostres úniques pertinences, una maleta.»

Per a la Maria, el germà i la mare, començava un nou temps de

supervivència i de solidaritat en aquella Lleida de la postguerra, tot

esperant el retorn del pare, ara en un camp de concentració.

Fotografia de Frank Capra

Fotografia d’Isidre Tiana



Les Notícies de llengua i treball 44, abril 201728

Durant molt de temps, les dones han tingut com a activitat

fonamental la dedicació a la llar i a la família, i la societat

tradicional ha maldat per tenir-les relegades a l’àmbit

domèstic i a tenir cura dels fil ls i de la gent gran. Com que

l’ideal era el d’esposa i mare abnegada, poques vegades

s’ha volgut reconèixer que, sovint, la realitat era una altra.

Moltes dones, per necessitat, primer, i més tard per la vo-

luntat d’independència econòmica, han treballat fora de

casa. Així, quan encara ara, els mitjans de comunicació par-

len de la «recent incorporació» de la dona en el mercat la-

boral, estan utilitzant un tòpic que contribueix a ignorar la

llarga història de les dones en el món del treball.

Històricament, les dones treballadores no només s’han

invisibilitzat, sinó que, a més, han estat penalitzades: han

ocupat categories laborals menors i han cobrat menys que

els homes. Tot i així, han exercit tasques fonamentals en di-

versos sectors productius i han fet una aportació econòmica

indispensable per a la família. Les trobem com a mà d’obra

en tallers i fàbriques, i també al camp, en el treball assalari-

at i en els serveis.

Des dels inicis de la industrialització, la contribució de la do-

na en l’alta productivitat dels tallers i les fàbriques catala-

nes va ser essencial. Ara bé, el gènere va ser un criteri

fonamental en la distribució desigual de les tasques, nivells

de jerarquia i sous: les ocupacions d’homes i dones no te-

nien el mateix estatus, salari ni les mateixes possibilitats de

promoció.

Fins i tot quan la qualificació era la mateixa, les feines

femenines es consideraven subalternes i de valor inferior.

En molts casos el seu contracte era verbal, sense garanties

en cas d’acomiadament, i sovint tenien categoria de jorna-

leres, és a dir, de treballadores a preu fet1.

Mentre els nois adolescents iniciaven un procés d’apre-

nentatge formal dins la fàbrica, i veien com els seus sous

augmentaven a mesura que exercien tasques més qualifi -

cades, les noies treballadores, en canvi, no rebien cap for-

mació especialitzada. Restaven estancades en el seu lloc de

treball i no aspiraven a cap altra cosa que a poder acumular

diners per al dot, amb l’esperança de deixar la feina un cop

casades.

Amb cotó egipci 

filarem angoixa;  

amb cotó espanyol 

filarem paciència;  

amb cotó americà 

filarem prosperitat.

–Miquel Martí i Pol, Ordre de fabricació

(primer capítol)

La dona almón
industrial

Operàries de les fàbriques

1 Rosa Serra, Colònies tèxtils de Catalunya, Angle Editorial / Fundació Caixa
de Manresa, Manresa, 2000, pàg. 14.

La planxadora de Degas, National Gallery de Washing-

ton, 1876. Tradicionalment, les dones de les classes po-

pulars també exercien feines que no s’enquadraven en

el proletariat industrial, com bugaderes, planxadores i

cosidores en petits tallers o a les cases, o venedores en

parades als carrers i mercats.

Montse Armengol, periodista i historiadora
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Per tant, la dona no va deixar de ser una operària de se-

gona fins ben entrat el segle XX, i tot i això no va deixar de

treballar mai, perquè els migrats ingressos que aportava

eren imprescindibles per a la subsistència de les famílies.

Tot plegat és ben palès en la indústria tèxtil, el sector

que, tradicionalment, ha acollit més mà d’obra femenina.

Des de principis del segle XX, moltes dones que van deixar

el món rural per incorporar-se al treball en tallers i fàbriques

ho van fer en la manufactura de teixits, en especial en el

procés dels filats. Moltes famílies pageses arrodonien una

mica la seva economia enviant les filles, joveníssimes, a tre-

ballar en aquestes fàbriques2. Ara bé, durant dècades, les

dones van quedar relegades a les tasques poc qualificades

de la filatura, seguint la trajectòria d’un treball que des de

temps antics havia estat manual i domèstic. Ni tan sols la

introducció de màquines de filar com la selfactina, a mitjan

segle XIX, va permetre que accedissin a tasques qualificades.

Així doncs, concentrades en les feines del filat, com a rode-

teres o nuadores, sistemàticament les dones cobraven

menys que els homes, i fins i tot les teixidores expertes con-

tinuaven discriminades.

Si bé el sector del suro, tradicional a les terres gironines,

ha estat des de sempre un treball bàsicament masculí, des

dels inicis les dones havien donat suport en les feines del

bosc i a les fàbriques escairant, triant i ensacant taps. Quan

es va introduir la maquinària moderna, les dues darreres

dècades del XIX, les dones es van incorporar massivament a

les fàbriques sureres. Es considerava que eren més discipli -

nades, però, sobretot, interessaven perquè cobraven entre

la meitat i tres quartes parts del salari dels homes3.

Pel que fa a la indústria paperera, el treball als molins

tenia, tradicionalment, un caràcter familiar. La mà d’obra

femenina era present a les tres fases del procés manual de

fabricació de paper, encara que la seva feina es considerava

poc qualificada: es dedicaven a la selecció del drap, a es-

tendre el paper i al procés d’acabat. Els nens ajudaven les

dones en la selecció de drap i, més tard, iniciaven l’apre-

nentatge. Com passa en els altres sectors, la mecanització

–en aquest cas, la introducció de la màquina Picardo– va

suposar un creixement de la presència del treball femení,

més econòmic i no qualificat4.

A mesura que avançava la industrialització, la incorpo-

ració de les innovacions tecnològiques suposaven una

major productivitat i la reducció dels costos. En alguns

casos, les noves màquines exigien menys coneixements

tècnics i menys força física, amb la qual cosa els em-

presaris van veure la possibilitat d’adoptar una estratè-

gia ben senzilla per augmentar encara més el benefici:

prescindir dels treballadors qualificats –homes– i substi-

tuir-los per dones i infants.

Això va comportar greus conflictes, especialment en

el sector tèxtil quan, en la dècada de 1880, es van intro-

duir en la fase del filat les anomenades contínues en

substitució de les selfactines; els empresaris van substi-

tuir els filadors qualificats per les dones i els infants, la

mà d’obra més barata, menys qualificada i no organit-

zada en el moviment obrer. La reacció dels obrers no es

va fer esperar.

Màquines, dones i conflictes

2 Maria Ocaña i Núria Cabañas, La dona i la fàbrica a Roda de Ter, Ajunta-
ment de Roda de Ter, 2006, pàg. 25. Apunten que des del primer moment
de la manufactura tèxtil, la presència femenina en el sector va ser impor-
tant.

3 Exposició La dona en la indústria surera, Museu del Suro.
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Esposes i mares
Mentre els fil ls eren petits, les mares els deixaven a càrrec

d’altres parents per poder treballar, i durant els descansos,

aquestes àvies i ties portaven els nadons a les fàbriques

perquè les mares els alletessin. Però cada cop hi havia més

dones que no comptaven amb aquest suport, sobretot a les

grans ciutats i en el cas de famílies immigrants. Moltes no

tenien altre remei que portar els infants a la fàbrica i deixar-

los jugar procurant que no fessin gaire nosa; sovint ajuda-

ven les mares en tasques senzilles; a partir d’aquí, aquests

infants ja no es deslliurarien mai més de la fàbrica, que era

el seu destí.

«La proletaria tal vez a los cinco años va al colegio

dos o tres años, le enseñarán poco y mal lo que al ca-

bo de otros dos o tres años habrá olvidado, a los siete

u ocho años se le acaba el colegio y es mandada a

una fábrica o tal ler o de sirvienta a casa del burgués

que explota al padre o alguno de sus hermanos, si es

en la fábrica empezará a las seis de la mañana y con-

cluirá a las siete de la noche la jornada de una explo-

tación bárbara anti-humana donde la mujer queda

aniqui lada, pierde toda voluntad, toda energía, vuel-

ve del trabajo pál ida, débi l , triste, temblorosa, tiene

el rostro demacrado, parece que acabara de sal ir del

lecho del dolor donde estuviera a punto de sucum-

bir». Aquest article publicat a El Obrero Balear, el 14

d’abri l de 1906, descriu el destí d’una nena de famíl ia

humil . Amb escasses o nul ·les oportunitats d’ascendir

socialment, les nenes s’havien d’integrar al món la-

boral com abans mil lor per contribuir econòmicament

a la famíl ia, encara que el sou fos el més minso.

En moltes indústries, com el tèxti l , eren aprecia-

des per la seva doci l itat i per les seves mans petites i

hàbi ls, capaces de fer i desfer nusos i d’accedir als

mecanismes interns de les màquines, amb els riscos

que això comportava.

Les conseqüències del trebal l sobre la salut dels

infants, amb jornades exhaustes, ambients carregats

de pols i humitat, amb hores i hores de sorol ls eixor-

dadors i de sobreesforços, podien ser devastadores.

Tot i això, al principi el moviment obrer organitzat no

va reaccionar clarament contra el trebal l d’aquestes

nenes, perquè els pocs cèntims que rascaven eren es-

sencials per arrodonir els ingressos de la famíl ia.

El trebal l infanti l no es va regular fins a l’any

1900, i tot i això la prohibició de fer trebal lar menors

de 10 anys s’incomplia sovint. No serà fins que el tre-

bal l infanti l suposi una competència sobre el trebal l

qual ificat que els sindicats incipients es postularan en

contra, adoptant arguments higienistes i, ara sí, de

protecció de la infància.

La nena obrera
Si en el món a pagès era comú de repartir les feines del

camp i del bestiar entre els diferents membres de la

família, per contribuir tots plegats al benefici comú, això

derivarà en la divisió de tasques en els tallers artesans i,

més tard, es reproduirà també en les fàbriques, amb la

incorporació en el treball assalariat.

Així, en molts casos, quan en una fàbrica treballa-

ven diversos membres de la mateixa família, la jerar-

quia de sous i tasques era vista com una reproducció

natural o un reforç de l’estructura típica de la família

obrera. Les dones feien feines accessòries que els ho-

mes no volien fer perquè consideraven impròpies, i

s’assumia que el sou de les primeres havia de ser com-

plementari al dels caps de família, a pesar que treba-

llessin les mateixes hores5.

D’altra banda, quan la família comptava amb fills

en edat de treballar, aquests passaven a substituir les

dones, perquè totes les que s’ho podien permetre, dei-

xaven la feina a les fàbriques per casar-se i dedicar-se a

les tasques domèstiques.

Els industrials, evidentment, van saber treure profit

d’aquestes decisions que es prenien en el si de les famí-

lies, pròpies d’una estructura patriarcal fortament inte-

rioritzada.

La família com a unitat productiva

5 Cristina Mas, «El treball infantil a la indústria tèxtil catalana (1850-
1914)», a Desafectos: revista d’història crítica, núm. 1 (2008). Apunta que
«els filadors eren pagats generalment a preu fet (a tant per quilo de fil) , i
ells mateixos pagaven els seus ajudants, la qual cosa suposava que s’en-
carregaven també de contractar-los. D’aquesta manera, els filadors con-
tractaven la seva família com a ajudants, per tal que els fil ls els succeïssin
en l’ofici i per tenir sota la seva tutela la dona, les germanes i les filles, i
protegir-les dels abusos dels encarregats». Però aquesta manera de treba-
llar presentava l’altra cara de la moneda: tot el clan havia de ser lleial a
l’amo, perquè si un membre resultava conflictiu, s’arriscaven els llocs de
treball de tota la família.

Durant dècades, les dones van quedar
relegades a les tasques poc qualificades de
la filatura, seguint la trajectòria d’un treball
que des de temps antics havia estat manual
i domèstic
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Davant d’això, i tenint en compte que la indústria catala-

na s’aixecava sobre la base del treball femení, aviat els em-

presaris van veure la utilitat d’afavorir els serveis que

permetien a la dona compaginar la vida laboral i les tasques

domèstiques que els assignava la societat de l’època, de ma-

nera que la producció no en sortís perjudicada. És per això

que molts fabricants, i en especial els amos de les colònies fa-

brils, es van anticipar als ajuntaments, les diputacions i l'Estat

en la creació de llars d'infants i escoles de nois i de noies6.

En cas d’embaràs i de part, no hi havia dret de baixa re-

munerada. La dona no rebia cap compensació per la fàbrica i

només li quedava, en el millor dels casos, la petita ajuda

econòmica que proporcionaven les societats de socors mu-

tus. La llei Dato de 1900 establia el descans obligatori de

l’obrera durant quatre setmanes prorrogables a sis després

del part, i podia abandonar el lloc de treball a partir del vuitè

mes amb certificat mèdic. L’empresa li havia de guardar el

lloc de treball. Però com que no hi havia indemnització, el

més habitual era que la dona tornés a la feina al cap de dues

setmanes, o abans7. Durant el franquisme, en algunes colò-

nies tenia el dret de gaudir de sis setmanes de permís abans

de donar a llum, i sis setmanes després del part, encara que

la majoria treballaven pràcticament fins al moment de parir8.

6 Com s’ha recollit en l’exposició La dona en el món industrial, a la segona
meitat del segle XIX i començament del segle XX es van crear escoles bressol
a la Colònia Borgonyà de Sant Vicenç de Torelló i a la Colònia Sedó d'Espar-
reguera, així com a la fàbrica Fabra i Coats de Sant Andreu del Palomar, a
l’Espanya Industrial del barri de Sants i a la Roca Umbert de Granollers
(1933), entre altres.

Durant el franquisme, les escoles bressol continuaven sent iniciativa de
les empreses. A les dècades de 1960 i 1970, les grans fàbriques de gènere
de punt, com Punto Blanco o Cal Biosca, van endegar iniciatives dirigides a
l’atenció de les mares treballadores i dels seus fills, com ara ajuts per a les
escoles i biblioteques o escoles bressol.
7 Cristina Borderías (ed.) , Les dones i la història al Baix Llobregat, vol. 1, Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, pàg. 462.
8 Maria Ocaña i Núria Cabañas, La dona i la fàbrica a Roda de Ter, pàg. 57. A
partir dels anys seixanta les dones ja van poder disposar de baixes per ma-
ternitat abans i després del part, i per cada fill, rebien una petita quantitat
com a incentiu.

9 Martin Iturralde i Lluis Virós, exposició La dona en el món industrial,
mNACTEC.
10 Maria Ocaña i Núria Cabañas, La dona i la fàbrica a Roda de Ter, pàg. 47.

Tot i que l’any 1857 la llei Moyano promulgava l’ensenya-

ment obligatori per a nens i nenes, moltes noies deixa-

ven d’assistir a l’escola perquè per a la família era més

important fer-les treballar. Durant molt de temps, per a

una noia no hi havia cap altra ambició que la de ser es-

posa, mare i mestressa de casa, i les famílies prioritzaven

l’educació dels germans per davant d’elles.

De resultes d’això, moltes dones seran analfabetes:

amb prou feines aprendran a escriure el seu nom per sig-

nar la nòmina.

A principis del segle xx, les escoles religioses s’encar-

regaran d’ensenyar les nenes a escriure i a llegir, a donar

nocions d’economia domèstica i labors. L’educació consis-

tia a preparar les noies per portar una casa i ser bones

esposes.

A la Colònia Pons, per exemple, el 1944 es va inaugu-

rar l’escola de nois, que els permetia ampliar la formació

bàsica (cal·ligrafia, redacció, matemàtiques), mentre que

a la de les noies, anomenada el Menager, aquestes eren

adoctrinades en els valors tradicionals: ser bones mares i

mestresses de casa9.

Als anys seixanta del segle passat, les fàbriques van

començar a exigir als treballadors i treballadores el gra-

duat escolar; qui no el tenia, li feien un examen10. En

aquell temps, moltes noies van veure l’oportunitat de fer

els estudis de comerç, perquè els permetria fer d’admi-

nistratives: la categoria laboral més important a la qual

una noia podia aspirar. En aquests estudis, de tres anys,

aprenien aritmètica, mecanografia, taquigrafia i corres-

pondència. La feina d’administrativa consistia, bàsica-

ment, a portar el control dels albarans de la fàbrica i de

les nòmines dels treballadors.

L’escolarització de les noies



Les Notícies de llengua i treball 44, abril 201732

Eren uns cinquanta, amb moltes ganes d’ex-

plicar la seva estreta vinculació al moviment

sindical. Ugetistes que varen viure la transició

democràtica del país des del moviment obrer,

uns temps difícils on tot estava reinventant-

se, amb la vista posada al futur, però amb un

bagatge de gairebé un segle d’existència, de

sentir-se els hereus d’uns lluitadors que els

precedien i que van patir tota la repressió

exercida cap al moviment sindical per la dic-

tadura.

Volien recuperar un període encara poc

estudiat i que encara aixeca polèmica. Un

període on els sindicats vàrem aportar molt

en la consecució de les llibertats. Vagues, ma-

nifestacions, organització clandestina, presó,

política de la fam... fins al moment de la lega-

lització i la reconstrucció.

Els conferenciants, Josep Santcristòfol, se-

cretari de la Regió Metropolitana de la UGT

de Catalunya en nom de l’actual direcció; Ra-

fael Madueño, secretari d’Acció Sindical de la

UGT de Catalunya (1978-1980), Paco Parras,

membre del Comitè Unitari de la UGT (1962-

1965), i Josep. M Triginer, membre del Co-

mitè Unitari de la UGT (1962-1974).

Una mala notícia els va precedir: la mort

del company Francesc Casares, que hauria

pogut estar entre els convocats, ja que també

va formar part d’aquells treballadors que va-

ren lluitar per les llibertats. La trobada es va

convertir aleshores en un sentit homenatge a

l’advocat laboralista, amic personal de molts

dels qui estaven a la trobada.

El debat va ser encès, viu, apassionat,

com correspon als seus protagonistes, homes

i dones reivindicatius de sempre, homes i do-

nes compromesos que afronten els proble-

mes de cara. La història de la UGT és també

un relat apassionat i viu, amb les seves con-

tradiccions, els seus encerts i els seus errors.

Aquí estaven donant testimoni personal i

col·lectiu.

La UGT en transició, anys setanta

S’està preparant un llibre que recollirà una etapa fonamental
de la nostra història, els anys de la Transició. A partir
d’aquesta primera trobada, ens anirem reunint en grups més
reduïts i sectorialitzats per poder confegir entre tots la nostra
història comuna, la història d’un sindicat que sempre ha estat
en primera línia de les lluites dels treballadors. Des d’aquí
fem una crida a totes aquelles persones que puguin aportar
el seu testimoni o que coneguin qui ho pot fer.

Sally Revuelta. Fotografies de Juan A. Zamarripa
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Pepita Úriz Pi (Badostáin de 1883 - Berlín Oriental, 1958) i

Elisa Úriz Pi (Tafalla, 1893 - Berlín Oriental, 1979) foren dues

dones excepcionals, si es té en compte el context en què

desenvoluparen la seva tasca com a professores de magis-

teri. Nascudes a finals del segle XIX, de ben joves es van de-

dicar a la pedagogia. Una tasca gens fàcil en el primer terç

del segle XX en un Estat espanyol en què l’ensenyament en

general patia una enorme manca de recursos i, a més, te-

nia un marcat caire conservador arran, sobretot, de la forta

influència que hi tenia una Església catòlica que era contrà-

ria als corrents pedagògics més innovadors que s’estaven

aplicant en alguns països europeus.

En ser professores a les escoles de magisteri de Girona,

Lleida, Tarragona i Barcelona, les germanes Úriz van arrelar

profundament a la Catalunya dels anys vint i durant l’època

republicana i la Guerra Civil. La seva aposta per la renovació

en el camp educatiu les va portar a ser unes defensores en-

tusiastes dels corrents pedagògics més avançats. Gràcies als

seus estudis realitzats en diverses estades de formació a

Suïssa, Bèlgica i França, van accedir a conèixer en profundi-

tat mètodes pedagògics de renovadors com Dalcroze, Mon-

tessori, Decroly, Calparède, Freinet i Piaget. Com a

formadores de mestres a Catalunya, van ser les principals

introductores d’uns mètodes i tècniques que desafiaven

l’ensenyament i moral tradicionals. Durant l’època de la

dictadura de Primo de Rivera, no foren poques les polèmi-

ques i denúncies de què foren objecte i que van haver

d’afrontar.

L’exposició se centra en la trajectòria vital i professional de dues dones exemplars, pioneres de la reno-
vació pedagògica i lluitadores pels drets de les dones i els infants, vinculades a la FETE-UGT. D’origen na-
varrès, les germanes Úriz exerciren com a professores a les escoles de magisteri de Girona, Lleida,
Tarragona i Barcelona durant bona part del primer terç del segle XX, abans d’emprendre el camí d’un
exili sense retorn.

El guió, la recerca i els textos són deManuel Martorell, periodista i historiador (Elizondo, Navarra, 1953)

Exposició «Pepita i Elisa Úriz Pi.
De Badostáin a Berlín Oriental.

Història i compromís de les germanes Úriz»
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En paral·lel, la seva trajectòria professional també va

comportar que assumissin un pregon compromís social,

que es mantindrà al llarg de tota la seva vida. Durant els

anys de la Segona República van ser impulsores de les pri-

meres organitzacions feministes i de la Federació Espanyola

de Treballadors de l’Ensenyament (FETE), principal sindicat

del professorat i mestres vinculat a la UGT. En aquests ma-

teixos anys, ambdues esdevenen militants comunistes. En

plena Guerra Civil estaran vinculades al PSUC i a la FETE-UGT

amb càrrecs rellevants. El marit d’Elisa Úriz fou Antoni Sesé,

líder sindical de la UGT i conseller de Treball de la Generali-

tat, que fou assassinat a Barcelona durant els Fets de Maig

de 1937.

La defensa dels drets de les dones i els infants va ser una

constant en la seva trajectòria. Quan la Guerra Civil s’acos-

tava a la seva fi, Pepita Úriz va ser nomenada directora ge-

neral d’Evacuació i Refugiats pel govern de la República. En

aquest sentit, cal destacar que el paper de les dues germa-

nes va ser molt destacable en l’organització de les colònies

infantils durant el conflicte.

L’ocupació franquista de Catalunya les va portar a

França. Allà es va iniciar el seu llarg i definitiu exili. Una

època plena de dificultats arran de l’esclat de la Segona

Guerra Mundial. En aquest període van participar activa-

ment en la resistència contra el nazisme a França on van

perdre alguns dels seus millors amics. El seu compromís

contra el franquisme les va conduir, durant el seu exili a

França, a formar part d’organismes com la Unión Nacional

o la UME (Unión de Mujeres Españolas Antifascistas) .

Com a militants comunistes en plena guerra freda, el

1951 es van veure obligades a abandonar França i a refugi-

ar-se a Berlín Oriental. Acusades falsament, com molts al-

tres companys i companys de ser agents soviètics, foren

expulsades. Cosa que va comportar l’inici d’un segon exili.

Durant aquells anys, cal destacar que Elisa Úriz va ser una

de les principals promotores de la instauració, per part de

l’ONU, del Dia Internacional del Nen, l’any 1954. Una culmi-

nació a una vida dedicada a la protecció i educació dels in-

fants.

A Berlín Oriental van viure fins a la seva mort, Pepita el

1958, i Elisa uns anys més tard, el 1979, sense que els fos

possible veure de nou el lloc on havien nascut.

Pepita i Elisa Úriz són una viva mostra del càstig i re-

pressió de què fou víctima el magisteri per part de la dicta-

dura franquista. En efecte, els mestres considerats com els

principals inoculadors del que consideraven les ideologies

corruptores de la Segona República foren un dels col·lectius

més perseguits. La depuració, la presó, el desterrament,

l’exili i l’assassinat van caure com una llosa sobre els mes-

tres i professors més actius i avançats de la seva època.

La mostra ha estat realitzada per l’Ajuntament de Vall d’Egües (Navar-

ra) amb la col·laboració de la Universitat de Girona, la Universitat de

Lleida, la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Ca-

talana, l’Associació d’Amics del MUME i el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà.
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Joan Tudela, escriptor i periodista

Francesc Casares ens va deixar el 16

de novembre del 2016. Entre les dis-

tincions que va rebre al l larg de la

seva vida, n’hi ha una de particular-

ment entranyable per a nosaltres,

els ugetistes: el premi Compromís,

atorgat l’any 2004, dins els premis

Primer de Maig, convocats per la

Fundació Josep Comaposada i la

Fundació Rafael Campalans.

A la memòria de la Fundació Co-

maposada de l’any 2004, hi podem

llegir aquesta notícia de Francesc

Casares que ara és ben oportú de

recordar:

El premi al Compromís es va ator-

gar a Francesc Casares. Va néixer

l’any 1927 a Tarragona, tot i que des

de petit ha viscut a Barcelona. Els

seus pares eren mestres. És casat i

pare de cinc fills. Va fer la carrera de

Dret a la Universitat de Barcelona en-

tre 1945 i 1950, època en què va for-

mar part de l’antifranquista Front

Universitari de Catalunya. L’any 1951

va començar a exercir l’advocacia, es-

pecialitzat en Dret laboral, activitat

que encara manté al seu despatx del

carrer Casp, sempre actiu en la de-

fensa jurídica dels treballadors, tant

durant la dictadura com en la de-

mocràcia. Va pagar el seu antifran-

quisme amb la presó. Va presidir

durant molt de temps l’Associació per

a les Nacions Unides, de la qual és

ara president honorari. També ha

presidit la Federació Catalana d’ONG

pels Drets Humans. Actualment,

presideix l’Associació Catalana de Ju-

ristes en Defensa de la Llengua Prò-

pia. També és dirigent de l’Institut

per a la Reinserció Social (IRES) . Va

ser diputat al Parlament de Catalu-

nya durant les dues primeres legisla-

tures. Políticament, ha estat sempre

socialista: al Moviment Socialista de

Catalunya, a Convergència Socialista,

al PSC-Congrés i a l’actual Partit dels

Socialistes de Catalunya. Una de les

dades més rellevants de la trajectòria

i del compromís de Francesc Casares

és la seva lucidesa i fidelitat ideològi-

ques: és un home que als anys cin-

quanta ja era, alhora, demòcrata,

progressista i catalanista. Es tracta

d’una triple definició ideològica que

avui dia és molt freqüent, però que

als anys cinquanta i seixanta era

d’allò més infreqüent.

Com a memorialista, Francesc

Casares ha escrit dos ll ibres autobi-

ogràfics. A la nostra revista vam pu-

blicar l’any 2006 un article sobre el

primer, que tot seguit reproduïm, i

ara en publiquem un altre sobre el

segon ll ibre, que acaba d’aparèixer.

Adeu a Francesc Casares

Rebent la Creu de Sant Jordi l’any 2004 de la mà de Pascual Maragall. Fotografia de gencat.cat
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Francesc Casares aviat farà vuitan-

ta anys. Un aniversari tan rodó re-

quereix un regal ben singular i

l ’home ha tingut la iniciativa de re-

galar-se el l mateix, regalar a la

famíl ia i regalar a amics, coneguts i

saludats i a la societat sencera la

publ icació de la primera part de les

seves memòries. Un regal esplèn-

did.

El primer que cal dir del l l ibre,

editat per La Campana, Francesc

Casares: memòries d’un advocat la-

boralista (1927-1958) , primera part

és que no es troba a faltar la sego-

na part, que de tota manera ben

segur que l legirem amb molt de

gust el dia que es publ iqui . A les

l letres catalanes, les memòries de

Josep Maria de Sagarra, publ ica-

des l’any 1954, van fer el cim

d’aquest gènere l iterari i , en canvi,

tracten només els vint-i -cinc pri-

mers anys de la seva vida. La grà-

cia dels records d’infantesa,

d’adolescència i de joventut, evo-

cats des de la maduresa, com pas-

sa en totes dues autobiografies,

són els anys que separen l’home

que recorda i el nen o l’adolescent

o el jove que va viure en present

els fets pretèrits.

Comparar les memòries de Ca-

sares amb les de Sagarra no és cap

exageració, motivada pel fet cert

que Casares és un home que es fa

estimar, cosa que ens influeix

clarament a tots els qui hem tingut

la sort de tractar-lo. No estic com-

parant dues persones. Estic compa-

rant dos l l ibres. I els l l ibres, com

tothom sap, tenen vida pròpia i in-

dependent de la de l’autor. Fins i

tot les autobiografies.

Una autobiografia deixa de ser

una obra egocèntrica i esdevé un

ll ibre de lectura interessant per a

un públic ampli si compleix dos re-

quisits. L’un, l’encaix entre les edats

del protagonista i les èpoques soci-

als. L’altre, l’amenitat. Casares

compleix tots dos requisits. La

República, la nostra guerra i el pri-

mer franquisme són èpoques vistes

amb ulls d’infant, amb ulls d’ado-

lescent i amb ulls de jove, però

també amb la mirada del memori-

al ista, que recorda el que va viure,

temps era temps, el l i el país. A

més a més, Casares escriu molt bé.

Ja ha estat dit que la primera obli-

gació d’un escriptor és fer-se l legir i

la veritat és que Casares es fa l legir.

Tot i que Casares, al l l ibre, no ho

confessa, jo intueixo que l’autor

ens ofereix una autobiografia tan

ben documentada i tan ben escrita

perquè, primer, ha conservat al

l larg dels anys molts papers perso-

nals i n’ha consultat ara de públics,

de manera que no s’ha hagut de

refiar només de la pròpia memòria

i, també, perquè, al l larg de la seva

vida, ha l legit molta l iteratura i

sempre ha practicat l’escriptura

amb una alta autoexigència, de

manera que els molts papers jurí-

dics, polítics i íntims –cartes, dieta-

ris, poemes– que ha escrit han

afinat la seva ploma com a memo-

rial ista l iteràriament solvent.

Fi l l de Tarragona, fi l l de pares

mestres i fi l l dels ideals republi-

cans, els primers trenta anys de

Francesc Casares defineixen la tri-

ple identitat que mantindrà ja per

sempre: la famil iar, la política com

a social ista i la professional com a

advocat laboral ista.

En definitiva, un l l ibre decidida-

ment recomanable, del qual trio

aquest tast:

La sintonia entre catalanisme i

República era total en aquells ambi-

ents i en aquella època. D’aquesta

forma resultava que als catalanistes

no els calia parlar d’Espanya i de la

seva regeneració, cosa que a molts

els hauria repugnat, sinó de «La

República», artífex d’una nova reali-

tat ibèrica. Així, la cosa canviava

molt. Vist a distància, se’ns revela la

importància d’aquell fenomen. El

mite «Espanya», que tantes conno-

tacions negatives tenia i encara té

avui a Catalunya, podia obviar-se i

ser substituït per un mite diferent: la

República. Dir «Visca la República»

no comprometia a res en l’àmbit del

catalanisme i fins s’avenia amb un

«Visca Catalunya». Altra cosa hauria

estat cridar «Visca Espanya». . .

Article publicat a Les Notícies de llengua i treball al desembre del 2006

Els primers trenta anys, enquadernats

Fotografia de Carles Suqué
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A punt de fer els noranta anys, Fran-

cesc Casares ha posar el punt final,

alhora, a la seva vida i a un nou llibre

de memòries: Compromís amb la

justícia: memòries d’un advocat labo-

ralista (1958 - 1978), obra editada per

l’Avenç. Malgrat que no és un llibre

tan polit com l’anterior, a les pàgines

de l’obra hi brilla igualment la perso-

nalitat de l’autor.

El prologuista, José Antonio

González Casanova, que es declara-

deixeble de Casares, explica: Ens tro-

bem davant l’autobiografia d’un

advocat català entre els anys 1958 i

1978. És a dir: des que Francesc Casa-

res surt de la presó per haver militat

en el clandestí Moviment Socialista de

Catalunya (MSC) fins a la promulgació

de la Constitució espanyola, que obra

un règim formalment democràtic.

Però escoltem la veu del mateix

Casares: Durant aquells anys vaig per-

filant gradualment la meva opció per

la defensa dels treballadors i dels per-

seguits pel règim de la dictadura. Sen-

se adonar-me’n, em trobo integrat en

una nova categoria professional d’ad-

vocats que seran coneguts aviat amb

el nom de laboralistes. Aquesta deno-

minació no és gaire afortunada.

Té raó Casares. D’una banda,

perquè el Dret laboral inclou tant la

defensa dels treballadors com la de

les empreses i, en canvi, els labora-

listes només acceptaven defensar la

classe treballadora. D’altra banda,

perquè havien d’actuar també com a

penalistes, ja que l’Estat espanyol de

Franco duia al terreny penal la re-

pressió social i política.

De fet, el que ell volia és anome-

nar-se «advocat dels treballadors»,

com el seu admirat Francesc Layret,

del qual recordava sovint aquesta

idea: si els treballadors fan vaga, no

és perquè no vulguin treballar, sinó

perquè volen treballar en millors con-

dicions.

En llegir l’obra, crida l’atenció la

falta d’egocentrisme de l’autor, mal-

grat que l’autobiografia és l’únic gè-

nere literari en què l’autor té el dret

de situar-se sempre al centre de l’es-

cenari. Casares parla gairebé més

dels altres que d’ell mateix. Parla

dels «joves» que van treballar al seu

despatx (Isidre Molas, José Ignacio

Urenda, Joan Coscubiela, Francesc

Sanuy.. . i algunes de les primeres

«noies advocades» com ara Mont-

serrat Avilés); parla d’homenots de

l’advocacia com ara Agustí de Semir i

Josep Solé Barberà; parla de la seva

dona (Carme Roca Junyent) . I val a

dir que parla bé de tothom.

Només critica amb duresa el dic-

tador i els magistrats del sinistre

TOP (Tribunal de Orden Público) i els

torturadors (aquells energúmens als

quals mai ningú no els ha demanat

comptes de la seva conducta delicti-

va) .

Al l l ibre, el mateix Casares es

defineix políticament de forma

d’allò més expressiva: Mentre Salva-

dor Allende va poder governar, tots

els que ens trobàvem compromesos

amb la idea d’un socialisme de-

mocràtic (democràtic de debò, però

també socialista de veritat) ens vam

creure que s’estava obrint una nova

via històrica que podria establir, per

mitjà de canvis democràtics, un règim

que substituiria el capitalisme sense

caure en el model totalitari que s’ha-

via instaurat a la URSS.

Els anys enquadernats en aquest

ll ibre van ser per a l’autor anys de

plenitud: Jo em trobava bé de salut i

em sentia moralment confortable

exercint d’advocat d’una manera tan

poc ortodoxa com era la que adoptà-

vem els advocats laboralistes. Haver

pogut compaginar l’exercici professio-

nal i, per tant, la manera de guanyar-

me la vida amb els principis morals i

les idees polítiques que anava madu-

rant era, sens dubte, una veritable

sort.

Dels molts elogis que va rebre

en vida Francesc Casares, podríem

destacar el que ell mateix va triar

com a preferit; van ser unes parau-

lesdel poeta Pere Quart, per cert

client seu: Em quedo amb el títol que

m’adjudica de «ciutadà honrat de Ca-

talunya». Em plau el ressò històric

d’aquest títol i la sensació que m’en-

comana de sentir-me compromès

amb les causes de la ciutadania i de

la rectitud moral.

L’advocat dels treballadors
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Fa poc, la UGT de Catalunya vam presentar l’informe Po-

bresa laboral i pobresa infantil, les dues cares de la mateixa

moneda, on volíem assenyalar la relació directa entre la po-

bresa laboral i la pobresa infantil, i denunciàvem que el de-

bilitament de la capacitat adquisitiva de les persones

treballadores arrossegava una infància que anava caient en

la pobresa.

No hi ha nens ni nenes pobres si no hi ha unes mares i

uns pares pobres. Sens dubte, les causes de la pobresa in-

fantil tenen molt a veure amb la pobresa de les persones

adultes i amb la intensitat laboral i la suficiència salarial de

les famílies dels nens i nenes. A més, si hi sumem el fet que

tenim un sistema de protecció social insuficient que es tro-

ba a la cua d’Europa pel que fa a la protecció de la família,

és evident que les rendes de les persones que es fan càrrec

de la infància impacten directament sobre el benestar i les

condicions de vida d’aquesta.

En aquests últims anys, les persones treballadores han

rebut cops forts, han perdut la feina, prestacions i salaris, i

això ha fet incrementar el risc de pobresa de la nostra socie-

tat, però molt especialment entre la població més jove. Les

darreres dades publicades sobre el risc de pobresa a Catalu-

nya el 2015, assenyalen que 349.200 menors de 16 anys

viuen en situació de risc de pobresa, 147.000 menors més

que vuit anys enrere. El fenomen de la pobresa infantil s’ha

intensificat en aquests darrers anys, i fins i tot ha superat el

risc de pobresa del col·lectiu de 65 i més anys, que tradicio-

nalment sempre havia mostrat taxes més elevades.

Eva Pino, UGTde Catalunya. Fotografies de Les imatges de la pobresa a Facebook

La despesa pública de Catalunya pel que fa a polítiques de família i
infància està lluny de la mitjana europea

Pobresa laboral i pobresa infantil,
les dues cares de la mateixa moneda
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Aquest fort increment de la pobresa infantil ens consta-

ta que, per una banda, s’ha invertit totalment la relació

entre el risc de pobresa i la procedència de les rendes, cosa

que constata una pèrdua del valor salarial davant les pen-

sions. I per una altra, també ens indica que el nostre siste-

ma de protecció social protegeix en major mesura les

persones grans que els menors, en part perquè tenim un

sistema públic de pensions amb bases sòlides i que està

aguantant les envestides procedents del mercat laboral i de

les necessitats d’expandir-se del mercat privat, però també

perquè tenim un model de protecció social molt poc inten-

siu en les polítiques de suport a les famílies i de benestar

de la infància.

Els impactes que el mercat de treball té sobre les situaci-

ons de risc de pobresa de la població ens estan demostrant

el menyspreu cap a l’estabilitat i la qualitat dels llocs de tre-

ball que es creen. I el seguit de reformes laborals, que no

han fet més que incrementar la inestabilitat laboral i reduir

els salaris i els costos laborals en general, està abocant les

persones treballadores i les seves famílies cap a futures situ-

acions de vulnerabilitat.

La clara relació directa entre l’augment de la taxa de risc

de pobresa de les persones ocupades i l’augment de la taxa

de pobresa infantil la podem observar al gràfic següent. En

ell hi podem establir una línia en diagonal que mostra la

relació entre l’augment de la taxa de risc de pobresa de les

persones ocupades i l’augment de la taxa de pobresa dels

menors de 18 anys, i on hi ha un grup de països amb unes

elevades taxes de pobresa laboral i infantil. En aquest grup

és on es troba Catalunya.

La UGT de Catalunya entén que la pobresa infantil es pot reduir atacant
per dos flancs: en el mercat de treball i en el sistema de protecció social
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Com hem dit, les causes de la pobresa infantil no les

trobem únicament en el mercat de treball, sinó que també

les relacionem amb les polítiques públiques dirigides cap a

aquest col·lectiu. És aquí on hem de denunciar que la des-

pesa pública de Catalunya pel que fa a polítiques de famí-

lia i infància està lluny de la mitjana europea. Les

transferències socials per als menors de 16 anys ajuden poc

a sortir de la situació de risc de pobresa. En relació amb Eu-

ropa, Catalunya presenta una despesa inferior per a la fun-

ció família/fills, de 0,9% sobre el PIB per a Catalunya i de

2,4% per a la UE-28, percentatge que correspon a la im-

portància que tenen les polítiques de protecció familiars a

Catalunya.

De fet, és molt significatiu el baix impacte que tenen

les transferències socials per reduir la pobresa infantil a

Catalunya respecte a altres grups d’edats. El 2015 la taxa

de pobresa dels menors de 16 anys era del 34% abans de

totes les transferències socials, i després d’aquestes només

ha disminuït 6,1 punts percentuals.

No ens cansarem de demanar la retirada immediata de la reforma laboral
imposada, injusta, inútil i ineficaç, i que ha tingut conseqüències nefastes
per a les persones treballadores ocupades, per a les persones
treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més
vulnerabilitat
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De tot plegat, ens alarma les greus conseqüències en

la infància que té la pobresa i com aquestes comprometen

el futur de la nostra societat. Principalment conseqüències

en l’estat de la salut i emocional d’una infància que no se li

permet desenvolupar totes les seves potencialitats i partici-

par de la societat en igualtat de condicions, impedint que

puguin sortir del cercle viciós de la reproducció de la po-

bresa heretada de pares a fills.

És hora d’aplicar solucions. I en aquest sentit, la UGT

de Catalunya entén que la pobresa infantil es pot reduir

atacant per dos flancs: en el mercat de treball i en el siste-

ma de protecció social.

En un primer moment, des de la UGT de Catalunya en-

tenem que és fonamental adoptar mesures urgents imme-

diates per afrontar les conseqüències de la pobresa

infantil. No basta que hi hagi un consens entre els diferents

grups parlamentaris que estableixin un pla de xoc de mesu-

res d’emergència social a disposició de l’aprovació d’uns

pressupostos limitats, sinó que les urgències s’han de trac-

tar amb la temporalitat que imposen i ha d’haver-hi els re-

cursos econòmics i l’agilitat necessària perquè les mesures

d’emergència siguin immediates i pal·l iatives.

La UGT de Catalunya considerem que part d’aquest fe-

nomen seria evitable amb un augment de la despesa social

i adoptant mesures de garantia de rendes per als menors,

combinades amb mesures preventives i pal·liatives. I en

aquesta línia apostem per la creació d’una prestació econò-

mica per a menors de 18 anys que visquin en unitats famili -

ars de rendes baixes, situada en 2.500 euros anuals.

Necessitem mesures urgents immediates, però també

necessitem establir mesures de mig i llarg termini amb l’ob-

jectiu de reduir la pobresa infantil. Són molts els àmbits que

s’han d’abordar, educació, salut, alimentació, condicions

habitacionals, emocional. . . i l’objectiu seria poder crear un

model integral d’atenció a la infància amb la inversió públi-

ca que requereix, amb polítiques d’infància pensades des

de la transversalitat.

L’altre flanc on calen mesures de fons per actuar contra

la pobresa general de tota la ciutadania, és el mercat de

treball. En aquest sentit, per a la UGT de Catalunya calen

mesures que incideixin en els salaris i en la qualitat de les

ocupacions, però també mesures que facilitin la conciliació

de la vida personal i laboral. És per això que no ens cansa-

rem de demanar la retirada immediata de la reforma la-

boral imposada, injusta, inútil i ineficaç, i que ha tingut

conseqüències nefastes per a les persones treballadores

ocupades, per a les persones treballadores en situació

d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

El gran repte que tenim davant en aquesta lluita és im-

pedir que els fills de la pobresa d’avui no es converteixin

en els pares de la pobresa de demà, amb l’objectiu

d’aconseguir una societat més inclusiva i cohesionada. I

per això ens caldrà regenerar el nostre estat del benestar i

donar-li la força perquè sigui l’instrument de garantia de

drets de ciutadania i de promoció de la igualtat d’oportu-

nitats.
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Fa cinc anys, la M i en P, una parella

en la trentena, decideixen anar a

viure junts. Volen quedar-se al seu

barri de sempre, a Ciutat Vella. Llo-

guen un clàssic quart de pis de la

Barceloneta: vint-i-set metres qua-

drats en una finca del segle XVII I,

sense ascensor. És l’any 2012, i pa-

guen 550 euros. Tres anys més tard,

el 2015, neix la seva fil la, i aprofi-

tant que un amic lloga el pis dels

seus pares, es traslladen a un domi-

ci l i una mica més gran, però també

d’una sola habitació, en un edifici

antic, sense ascensor. El preu ja as-

soleix els 700 euros. Ara, quan la

nena de la M i en P ja ha fet els dos

anys, l’espai és ja un impediment

evident. La petita encara ha de

compartir habitació amb els pares, i

la parella es planteja ampliar la

família. «Per accedir a un habitatge

amb dues o més habitacions al bar-

ri, ens ofereixen contracte de tres

anys i ens demanen més de 1.100

euros, un preu abusiu si a més te-

nim en compte que cap dels dos no

tenim garantida la continuïtat a la

feina», admet en P. La inestabil itat

de la seva situació no és ni de bon

tros aïl lada. L’any 2016 es van sig-

nar a Catalunya 1. 077. 648 contrac-

tes temporals per a menors de

trenta anys, dels quals gairebé la

meitat, el 43, 67%, tenien una du-

rada inferior al mes. La taxa

d’emancipació entre el jovent ha

decaigut fins al 24, 2%. La manca

d’oportunitats ha fet que molts ha-

gin optat per marxar a l’estranger

per poder desenvolupar el seu pro-

jecte de vida.

En P i la M saben que les pers-

pectives no són gaire esperançado-

res. Molts amics en una situació

similar ja han abandonat el barri.

Molts comerços de tota la vida han

tancat la paradeta. «La Barcelone-

Laura de Andrés, periodista
Fotografies d’Isidre Tiana

Barcelona,
a lloguer
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ta, la nostra Barceloneta, un barri

tradicionalment popular i menes-

tral, ha esdevingut un barri turístic i

de pijos, venut a la gentrificació», es

lamenten. Els anuncis són descorat-

jadors: 38 metres quadrats, dues

habitacions i un bany, 1 . 200 euros

al mes; 60 metres quadrats, dues

habitacions i dos banys, 1 . 700 eu-

ros al mes.

Increment sense aturador. No van

desencaminats amb la seva anàlisi .

Després d’una forta caiguda dels

preus entre 2007 i 2013, l’escassetat

d’oferta de pisos de lloguer a Barce-

lona i l’augment de la demanda

han empès a l’alça els preus, con-

vertint-la en una ciutat de lloguer

pràcticament impossible. Segons les

dades del darrer Informe sobre el

mercat de lloguer a Catalunya, du-

rant l’any 2016 el preu mitjà es va

incrementar un 9%. Al districte de

Ciutat Vella el preu per metre qua-

drat de pis de lloguer ha augmentat

en un 30% en la darrera dècada.

Però, el barri de la Barceloneta, se-

guint amb l’exemple d’aquesta pa-

rella, n’és el paradigma: ha

incrementat el preu del metre qua-

drat en un 20% només en els dar-

rers tres anys, situant-se actualment

en els 18, 18 euros per metre qua-

drat, amb una superfície mitjana de

lloguer de 39 metres quadrats. «La

Barceloneta només és accessible per

a estrangers o persones amb alt ni-

vell adquisitiu. Els veïns de sempre

van desapareixent i són substituïts

per grups especuladors. Es calcula

que entorn del 25% de la compra de

pisos són per fer negoci», denuncia

en P.

Des d’Habitatge de l’Ajuntament

de Barcelona calculen que a la ciutat

hi ha uns 280. 000 habitatges de

lloguer permanent, un 30% del parc
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immobil iari existent. Un percentat-

ge molt alt, reconeixen des del con-

sistori, quasi a nivells europeus.

Però el parc de lloguer públic, o pri-

vat sense ànim de lucre, només és

d’unes 11 .000 unitats, molt l luny

d’Europa, quan des de l’Ajuntament

calculen que es necessitarien

100.000 habitatges d’aquest tipus,

alhora que treballa en la creació

d’un cens de pisos buits, que podria

ser una borsa d’uns 30.000 habi-

tatges, dues terceres parts dels

quals podrien ser gestionables.

Controlar els preus. L’altre gran rep-

te és la possibil itat de controlar els

preus del l loguer. La Generalitat de

Catalunya ja ha anunciat la posada

en marxa d’un índex de referència

dels preus de lloguer, una mesura

sorgida del grup de treball sobre la

futura Llei catalana d’arrendaments

urbans, amb la intenció d’intentar

frenar l’escalada de preus del l lo-

guer, especialment important a

Barcelona ciutat. L’índex es calcu-

larà en base als preus de mercat

existents, fent servir com a referèn-

cia les fiances de lloguer diposita-

des a l’Incasòl. A aquest preu se li

aplicaran criteris correctors en fun-

ció de la superfície del pis, la ubica-

ció, l’antiguitat, els treballs de

conservació, l’accessibil itat i l’efi-

ciència energètica, i també es tindrà

en compte si el pis està moblat o

no. L’índex serà per pis i serà consul-

table per internet. Haurà de ser

inclòs als contractes i anuncis de

lloguer sempre que el preu superi el

fixat per l’indicador. L’índex s’actua-

l itzarà cada dos anys.

Es tracta d’una iniciativa pione-

ra a l’Estat i, tot i que la Generalitat

no té competències per fixar preus

màxims, sí que intentar dotar altres

administracions d’eines per desin-
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La manca de lloguers assequibles a la ciutat de Barcelona no ve de nou. La crisi

econòmica sobrevinguda després del crac del 29, l’elevat atur dels treballadors

barcelonins i la manca d’immobles per habitatges van fer proliferar el rello-

guer d’habitacions i l’hospedatge en pensions, alhora que molts veïns van

veure impossible poder pagar els lloguers que quedaven. El Comitè de Defensa

Econòmica de la CNT va impulsar una vaga de lloguers que va estendre’s per

tota la ciutat, sobretot entre abril i desembre del 1931, per reclamar una rebai-

xa del 40% de les rendes, la supressió de les fiances i la possibilitat de no pa-

gar el lloguer si s’estava a l’atur.

La vaga de lloguers del 1931
El precedent

centivar els preus alts. D’aquesta

manera, els ajuntaments podrien

penalitzar a través de l’IBI els propi-

etaris que lloguin per damunt de

l’índex de referència o bonificar

aquells que ho facin a un preu infe-

rior. També podrien donar preferèn-

cia a aquests darrers per rebre ajuts

a la rehabil itació.

L’Ajuntament de Barcelona ha

participat en les reunionsamb la Ge-

neralitat de Catalunya per posar el

fi l a l’agulla pel que fa a la regulació

dels preus de lloguer, i mira de reüll

què fan altres ciutats europees, tal

com recull en el seu Pla pel Dret a

l’Habitatge de Barcelona 2016-2025.

Més enllà d’estudiar els preus de

l’habitatge social –molt minoritari a

la ciutat de Barcelona, com hem po-

gut veure– el Pla es fixa en les pos-

sibil itats explotades per altres urbs

a l’hora de regular públicament els

preus del mercat del l loguer ll iure,

com ara París, on existeix un obser-

vatori de rendes que elabora infor-

mes anuals molt solvents sobre els

preus referenciats del l loguer privat,

o Berlín, on el control de preus de

lloguer es produeix a partir d’una

regulació bàsica del codi civi l .

La feina del grup de treball del

l loguer, impulsat per la Generalitat i

coordinat per la Càtedra d’Habitat-

ge de la Universitat Rovira i Virgil i ,

no s’atura aquí. També proposa

allargar la durada mínima dels con-

tractes a cinc anys més tres prorro-

gables. A més, busca establir un

model de contracte llarga durada,

de 15 a 25 anys, així com la creació

d’un registre d’arrendaments on

constin tant els propietaris com els

l logaters i que, a banda de finalitats

estadístiques, també ha de perme-

tre deixar constància de les males

pràctiques d’uns i altres.
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Des de fa uns anys el Gabinet Jurí-

dic de la UGT de Catalunya i els seus

usuaris pateixen una constant lenti-

tud en l'assenyalament i celebració

de judicis, però la situació ha arri-

bat a un punt indignant: actual-

ment és habitual trobar-nos amb

un termini de dos anys, i fins i tot

de tres, per celebrar la vista.

Ara com ara tenim a la ciutat de

Barcelona gairebé 125 expedients

amb data de judici d’aquí a més

d’un any, més de 100 casos per al

2018 i 3 casos per al 2019. Si tenim

en compte la complexitat i la dura-

da dels processos judicials –amb la

presentació de recursos, etc.–, això

significa que una demanda presen-

tada l’any 2015 pot tenir una

sentència ferma a finals de l’any

2019 o inicis del 2020.

Aquesta tardança ja no només

arriba a procediments ordinaris,

sinó que comença a afectar procedi-

ments especials d'alta sensibi l itat,

com són els acomiadaments, drets

fonamentals, confl ictes col·lectius,

etc. Un fet del tot inassumible.

Paral ·lelament, el col·lectiu de

jutges dels diferents jutjats socials

de Barcelona ens ha informat de la

situació d'estrès i excés de treball

que pateixen, denúncia que des del

nostre sindicat compartim i dema-

nem que es prenguin les mesures

correctores adients. Els jutges consi-

deren que la ràtio que poden assu-

mir és de 20 judicis per setmana,

de manera que la situació de

col·lapse i endarreriment de vistes

es pot agreujar encara més de cara

al futur.

A més, es genera un greu proble-

ma de tutela judicial efectiva per a la

ciutadania. La celeritat en la jurisdic-

ció social sempre ha estat un senyal

d' identitat, pels béns jurídics que

atén i protegeix. De fet, abans de la

crisi, un cas d’acomiadament tenia

judici i sentència en dos mesos. El

desconeixement de tal criteri i la in-

sensibilitat que s’aprecia per part de

l’Estat davant del mal funcionament

d'aquesta jurisdicció, sumat als

greus problemes que comporta la

crisi i que es traslladen als jutjats, su-

posa un atac més als drets dels tre-

balladors i les treballadores, ja que

els aboca a una total indefensió i els

desempara en moments crítics com

quan són acomiadats o se’ls hi de-

uen salaris.

Cal recordar-los que la justícia

només és tal si és ràpida i eficaç, se-

gons la nostra doctrina constitucio-

nal i la del Tribunal Europeu dels

Drets Humans.

Des de la UGT de Catalunya no

podem seguir assistint de forma

impassible a aquesta constant de-

gradació de la jurisdicció social ge-

nerada, principalment, per la

manca de mitjans (jutjats i perso-

nal) , per la judicial ització de les re-

lacions laborals provocada per la

reforma laboral i per la desaparició

dels salaris de tramitació, fet que

incentiva que les empreses di latin

els processos judicials i la recerca

d’acord amb el trebal lador.

Des del nostre sindicat recla-

mem una solució adaptada a la re-

al itat, urgent i estructural, que

passa per un increment de jutjats,

jutges i planti l la. Calculem que a la

ciutat de Barcelona es necessiten

sis jutjats socials més (actualment

n’hi ha 30) , i calculem que els tres

jutges de reforç que s’han anunciat

no són més que un pedaç tempo-

ral .

més de 100 expedients a Barcelona
amb data de judici per al 2018 i 2019

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya denuncia que té

Imatge d’Arcaion/Pixabay
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Quan ell entrava a una sala, a una ambaixada, a una reu-

nió, es feia el silenci. Ho sabia. Jugava des de molt jove

amb l’efecte de sorprendre, de fascinar… Ja el 6 de novem-

bre del 1940, el nen de 14 anys, Fidel Castro, va enviar una

carta des del Col·legi Dolores al president Roosevelt dels Es-

tats Units, a qui tractava de tu a tu: «Al meu bon amic».

Vaig poder-lo tractar quan encara estava en plenitud. En

una fira del ll ibre de l’Havana, quan s’acostava la Cimera

Iberoamericana, va dir-me: «Jo sóc republicà, però la nit del

23-F, vaig tornar-me juancarlista. Per tot el que va fer el rei,

sóc juancarlista».

Avui hi ha autors que diuen que el segle XXI va acabar el

25 de novembre del 2016 amb la mort de Fidel. Jo no ho

crec, penso que el segle XX va acabar l’11 de setembre del

2001 quan Fidel va quedar fora de l’escena de la política

mundial. El món va passar pàgina a la guerra freda per en-

trar en un altre paradigma, el de l’enfrontament amb el ter-

rorisme islamista.

Hi ha qui diu que amb el seu decés els cronistes hem

construït un heroi. Jo no diria això, més aviat que hem re-

passat com va construir-se tot un mite en una època de lle-

genda, el revolucionari que va demostrar que la Revolució

era possible, el profeta, el cavall o el quixot que havia vin-

gut al món amb una missió, que va vèncer un combat, i que

volia perpetuar-lo permanentment.

En els llibres d’història quedaran les seves temptatives

revolucionàries heroiques, desiguals. Com el 26 de juliol de

1953, quan va atacar el quarter de Montcada amb 131 ho-

mes, quan els defensors eren 1.000.

A l’exili mexicà on va conèixer Ernesto Che Guevara, un

dia va presentar-se a casa del general republicà espanyol

Aberto Bayo per demanar-li entrenament per a la guerra de

guerrilles. Bayo va acomiadar-lo amistosament, i va dir-li

que tornés quan tingués homes i pressupost. Pensava que

mai no el tornaria a veure i. . . en poc temps, Fidel era allà,

amb homes i finançament.

El 25 de novembre de 1956 va partir cap a Cuba amb el

iot Granma, de 13 metres d’eslora, on hi va col·locar 82 ex-

pedicionaris. Des de la Sierra, amb el que seria llegendari

per a molts moviments de Llatinoamèrica i d’Àfrica, van

aconseguir combinar les operacions de la guerrilla i la sub-

versió a les ciutats del país… fins que Batista va decidir fugir.

Recordo un cop que la comunitat espanyola a Cuba vo-

lia recordar l’almirall Cervera. Va ser el cap de l’Armada Es-

Vicenç Sanclemente, periodista i historiador. Corresponsal RTVE a l’Havana del 1997 al 2001
Fotografies de Wikimedia Commons

Un home amb una missió
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panyola, que a la guerra amb els Estats Units, davant de

Santiago de Cuba, amb l’Armada cercada, va preferir que

els ianquis enfonsessin un per un els vaixells, abans que cai-

guessin a les seves mans. Van organitzar un acte al Morro

de Santiago en què Fidel Castro va voler que l’historiador

Eusebio Leal destaqués que Cervera havia guanyat la bata-

lla, és clar, moralment. Amb un coincident esperit numantí.

Als anys seixanta Fidel va convertir-se en l’heroi de tota

una generació. És molt interessant la seva relació amb els

micròfons, amb la ràdio, amb el desenvolupament de la te-

levisió (que a Cuba va arribar el 1950 i a Espanya el 1956).

Va esdevenir el far i l’ajudant pràctic de molts moviments

d’alliberament del tercer món. L’exemple que David podia

vèncer Goliat. I, sobretot, el garant de la independència de

Cuba davant de la gran «potència imperialista».

Però a quin preu, per a l’interior? El del permanent es-

tat d’excepció, la referència contínua a l’enemic exterior, i la

recerca de còmplices a l’interior que va provocar el trenca-

ment en dos de la societat. L’educació i la sanitat van passar

a ser gratuïtes; l’analfabetisme i la mortaldat infantil van

desaparèixer. Però, amb l’extensió de la màxima «Con la

Revolución todo, contra la revolución nada», qualsevol opi-

nió divergent podia ser definida com a contrarevolucionà-

ria, perseguida, quan el concepte de revolucionari és

precisament el de persona que innova.

Va estar deu, vint, trenta, quaranta, cinquanta anys al

peu del canó i a totes hores i en tots els temes. Recordo que

tant volia estar a l’aguait de la política nord-americana, de

les resolucions de l‘ONU, de la producció de sucre, del nom-

bre de matriculacions a l’Escola de Medicina, i de la meteo-

rologia local. Quan s’apropava un cicló era ell qui sortia a la

televisió, entrevistant al bo del meteoròleg oficial, pregun-

tat què passaria al senyor Pertierra.

Ja des que Herbert Mattews, del New York Times, va pu-

jar a la Sierra, tenia una relació molt especial amb la prem-

sa internacional. Era més fàcil parlar amb ell que amb un

ministre. Ens mimaven. Durant un temps, van decidir gravar

i emetre per televisió les seves rodes de premsa amb els

corresponsals internacionals. Van atorgar-nos una respon-

sabilitat especial, perquè nosaltres podíem preguntar el

que no podien plantejar els locals davant les càmeres, gai-

rebé ens convertiren en l’assemblea que no existia.

Un cop vaig preguntar-li per què havien decidit detenir

dos manifestants que havien portat un cartell demanant
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democràcia en una plaça, si no havien estat violents.. . Ell

tenia els cartells al darrer. Els va obrir i va dir: «Chico, con

40 años de educación gratuita y como íbamos a permitir

ensenyar carteles con faltas de ortografía».. . amb gran

complaença dels assistents.

M’he preguntat moltes vegades per què Fidel Castro

no passarà a la història amb un llegat similar al del seu

amic Nelson Mandela. Rumiant-ho, crec que potser és

perquè no va saber retirar-se abans. Potser va creure’s en

l’obl igació, amb la missió de protegir, de pensar i decidir

pels cubans molt de temps. Avui és tot especulació, però

segurament hauria hagut de deixar pas a una altra gene-

ració. Va estar a punt, però davant nostre van anar caient

en desgràcia les joves promeses: Roberto Robaina, Carlos

Lage, Pérez Roque. . . Un sistema que semblava Saturn

menjant-se els seus fi l ls. Potser hauria hagut de crear una

fundació, fer un pas enrere abans, i deixar que al país po-

gués crear-se una classe mitjana amb veu i opinió pròpia.

El que per a mi era més significatiu era observar com

una generació, d’una banda i de l’altra, heroica, i que se

la va jugar pel seu país dècades després, no va permetre

que els seus fi l ls i els seus nets tinguessin el dret que el ls

es van atorgar, el de rebel ·lar-se, el de decidir.

Un dels últims cops que vaig visitar l’i l la, una amiga

entranyable, una dona molt culta, Natal ia Revuelta, que

de jove va ser amant de Fidel i amb qui va tenir la seva fi-

l la Al ina, va fer-me pujar a casa seva. El la va l luitar al Mo-

viment 26 de Jul iol . Després va apostar per un home i per

un país, i al là es va quedar fins a la mort. Aquel la tarda

va voler ensenyar-me uns papers mecanografiats antics,

de l’època de la Sierra, en què algú preguntava: «Como

estais de al imentos? Os ha l legado lo que hemos envia-

do? Tenéis asistencia médica?». I va preguntar-me:

«Quién crees que nos envió esto?». Vaig dir-l i : «Fidel?», i

va contestar-me: «No, Raúl. Raúl es el que siempre ha

cuidado de las cosas prácticas». Vam acomiadar-nos, vo-

l ia que entengués el rol dels dos germans. Un va néixer

per a l’èpica, l’altre per a la pràctica.

És clar que ara, tot el que Raúl ha pogut avançar en la

relació amb els Estats Units aquests anys de Barak Oba-

ma, pot quedar en paper mullat després de l’arribada de

Donald Trump a la presidència. Potser la història és circu-

lar i anem unes passes enrere cap al paradigma anterior,

i el món torna enrere cap als murs i les trinxeres.
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Després del col·lapse soviètic i contra el pronòstic de molts,

a Cuba el règim de Castro va sobreviure a l’ensulsiada. Ell

també. El maig de 2004 se celebrà a l’Havana el I I Congrés

Internacional sobre «longevitat satisfactòria», organitzat

pel Club dels 120, presidit pel doctor Eugenio Selman-Hou-

sein, metge personal de Castro. La convicció del club, en

què hi havia metges geriatres i alguns milionaris nord-

americans, era que, si es du una vida sana i activa, viure fins

als 120 anys és un objectiu perfectament a l’abast.

Selman-Housein aprofità el congrés de l’Havana per dir

a la premsa internacional que «Fidel va cap als 140, i no es-

tic exagerant». Les agències ANSA i AP coincidiren que ha-

via parlat  «mig de broma, mig seriosament», però les

declaracions no foren reproduïdes a Cuba: tant si es tracta-

va d’una mostra de choteo del doctor com d’una prova de

la pèrdua del sentit de les proporcions que sovint produei-

xen els entorns del poder, no es considerà adequat donar a

conèixer a l’opinió pública cubana el vaticini que Castro po-

dia viure 62 anys més. El líder cubà tenia aleshores 78 anys i

en portava 46 en el poder: un plusmarquista que, com ha-

via dit Michael Moore, havia sobreviscut a vuit presidents

dels Estats Units, a deu jocs olímpics i al retorn del cometa

Halley.

Set anys després de la caiguda del mur de Berlin, amb

Joaquín Almunia, Alfredo Pérez Rubalcaba, Trinidad Jimé-

nez i Helga Soto, vam sopar amb Fidel Castro, al Palau de la

Revolució de l’Havana. Aquella vetllada va durar de les nou

del vespre a les sis del matí pel fet que Castro, en aquella

època, vivia de nit i dormia de dia. No així els seus minis-

tres, alguns dels quals anaren caient fulminats per la son en

aquell l larg sopar, amb el cap caigut damunt la taula, sense

que aquell fet deturés el monòleg del líder, que en alguns

moments es feia quasi inaudible i en altres agafava de sob-

te un volum potent, com si volgués desvetllar els ministres.

Castro havia començat parlant de les penúries del seu poble

(s’estava sortint aleshores del que es conegué com el

«Período especial», que seguí a la implosió de la Unió So-

viètica), tot afirmant que, per respecte als cubans, ell no

deixava mai res al plat. Ens serviren després una amanida

de tomàquet, que menjàrem ràpidament perquè s’havia fet

tard i teníem gana. Mentre Castro parlava utilitzant la for-

quilla com a batuta, contemplàvem una seqüència singu-

lar: un cambrer s’apropava, constatava que el plat del líder

encara no era acabat i es retirava discretament. Al llarg

d’una mitja hora, que aprofitàrem per menjar pa, les ana-

des i vingudes del cambrer es repetiren una i altra vegada

fins que al final, alleujats, vam veure que es decidia a reti-

rar-li a Castro el plat inacabat. «Es un héroe», vaig sentir

que em mussitava en veu quasi inaudible Carlos Lage, que

seia al meu costat i que en aquell temps apareixia com un

dels pocs dirigents cubans amb un cert marge d’expressió

autònoma.

Anys després, convidat per Duran i Lleida, vaig sopar de

nou amb Lage al Cercle del Liceu de Barcelona. Vaig acom-

panyar-lo després caminant fins a l’Hotel Colón i malgrat

que, com les monges, els dirigents cubans van sempre en

parella per no pecar, vaig poder comprovar de nou la seva

autoritat independent i la seva consciència de la necessitat

de canvis a Cuba. Va ser defenestrat uns anys després.

(Aquest text és un fragment del llibre de Raimon Obiols El

mínim que es pot dir, memòries polítiques, publicat per La

Magrana, Barcelona, 2013)

Raimon Obiols

Un sopar a l’Havana
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Catalunya torna a disposar d’una

eina clau per garantir el dret a l’ha-

bitatge: la Llei 4/2016, de mesures

de protecció del dret a l’habitatge

de les persones en risc d’exclusió

residencial. Amb aquesta nova llei,

les administracions disposen de més

instruments per ajudar les famílies

que estan endeutades, ampliar el

parc públic d’habitatges i evitar els

desnonaments. La nova normativa,

fruit de la proposta del grup de tre-

ball constituït per representants de

la Generalitat, entitats municipalis-

tes el Consell de l’Advocacia Catala-

na i l’Ajuntament de Barcelona, va

ser aprovada pel Parlament el pas-

sat 23 de desembre i també recull el

compromís del Govern de presentar,

en un màxim de nou mesos, la llei

que regularà el l loguer a Catalunya.

Una de les novetats de la nova

llei és l’ampliació del nombre de

municipis amb alta demanda d’ha-

bitatge social acreditada, que ha

passat de 72 a 234 a tot Catalunya.

En aquests municipis, el Govern

podrà aplicar l’impost sobre pisos

buits i recaptar fins a 20 milions

d’euros. Amb la nova llei, els muni-

cipis poden expropiar temporal-

ment l´ús dels pisos buits d’entitats

financeres i de grans propietaris per

donar-los un ús social durant un

període d’entre 4 i 10 anys, empa-

rant-se en la llei d’expropiació.

Aquesta mesura compta amb una

dotació de 14 milions d’euros que

aportaran a parts iguals la Generali-

tat i els ajuntaments d’aquests 234

municipis amb forta demanda d’ha-

bitatge social i es calcula que es

podrà expropiar l´ús d’uns 2.000

pisos buits.

Les entitats financeres, així com

les seves fil ials i fons d’inversió, es-

tan obligats a reallotjar famílies en

risc de ser desnonades amb un llo-

guer social durant tres anys amplia-

bles a tres més. La llei també

prioritza la mediació entre bancs i

famílies amb sobreendeutament per

evitar que hagin de marxar de casa

seva. El Govern ha elaborat diverses

guies de suport per orientar els ciu-

tadans, les entitats financeres i els

ajuntaments a l’hora d’aplicar la

nova Llei que es poden descarregar

al web d’Habitatge de la Generali-

tat.

Més de 1.100 tècnics d’habitat-

ge, de serveis socials, responsables

jurídics, així com càrrecs electes han

participat en les set jornades de for-

mació i ja s’han constituït les vuit

comissions de sobreendeutament

previstes a la llei, formades per re-

presentants del Govern, les entitats

socials, advocats, ajuntaments i en-

titats financeres, per ajudar les

famílies més vulnerables.

La nova llei permetrà aplicar
l’impost sobre pisos buits a

234 municipis i recaptar fins a
20 milions d’euros.

La nova Llei de l’habitatge ja és una realitat

Una eina clau per garantir el dret a l’habitatge
per a les persones en risc d’exclusió residencial

Generalitat de Catalunya, http://habitatge. gencat. cat

Les famílies amb casos de
sobreendeutament a causa
de l’habitatge podran
demanar una mediació a les
comissions creades per evitar
la pèrdua de l’habitatge
familiar.
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Un any més, es confirma el prestigi del concurs que va

néixer a Vilanova i la Geltrú gràcies a la iniciativa d'uns sin-

dicalistes amants de la fotografia que van constatar la rela-

ció necessària entre el món sindical i el cultural. El seu

objectiu va ser donar una visió diferent del món del treball a

través de la creativitat de la imatge. I ho van aconseguir. La

qualitat de les obres és evident. N'hem fet només una tria

però, un any més, el nivell artístic dels treballs presentats és

més que notable.

En aquesta edició s'han presentat gairebé 2.200 foto-

grafies de 190 autors procedents de 40 estats d'arreu del

món. L'organització correspon a la Unió Intercomarcal de

l'Anoia, el Penedès i el Garraf de la UGT de Catalunya.

Edició 2016 del XXIX Certamen fotogràfic
«El treball i els oficis»

Aquest projecte té el seu origen en la inquietud de diferents

salons internacionals que varen decidir unir esforços, aprofi-

tar sinergies, per donar a conèixer, a escala internacional, la

bona feina de les entitats que representen i que pertanyen

a diferents pobles que hi ha en l'actualitat a l'anomenada

Ibèria.

Guadalajara, Saragossa, la Vila Joiosa, Berga i Vilanova

i la Geltrú, personifiquen el circuit. A través de la cultura, en

aquest cas la fotografia, es vol potenciar aquest art que, a

més de ser una disciplina artística, té un gran valor per do-

cumentar la nostra història, la història dels nostres pobles i

de la nostra societat.

Cadascun dels salons, de forma individual, ha seguit di-

ferents camins, però els uneix la passió per la fotografia.

Circuit Ibèric de Fotografia

Lavender Under the Stars. Raul Podadera Sanz. Premi Millor Autor del Saló

Raimon Moreno, UGT–Anoia-Penedès-Garraf
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Waterboys, Santos Moreno, diploma en categoria Viatges

Sea Heroes, Salah Alrawas, categoria Viatges, medalla bronze FIAP
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Saltador-06, Josep Lois, categoria monocroma, medalla bronze, Federació Catalana de Fotografia

El chapuzón, Juan Luis Duran Guinot, guanyador categoria monocroma, medalla d’or, FIAP
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Away, Martin Hankel, guanyador categoria
viatges, medalla d’or, FIAP

Camino III, Juan Mariscal, diploma Chairman

Pastora, Jordi Egea Torrent, categoria viatges, menció d’honor, FIAP
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Artesano marroquí, Virgilio Hernando Vaño, premi especial «El treball i els oficis»

The Flock Returns, Sathyanarayana, C. R., categoria color, menció d’honor, FIAP
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L’11 d’abril de 2013 es va inaugurar

al Museu de Badalona l’exposició «El

sexe a l’època romana» i fa quatre

anys que viatja per diverses ciutats

de Catalunya.

El sexe ha estat, i en part segueix

essent, un tema tabú a la nostra so-

cietat. Què en sabem d’aquest tema

a l’època romana? Tots tenim al cap

les escenes de grans orgies i baca-

nals (l’origen de la paraula bacanal

són les processons en honor al déu

Bacus) que ens han arribat a través

del cinema, les escultures de dones

nues, el bordell de Pompeia, els

grans penes presents a les parets de

les cases i els carrers.. . sembla que el

sexe era molt present en la quotidia-

nitat romana. I ens preguntem, com

sentien i vivien la sexualitat els ro-

mans, el agradava més el sexe que a

nosaltres? La resposta la trobem en

els textos clàssics –tot i que només

escrits per homes–, les restes de pin-

tures murals de Pompeia i Herculà i

les diverses peces quotidianes del

moment.

La societat romana era una soci-

etat clarament estratificada. A la

part alta de la piràmide hi trobem

els homes lliures o ciutadans, per so-

ta seu els lliberts i finalment els es-

claus. Els ciutadans lliures, per

mantenir el seu estatus i poder, cre-

aven lligams matrimonials amb al-

tres famílies per interessos, fossin

polítics o econòmics. Una noia podia

ser demanada en matrimoni amb

set anys i casar-se amb catorze. El

pater familias, el cap de la casa, era

qui decidia el futur de la seva família

en tots els sentits, també en els se-

xuals. Però no només de la seva do-

na, fil ls i fil les, també de tots els

lliberts i esclaus que estaven a càrrec

seu o eren de la seva propietat. L’ho-

me romà havia de tenir en tots els

camps de la vida un rol actiu, també

Esther Gurri. Departament d’Arqueologia. Museu de Badalona

El sexe a l’època romana

1. Escena de banquet. Herculà. Museu Arqueològic de Nàpols; 2. Escena eròtica. Casa del Centenario. Pompeia; 3. Fal·lus antropomorf relacionat amb Príap. Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona
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en la sexual (la virtus) . Com ens diu

Sèneca, la passivitat sexual és, per a

un home lliure, un crim; per a un es-

clau, una necessitat; per a un llibert,

una obligació.

Per contra, la dona, ciutadana

romana, tenia un paper passiu (pu-

diticia) , la seva funció era procrear,

educar els seus fills i portar la casa.

Si cometia adulteri, el marit la podia

castigar, i fins i tot matar, cosa que

sembla que no passava sovint, tant a

ella com a l’home adúlter, Marcial

així ens ho explica: «Qui t’ha persu-

adit de tallar el nas de l’amant? / No

és amb aquesta part que t’ha ultrat-

jat, marit. / Estúpid, què has fet? Així

no hi perd res la teva dona, / si la

polla de Deífob en surt indemne».

Un cop hem vist com era la mo-

ral sexual romana, sabem què pas-

sava realment? Alguns autors ens

parlen dels tabús en les relacions se-

xuals. Estava totalment prohibit el

cunnilingus, un home no podia do-

nar plaer a la seva dona, i la felatio,

en aquest acte l’home havia de tenir

un paper actiu i, per tant, l’home

només ho podia practicar amb una

dona de classe inferior a ell. Una

fel·lació forçada era una irrumatio,

un càstig molt freqüent per als ho-

mes adúlters enganxats in fraganti.

Però també sabem que els ro-

mans, tot i la moral, gaudien en pri-

vat dels seus vicis sexuals. Ja sigui a

casa, o fora d’aquesta, com ens ex-

plica Marcial: «Muller, vés-te’n de

casa, o segueix els meus costums

[.. .] . A mi m'agraden les nits passa-

des alegrement entre copes: tu

t'afanyes a aixecar-te, trista, per ha-

ver begut aigua. Tu gaudeixes de la

foscor, a mi m'agrada jugar tenint

una llàntia per testimoni i follar amb

el llum encès. A tu t’oculten la faixa,

la túnica i foscos mantells, per a mi,

cap noia jeu prou nua al ll it. Em cap-

tiven els petons que imiten els dels

dolços coloms, tu me’ls fas com els

que acostumes a fer a la teva àvia al

matí. Tu no et dignes a ajudar a la

‹feina› ni amb un moviment, ni amb

una paraula, ni amb els dits, tal com

si preparessis l’encens o el vi pur. [. . .]

Si a tu t’agrada la severitat, d’acord,

sigues una Lucrècia tot el dia: de nit

et vull una Lais». Quan Marcial diu

que vol que la seva dona sigui una

Lais, es refereix a fer aquelles vari-

ants sexuals que no són les estricta-

ment reproductores, les que pot fer

una prostituta per gaudir del plaer

sexual. De totes maneres, cal dir

que, en aquest cas, si la dona es

resistia a les necessitats del marit, ell

4. Hermafrodit, meitat dona, meitat home. Herculà. Museu Arqueològic de Nàpols; 5. Interior del burdell. Pompeia; 6. Llàntia amb escena de fel·lació. Segle I dC. Museu
de Badalona
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podia fruir sexualment, sense sortir

de casa, dels seus esclaus joves, de

les seves esclaves o d’alguna lliberta.

Si amb el que tenia a casa no en te-

nia prou, sempre podia recórrer als

serveis d’una prostituta, un fet que

no estava mal vist i que es conside-

rava molt millor que perseguir algú

de classe alta pel carrer, com ens ex-

plica Plaute: «Ningú no és prou per

privar ningú del dret d’anar pel car-

rer. Mentre no facis camí per terreny

vedat, mentre t’abstinguis de casa-

da, de vídua, de verge, de joves i de

noiets de casa bona, estima qui vul-

guis.»

La prostitució, doncs, era pre-

sent a totes les ciutats de l’imperi, i

en el cas de Pompeia coneixem els

anuncis dels serveis i especialitats

pintats a les parets que també ens

parlen del que cobren. La majoria

eren esclaves i l l ibertes amb noms

grecs o exòtics per tal de fer-les més

interessants; també hi havia prosti-

tuts. Tots ells controlats per un pro-

xeneta (el leno) . «Si algú s'asseu

aquí, que llegeixi això abans que

res: qui vulgui follar que cerqui l'Àti-

ca, per XVI asos. // Eutychis, grega,

per dos asos, de refinades habil itats.

// Sóc teva per dos asos de bronze.

// Lais la mama per dos asos. //

Marítim llepa el cony per quatre

asos, accepta també verges. // Fèlix

la mama per un as.»

També sabem que existien rela-

cions homosexuals masculines i fe-

menines, i tot i que els textos no en

parlen gaire, també sabem que hi

havia sexe en grup i coneixien la zo-

ofília que sobretot coneixem pels re-

lats mitològics.

Tot i això, poetes com Ovidi i Ca-

tul escriuran poemes reivindicant

l’enamorament i l’amor ll iure, ja si-

gui entre homes, o homes i dones

de tot tipus i classe social, avançant-

se, encara que de forma puntual, als

conceptes de la sexualitat moderna.

Tota aquesta moral de la sexua-

litat pública i els vicis sexuals privats

dels romans es poden veure a l’ex-

posició «El sexe a l’època romana»,

que actualment està al Museu de

Prehistòria de València i que a partir

del maig itinerarà a Palafrugell i a la

tardor a Santa Coloma de Grame-

net. Aquesta exposició ha estat co-

missariada pel Museu de Badalona i

produïda per Arqueoxarxa, Museu

d’Arqueologia de Catalunya.

7. Llàntia amb escena eròtica acrobàtica. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona; 8. Escena de sexe en grup. Termes de Marina, Pompeia; 9. Venus de Badalona. Segle
I dC. Museu de Badalona
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La convivència ciutadana i la cohesió social són un dels rep-

tes que han d'afrontar les societats actuals. Les administra-

cions locals, com a institucions de proximitat, assumeixen el

lideratge de les polítiques públiques amb la finalitat de mi-

llorar el benestar de les persones.

L’any 2006 la Diputació de Barcelona va crear el progra-

ma de mediació ciutadana per donar suport econòmic i tèc-

nic als ens locals per la creació i manteniment de serveis de

mediació propis. Aquest programa es va ampliar l’any 2014

en crear-se un servei itinerant.

Actualment (dades del 30 de desembre del 2016) hi ha

99 mediadors que treballen ens els 42 ajuntaments i 3 con-

sells comarcals que donen cobertura a 144 municipis de la

demarcació de Barcelona.

Un mediador o fa les funcions d’àrbitre o de jutge, mai

proposa les solucions al conflicte. Té per objectiu generar un

clima favorable en què les parts es comuniquin d’una forma

positiva, es respectin i es trobin en igualtat de condicions.

D’aquesta manera, les parts poden treballar conjuntament

per trobar per elles mateixes solucions justes, viables i du-

radores. En cap cas el mediador té poder de decisió sobre la

resolució del cas.

El programa s’estructura en 2 línies:

• Una línia de suport econòmic i tècnic als ajuntaments

que vulguin crear o tinguin un servei de mediació ciuta-

dana

• Una segona línia en què s’ofereix un servei de mediació

itinerant per als ens locals que no tinguin servei de me-

diació propi.

Les relacions diàries que s’estableixen entre les persones que conviuen en un poble o ciutat constitueixen
la principal riquesa d’aquella comunitat. No obstant això, la convivència també genera desavinences. Les
persones defensen les seves necessitats i interessos i quan aquests són oposats, poden aparèixer conflic-
tes que cal treballar i transformar en diàleg, solucions i oportunitats. Aquí apareix la figura de la inter-
venció mediadora, protagonitzada pel mediador, una persona imparcial que té per objectiu generar un
clima favorable en què les parts es comuniquin, es respectin i es trobin en igualtat de condicions.

Els ens locals i la
intervenció
mediadora

PerDiputació de Barcelona
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En el darrer any s’han rebut més de 5.000 sol·l icituds de

mediació, de les quals 1.500 s’han tancat amb acord.

Alhora, a nivell tècnic, la Diputació genera espais de re-

flexió, coneixement i interrelació entre els Serveis de Medi-

ació, així com materials i publicacions sobre temes d’interès

compartit, i organitza accions formatives.

A part de l’abordatge de casos, els Serveis de mediació

realitzen una important tasca proactiva/preventiva mit-

jançant la difusió i sensibilització de la cultura del diàleg i de

la pau en l’àmbit educatiu, en l’associacionisme i a la ciuta-

dania en general. També la integració de la mediació en la

pròpia organització municipal. En molts ajuntaments, els

mediadors municipals formen part d’equips multidiscipli -

nars encarregats de l’abordatge de conflictes de convivèn-

cia que afecten a col·lectius grans, com per exemple,

usuaris de places i d’equipaments públics.

De la seva banda, la facilitació, en lloc de la mediació

estricte, és una manera d’abordar el conflicte en que el

mediador té un rol més intervencionista que el que assu-

meix amb un procés de mediació pur. Si bé utilitza les ma-

teixes tècniques que amb la mediació també ajuda a les

parts aportant la seva visió de possibles solucions al seu

problema. En la mediació, el mediador només crea l’espai

adequat perquè les parts arribin a les seves pròpies conclu-

sions i mai proposa solucions. «Entre nosaltres», el facilita-

dor fa més «el rol d’un amic» que escolta, crea l’espai per

que les parts s’escoltin i dona la seva opinió sobre possibles

solucions. La facilitació s’utilitza quan el mediador veu que

les parts no tenen les capacitats adequades per arribar so-

les a trobar solucions viables al seu conflicte.

Tipologia de casos

Veïnals 3.063 Sorolls 821

Familiars 643 Gestió de la comunitat 510

Activitats econòmiques 396 Diferències de la relació 415

Espai públic 96 Neteja/higiene 229

Escolars 67 Animals domèstics 224

Associacions 23 Obres 173

Ús espais comuns 156
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Què hem de fer si ens trobem en un conflicte?

En primer lloc, cal parlar i escoltar la persona amb qui

es té una desavinença i intentar arribar a un acord junts. Ac-

tualment, la gent ha oblidat el costum de parlar amb els al-

tres i sovint trasllada la seva inquietud a l’ajuntament

perquè sigui un tercer qui li resolgui el problema. Cal recu-

perar la capacitat de comunicació amb els altres i, si tot i

així les persones no se’n surten, poden provar la mediació.

I la mediació és...?

És una eina per abordar el conflicte basada en el diàleg,

l’escolta i el respecte mutu, amb el suport d’un mediador o

mediadora. Aquest/a professional acompanya les parts per

tal que puguin expressar les seves inquietuds i necessitats i,

alhora, puguin entendre les de l’altra part. D’aquesta ma-

nera les parts troben solucions en què totes hi surten gua-

nyant. La mediació es basa en entendre el conflicte com

una oportunitat de canvi i de millora de la convivència.

Quins conflictes són els més habituals?

Els principals conflictes son de convivència en l’àmbit

veïnal, com per exemple els sorolls provocats pels propis

veïns, els seus animals domèstics o aparells electrodomès-

tics; l’ús i neteja dels espais comuns, males olors, gestió de

les comunitats de veïns i dificultats de relació i comunicació

en general.

Antoni Garcia, Diputat d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona

Fa 15 anys que es van crear els primers Serveis
de mediació en alguns ajuntaments. La seva ex-
periència ens va fer constatar la utilitat de la
mediació com a via alternativa per gestionar
conflictes de convivència a les ciutats i pobles
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I algun altre tipus de conflicte?

També s’atenen conflictes de convivència en l’ús de l’es-

pai públic, tant en places i carrers com en equipaments mu-

nicipals; conflictes en l’àmbit associatiu, conflictes

d’interessos entre veïns i propietaris i/o usuaris de bars, res-

taurants, comerços, tallers. . . en alguns casos es treballa en

l’àmbit escolar, com els conflictes entre famílies d’un centre

escolar. En l’àmbit familiar, s’atenen casos de discrepàncies

intergeneracionals i per la cura de persones dependents.

Sovint els conflictes de convivència són fruit de desa-

vinences que les normes no poden resoldre i, en canvi, amb

el diàleg es poden acostar posicions per tal que no es tren-

quin els vincles entre les persones.

Quines altres tasques realitzen els Serveis de media-

ció?

Els Serveis de mediació municipals duen a terme una

important tasca proactiva/preventiva mitjançant la difusió i

sensibilització de la cultura del diàleg i de la pau en l’àmbit

educatiu, en l’associacionisme i a la ciutadania en general.

Aquesta tasca té per objectiu trencar amb la visió dual i

simplista de «bo» i «dolent» que tenen les persones en

conflicte i integrar l’escolta i l’empatia com a marc de rela-

ció amb les altres persones. Des de la Diputació i des dels

Serveis de mediació municipals considerem que la sensibi-

lització és la clau perquè les persones siguin conscients que

poden gestionar les seves desavinences per si mateixes,

sense la intervenció d’una tercera persona.

D’acord amb els resultats obtinguts dels primers
serveis de mediació públics, la Diputació va en-
degar un programa per facilitar l’accés a la me-
diació a tots els ciutadans de la demarcació de
Barcelona que poden gaudir d’aquests serveis
de forma gratuïta. En cas que els ciutadans i ciu-
tadanes es trobin en un conflicte i vulguin acollir-
se a la mediació, poden posar-se en contacte
amb el seu ajuntament



Les Notícies de llengua i treball 44, abril 2017 65

Era l’any 1976, un any i escaig des-

prés de la mort del dictador, en ple-

na Transició, quan el govern d’Adolfo

Suárez va decidir que políticament

els interessava que una de les emis-

sores de l’ens públic RTVE emetés ín-

tegrament en català. Després de

quaranta anys, el passat mes de

desembre, un seguit d’actes varen

commemorar els inicis de la posada

en marxa de Ràdio 4, «l’emissora

que us parla en català». L’efemèride

ha servit, entre altres coses, per re-

passar què va significar la creació de

la primera emissora generalista i pú-

blica que va emetre per tot el país en

llengua catalana.

L’oportunitat no es va desaprofi-

tar. Ans al contrari, conjuntures polí-

tiques a part, el catalanisme va

comprendre que es presentava una

ocasió excel·lent que no es podia

perdre. Amb limitacions i amb mit-

jans de vegades precaris, però amb

tota la il ·lusió dels seus professionals,

Ràdio 4 va esdevenir un mitjà de co-

municació de referència imprescindi-

ble, d’una qualitat indiscutible, amb

una audiència fidel i entusiasta. Hi

havia un plus per damunt de la pro-

fessionalitat, el de la ciutadania.

Com afirma el periodista Estanis Al-

cover, editor i presentador d’un dels

primers radiodiaris, «es va inventar

una nova manera de fer ràdio, un

nou llenguatge, un nou periodisme i

un model radiofònic purament ca-

talà, del qual les emissores que van

anar naixent després van aprendre i,

perquè no dir-ho, en van copiar el

millor». El periodista Joan Albert Ar-

gerich, el primer locutor que va par-

lar per Ràdio 4, ho explicava així:

«He deixat a l’aire una pregunta:

quin nivell de llenguatge calia apli-

car? Heus aquí una mena d’inquie-

tud que ens va acompanyar els

primers mesos. Passada la febre ini-

cial, quan la pressió externa va dis-

minuir, teníem clar que estàvem

aplicant un registre entre literari i

col·loquial. Una tercera via del llen-

guatge, el vam anomenar.. . Els oï-

dors ens felicitaven, ens encorat-

javen, ens corregien i, fins i tot, ens

renyaven. Es posava en evidència un

fet ben palès: l’absència d’un llen-

guatge radiofònic totalment acurat.

Però, quin?». En el mateix sentit es

pronunciava la directora general de

Política Lingüística, Ester Franquesa,

  a la revista Núvol: «Ràdio 4 ha estat

clau per recuperar la llengua i el

Rosa Maria Puig-Serra, extreballadora de Ràdio 4
Fotografies facilitades per Josep M. Adell

Quaranta anys de Ràdio 4.
L’emissora que pensa i parla en català

Primer aniversari de Ràdio 4, 1977

Control 2, anys 70

Joan Grau, Joan Lluch i Joan Barril, anys 80



Les Notícies de llengua i treball 44, abril 201766

país, per a la revitalització d’un llen-

guatge adequat, que no sonés ni en-

carcarat ni estrany. Ha esdevingut un

agent lingüístic referent en el procés

de normalització. Sempre al punt de

mira per ser una eina poderosa per

al posicionament de la llengua».

L’emissora, entre altres mèrits i

per raons evidents, va ser una im-

portant eina de recuperació de la

cultura i la llengua del país.

Des d’aleshores el món ha donat

moltes voltes. Els seus protagonistes,

una important quantitat de professi-

onals que exerceixen la seva feina

actualment en molts mitjans de co-

municació audiovisuals i escrits, uns

professionals que s’han anat suc-

ceint durant aquests quatre decen-

nis, enmig dels inconvenients i els

vaivens polítics, han pogut practicar

una bona ràdio, ll iure, oberta i de-

mocràtica.

Això no obstant, Ràdio 4, que va

néixer per voluntat política, ha estat

expressament i progressiva oblida-

da. La seva tasca ha estat silenciada i

ha patit distintes amenaces de tan-

cament. Actualment, com continua

dient Estanis Alcover, «mancada de

recursos econòmics, materials i hu-

mans, sense cap promoció ni estímul

i, per tant, sense gaire audiència (ca-

muflada, a més, dins l’EGM entre els

múltiples canals de RNE), Ràdio 4,

malgrat tot, continua viva i els seus

professionals amb ànsies que retorni

el seu primitiu esplendor». En altres

paraules, i com diu el seu Comitè

d’Empresa, «volem que Ràdio 4 se-

gueixi viva, que tingui un finança-

ment suficient i una dotació de

personal estable amb l’objectiu de

fer una programació digna».

Des del nostre mitjà de comuni-

cació, recordant el què ha estat i el

que és i el que pot ser, desitgem una

llarga i esplèndida vida a Ràdio 4.

«Era l’any 1976 i anàvem tots tan il·lu-

sionats com desconcertats. Tot l’Estat

bullia per lligar contradiccions i per di-

buixar la quadratura del cercle.

L’enyorat Xavier Romeu va entrar a la

redacció del desaparegut –i oblidat–

setmanari Canigó i ens va dir que a la

ràdio del cotxe parlaven català. Els jo-

ves no sabeu què se sent quan la teva

llengua proscrita sona a les ones. Ens

vam encabir una colla de gent en un

minúscul 600 i allà, en un silenci

emocionat, vam sentir per primer cop

la ràdio en català. Era Ràdio 4.»

Isabel Clara Simó, en un article publi-

cat al diari Avui el 5 de març de 2006,

que recull el llibre de Josep M. Adell,

Ràdio 4, 40 anys en català. 1976-2016

S.L. Nautilus Comunicacio i Cultura,

Barcelona, 2016.

«Tot plegat estava succeint mentre

pels carrers i places del país comença-

ven a canviar un munt de coses: des

de la substitució dels propis noms de

les vies urbanes, fins a la ‹contesta-

ció› als projectes dels alcaldes encara

fidels a l’antic règim, que no perse-

guien altra cosa que aprofitar els dar-

rers buits legals per portar l’aigua al

seu molí. Escoltar una emissora que

parlés tot el dia en català era ja un in-

contestable fet audible, un fet sonor,

un fet entranyable, vinculant, arrelat

a l’espina dorsal del fet cultural.»

Pere Font, autor del llibre Ràdio 4. La

primera en català. Col·legi de Periodis-

tes, Barcelona, 2004.

Temps Obert, M. Matilde Almendros i M. Aurèlia
Capmany

Xavier Foz, Ricard Fernández-Deu i Enric Frigola
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Novel·la

Patria

Fernando Aramburu

Tusquets Editors

«El día en que ETA anuncia el aban-

dono de las armas, Bittori se dirige al

cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato,

asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la ca-

sa donde vivieron». Crònica en forma novel·lada de les re-

percussions personals i socials de tres dècades del fanatisme

polític al País Basc. La trajectòria vital de dues dones fortes,

Bittori i Miren, les amas, destrossades per l’assassinat del

marit d’una d’elles quan l’altra és la mare d’un etarra con-

demnat i empresonat per terrorisme. Dues famílies molt

unides de sempre, que convivien amigablement en un petit

poble, trencades i enfrontades. Nou personatges, víctimes i

victimaris que representen la societat basca, carregada de

dolorosos silencis i dominada pel «conflicte». L’autor ha ma-

nifestat en diverses entrevistes que, malgrat intentar trobar

una certa neutralitat i que mai ha volgut jutjar ningú, no és

equidistant. També ha declarat que la columna vertebral de

la novel·la no és la por ni la violència, sinó la necessitat del

perdó. Més de sis-centes pàgines de prosa àgil i dinàmica di-

vidides en 125 capítols que es poden llegir individualment

com un conte i que van saltant de personatge i d’època.

Rita Serra

Història (memòria gràfica)

Live Souls. Fotos inèdites de la guer-

ra civil

Serge Alternês – Alec Wainman

Comanegra

«Qui dimonis m’ha donat aquest bidó d’aigua en lloc de ga-

solina?», cridà el conductor amb disgust evidet. «Un terrible

pensament s’apodera de mi mentre veia les darreres gotes

del preuat líquid esvair-se pel tanc de combustible i m’ado-

nava que jo n’era el culpable.»

Així comença el relat en forma de diari escrit per Alec

Wainman, quan al final dels anys setanta, després de la

mort de Franco, va voler explicar la seva experiència com a

voluntari antifeixista en el cos sanitari de les Brigades Inter-

nacionals a la guerra espanyola. Com explica el seu fill,

«Alec va ser molt discret sobre la seva època de voluntari,

Punctum és una petita –gairebé artesanal– editorial inde-

pendent fundada a Lleida en els darrers dies de 2005 gràci-

es a la iniciativa professional d’una jove parella de filòlegs

menorquins –n’Òscar Bagur i na Marta Villalonga– vincula-

da acadèmicament a la Universitat de Lleida. Ambdós filò-

legs han resultat ser excel·lents coneixedors de primera mà

de l’objecte central del seu treball: l’edició i la divulgació de

materials i estudis dedicats a la filologia catalana, en ocasi-

ons en col·laboració de diversos grups de recerca de dife-

rents universitats catalanes i centres difusors de la literatura

catalana contemporània.

Al llarg de la darrera dècada, Punctum ha confeccionat,

amb sensibilitat i ofici, un catàleg marcat per un rigor –cada

cop més difícil de trobar en el món editorial– que, a hores

d’ara, ha permès l’edició de poc més de noranta volums

agrupats en diferents col·leccions les quals, en conjunt, han

esdevingut referents ineludibles per a traductors i estudio-

sos de la literatura contemporània, unes edicions carac-

teritzades per un acurat i digne procés d’edició i en un

disseny altament meditat; i tot plegat emmarcat per una

excel·lent i estudiada tipografia.

Dins del catàleg de Punctum cal destacar l’edició de tres

revistes anuals: Indesinenter, des de 2006 en col·laboració

amb el Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu de

l’Ajuntament d’Arenys de Mar, dedicada a l’estudi i difusió

de l’obra del creador del mite de Sinera; l’Anuari Trilcat, des

de 2011 i coeditada amb el Grup d’Estudis de Traducció, Re-

cepció i Literatura Catalana (TRILCAT) de la Universitat Pom-

peu Fabra; i, des de 2013, Franquisme & Transició. Revista

d’història i de cultura.

I també convé destacar –o si més no a mi m’agrada

destacar especialment– l’edició en la col·lecció «Visions» de

la correspondència que mantingué el traductor resident a

l’Argentina Jordi Arbonès i Montull (Barcelona, 1929-Bue-

nos Aires, 2001) durant l’últim terç del segle passat amb els

escriptors i intel·lectuals residents a Barcelona Manuel de

Pedrolo, Albert Manent, Matthew Tree, Joaquim Carbó i

Francesc Parcerisas.

Esteve Betrià

Editorials
independents

catalanes:
Punctum

Ressenyes
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intèrpret i oficial de premsa de la República espanyola i dels

conflictes a què es va exposar durant el conflicte i l’estigma

professional resultant». Per sort, la seva pretensió d’aportar

una perspectiva més completa del conflicte i els brigadistes

internacionals el va portar a començar a escriure els records

de la contesa. A més, conservava una col·lecció de mil sis-

centes fotografies, algunes de les quals han esdevingut ico-

nes d’aquest període. Va ser capaç també de preservar els

divuit documents d’identitat i seguretat emesos per les dife-

rents autoritats ministerials, governamentals, industrials i

sindicals, entre els quals el carnet d’afiliació a la UGT.

«Si agafem el camí llarg sota la cobertura de les trinxe-

res, no hi ha perill ja que les bales xiulen inofensives per da-

munt dels nostres caps. Però els milicians espanyols creuen

que és més emocionant donar una oportunitat a l’enemic i

fer drecera creuant durant dos-cents metres per camp

obert».

Malauradament va emmalaltir i el llibre no es va materi-

alitzar. Quan el seu fill, Serge Alternês (pseudònim de John

Alexander Wainman) va descobrir la col·lecció de fotos per-

duda durant més de quaranta anys en excel·lent estat de

conservació, va decidir que havia de posar-les a l’abast del

públic.

Guanyador de l’Independent Publisher Book Award, sen-

se pretensions artístiques ni periodístiques, però amb un re-

sultat documental d’una gran bellesa, les imatges són un

testimoni sensible i imprescindible que dóna visibilitat als al-

tres combatents de la República. Amb els textos introducto-

ris de Paul Preston i Plàcid Garcia-Planas, s’han triat més de

dues-centes fotografies que el conductor d’ambulàncies

anglès va fer en plena guerra espanyola.

«Tot ho farem amb la màxima celeritat possible perquè

temíem que la lluita s’hagués acabat abans que arribéssim

al front. La guerra havia començat sis setmanes abans, el 19

de juliol de 1936 i a la majoria de nosaltres ens semblava

improbable que durés gaire més».

Isidre Tiana

Novel·la

Tetralogia

Elena Ferrante

La Campana

Droga, addicció, enlluernadora, per-

sonatges que són veritables obres

d’art, hipnòtica, obsessiva... fins i tot, hi ha qui ha demanat

el premi Nobel per a una autora que s’ha amagat discreta-

ment darrere un pseudònim i no ha volgut aparèixer en els

cercles mediàtics i promocionals habituals.

La complexa relació d’amistat entre Elena Greco (Lenù) i

Rafaella Cerullo (Lila), alumnes brillants, nascudes el mateix

dia a meitats del segle XX en un barri popular, dur i violent de

Nàpols —reflex de les circumstàncies complexes del país—

ha estat el fil conductor d’un dels fenòmens editorials més

importants dels últims anys. La tetralogia, L’amiga genial

(2011), Història del nou cognom (2012), Una fuig, l’altra es

queda (2016) i Història de la nena perduda (2017), ha rebut

encesos elogis que, alhora, s’ha traduït en èxit de vendes

mundial.

Lenù, la narradora en primera persona, ha fugit del barri

i ha esdevingut una escriptora d’èxit en un món d’esquerres,

benestant i culte. Les seves circumstàncies li permeten ser

una observadora privilegiada de l’entorn més proper a les

dues amigues i el seu entramat social en unes etapes decisi-

ves d’una Itàlia que es refà emocionalment de la Segona

Guerra Mundial. Lila desapareix de Nàpols als seixanta-sis

anys. Quan el seu fill li ho comunica a la Lenù, l’escriptora fa

un exercici de memòria i comença a escriure la història.

La saga compagina magistralment la tensió entre les

vivències íntimes i personals de les noies i els seus amics i

coneguts, i els esdeveniments polítics i socials de seixanta

anys d’un país i d’una època apassionants, sempre amb un

rerefons de violència contínua manifestada de diverses ma-

neres.

El relat és dur i honest, sense concessions ni condes-

cendències, poc esquemàtic, fugint dels blancs i negres.

S’agraeix la complexitat dels personatges a qui l’autora mira

de fit a fit i els deixa fer el propi camí, amb errors i encerts,

sense que sembli importar-li si cauran bé o malament al lec-

tor. En total, les quatre novel·les sumen més de 1.600 pà-

gines en què no s’hi ha de buscar l’humor, però si una

profunditat i sinceritat sorprenentment poètiques.

Rita Serra

Poesia

Paraules viscudes i mig perdudes

Gentil Puig

Emboscall. Edicions feréstegues

Amb aquestes Paraules viscudes i mig

perdudes, Gentil Puig (Rocafort, Ba-

ges, 1934) ens fa partícips del seu món personal, que de re-

top és el d’un país, la terra estimada, enyorada i mitificada
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durant els anys de l’exili. Aquests versos «Testimoni d’una

fugaç ans intensa existència» són les gloses de l’autobiogra-

fia El passat ens empaita. Vicissituds d’un fill d’exiliat republicà

(Pagès editors, 2012). Ho són de la primera part, ja que,

quan vaig tenir la sort de conèixer en Gentil a Girona vaig

descobrir un home plenament lliurat als seus ideals. Poques

setmanes després el vaig retrobar a la Festa Catalana d’Arles

on dirigeix la revista cultural Vallespir. L’exigència, la genero-

sitat, la il·lusió i l’esperança en un futur millor resten intactes

en aquest esperit lliure que és Gentil Puig. El llibre Paraules

viscudes i mig perdudes neix per il·lustrar amb la imatge poè-

tica la seva autobiografia, la qual pren una altra dimensió.

L’estil gairebé telegràfic dels poemes no és casual. Hi trobem

un exercici de depuració en tota regla, en què s’ha bandejat

qualsevol element accessori. Aquí, el poema quasi despullat

de sintaxi, es transmuta en un paradigma en el qual s’imbri-

ca el model obtingut a través de l’experiència personal i

l’ideal sorgit del fet històric i de l’imaginari col·lectiu.

Puig va treballar amb Felip Cid, de qui va traduir els seus

poemes mallarmeans al francès, i a qui vol retre homenat-

ge. Felip Cid va ser cirurgià i divulgador de la història de la

ciència, i un poeta «deliciós, culte i elegant» que ha esdevin-

gut un referent pel nostre autor.

Gentil Puig s’autodefineix com a picapedrer de la cultu-

ra. Al llarg de la seva dilatada vida ha treballat de dibuixant,

modelista d’avions i trens, traductor, professor de francès i

de sociolingüística. Gentil Puig ens explica en to de confidèn-

cia a El passat ens empaita com ha evolucionat des d’un mar-

xisme ortodox a un socialisme democràtic, i que simpatitza

amb els moviments de protesta d’ara, encara que considera

que no n’hi ha prou amb indignar-se. En el cas de Gentil, els

ideals d’esquerres no representen cap coartada ideològica

per escamotejar, en nom de cap entelèquia, la lluita pels

drets de les classes oprimides.

Quantes vivències, aprenentatges i emocions no conte-

nen aquests poemes! Quants de lligams que ens uneixen

amb persones i fets d’un altre temps! Aquestes són pàgines

inoblidables, que han trobat la inspiració en els carrers de

ciutats mig perdudes en el paisatge boirós de la memòria,

un paisatge que deixa petjada, en el qual, malgrat les erra-

des, ens voldríem emmirallar. Aquest llibre és el testimoni

d’una vida dedicada a la defensa d’uns ideals que són vi-

gents, encara que el món miri cap a una altra banda. Amb

aquestes Paraules viscudes i mig perdudes en Gentil ens ha

lliurat el millor de la nostra història.

Àngel Custodi, escriptor i poeta

Novel·la juvenil

Les heroïnes contraataquen. Models

literaris contra l’universal masculí a

la literatura infantil i juvenil

Bel Olid

Pagès editors

Calant foc a les corbates. L’hereu al tron de Whangara, ter-

ritori maori de la costa est de Nova Zelanda, només pot ser

el primogènit mascle de la línia successòria. Així ho esta-

bleix la tradició d’aquesta tribu autòctona dels antípodes. El

fil l del cap aborigen espera bessonada: una nena i un nen.

Un mal fat duu la desgràcia a la família el dia del naixe-

ment. I tant la mare com el nen perden la vida en el part. El

pare se’n va a viure a l’estranger i deixa la nena a càrrec de

l’avi, l’actual líder maori, que no reconeix la néta com a fu-

tura dirigent. Aquest és el tast inicial d’El genet de les bale-

nes, un film esplèndid basat en una novel·la de Witi

Ihimaera, que aborda tant la qüestió de gènere com l’ima-

ginari ancestral maori, la seva manera actual de viure i, so-

bretot, la relació amb la natura. Pai, la nena bessona, ara

amb onze anys, sent que ha de formar-se per guiar un dia la

nació maori, malgrat les desavinences i les estones entra-

nyables amb l’avi. Pai podria ser, sens dubte, una de les he-

roïnes de  Les heroïnes contraataquen. Models literaris contra

l’universal masculí a la literatura infantil i juvenil  de Bel Olid

(Premi Rovelló 2010). Bel Olid (Mataró, 1977), en l’esmen-

tat assaig, qüestiona tòpics de gènere que l’androcentrisme

vigent dona per suposat. I ofereix relats alternatius amb

protagonistes femenines que, gràcies a les dificultats, apre-

nen a treure’s les garrofes del foc soles o en petit grup. I, al

seu torn, el sector masculí queda alliberat d’haver d’actuar

de príncep blau (o valent), tasca que no sempre ve bé.   En

aquesta línia, Teresa Colomer, especialista en literatura in-

fantil i juvenil, és del parer que l’exploració literària és una

eina per ajudar a perdre la incomoditat davant les nostres

emocions: «o descobrir els avantatges de la gestió de les

relacions personals». I és justament la incomoditat que ge-

nera un home fet i dret amb els llavis pintats i guarnit amb

faldilla i brusa allò que t’incita a seguir llegint  El senyor

Beneset. Es tracta d’un dels contes del recull   Mil cretins  de

Quim Monzó, que aborda la visita d’un fill a un pare vidu,

que viu en una residència geriàtrica, a qui li agrada maqui-

llar-se i vestir-se com una dona.   L’escriptora mataronina

subratlla que hi ha espais controlats de transgressió, en els
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quals ens costa menys acceptar el transvestisme parcial,

però, que sovint tenen l’efecte pervers de contribuir a perpe-

tuar l’ordre establert: «sempre queda molt clar l’excepciona-

litat de la situació transgressora». Amb les diferents

narracions que apareixen en  Les heroïnes contraataquen,

Olid analitza situacions excepcionals i imagina altres mons

possibles. La de Mataró també recalca que trets considerats

femenins, com ara la tendresa o la comprensió, es veuen

com a signe de debilitat quan la dona assumeix càrrecs que

fins fa poc eren duts per homes. I, irònicament, diu: «es pot

acceptar que les dones accedeixin a llocs ocupats tradicio-

nalment per homes, però a canvi que adoptin gairebé tots

els trets típicament masculins». Per Bel Olid, que s’identifica

amb la cultura  queer, un dels reptes és que els homes vegin

les parets de la presó del sexisme, que també els tanca a

ells: «si nosaltres vam cremar els sostenidors al maig del 68,

potser aniria sent hora que ells comencessin a cremar les

corbates».

Quim Gibert, psicòleg

Novel·la juvenil

Un monstre em ve a veure

Patrick Ness

Sembra Llibres

Traduïda a vint llengües, ha merescut

el Premi Nacional Galaxy,  votat pels llibreters; el Premi Red

House, amb un jurat de joves lectors; i el   Premi UKLA, ator-

gat pels mestres. A més, ha estat el primer llibre a gua-

nyar  dos dels premis més prestigiosos del món anglosaxó: la

Medalla Carniegie al   mèrit literari i la Medalla Kate Gree-

naway al mèrit artístic per les meravelloses  il ·lustracions de

Jim Kay.

Set minuts després de la mitjanit, en Conor es desperta i

es troba un monstre a la finestra. Però no és el monstre que

esperava, el del malson que té quasi totes les nits d’ençà

que la seva mare va començar l’inacabable i pesat tracta-

ment. No, aquest monstre és diferent, antic i salvatge. I bus-

ca el més perillós de tot: la veritat. Patrick Ness teixeix

aquesta extraordinària i emocionant història a partir de la

idea original de Siobhan Dowd, que va morir de càncer

abans de poder escriure-la.

Novel·la negra

No n’estiguis tan segur

Lluís Llort

Crims.cat

Aquesta novel·la busca sorprendre i

fascinar i, encara que se li nota l’es-

forç, ho aconsegueix. Les primeres

pàgines no semblen prometre res

que no coneguem. Assassinat, procediment policial, investi-

gació segons una bastida ja coneguda. És com si Llort ha-

gués retrocedit cap als orígens per agafar empenta. Els qui el

coneixem, acostumats a les seves trames originals i descon-

certants, ens vam veure sorpresos precisament pel tall tradi-

cional i rutinari del començament. Quan ens disposàvem a

resignar-nos a la decepció, però, la novel·la fa un gir sorpre-

nent que sembla un salt mortal; però de seguida fa un doble

salt mortal i, abans que ens hàgim pogut refer, ja tenim el

triple salt mortal i, a continuació, encara sense alè, el més

difícil encara. Si fins ara podíem pensar que el Llort (com es

firma) era un autor intuïtiu que l’encertava perquè no es fi-

cava en terreny dels clàssics, perquè saltava al buit sense mi-

rar i sense preparació i queia dempeus per casualitat, ara

ens demostra que coneix el terreny que trepitja i que, quan

es llança al seu número de lluïment, no li surt bé per pura

valentia i esperit d’aventura sinó perquè és un escriptor ex-

cepcional. Encara estic aplaudint.. . No he deixat dormir la

Rosa Maria en tota la nit.

Andreu Martín, escriptor

Novel·la negra

La muerte sabe a blues – ebook

J. A. Beckett

Autor-editor

En el llibre es donen cita tots els in-

gredients clàssics de la novel·la ne-

gra. Un detectiu intel·ligent i perspicaç, una femme fatale, un

estrany assassinat que sacseja l’alta societat i de fons, un so

de blues que envaeix cada línia. Mentre el llegim, ens intro-

duïm en una pel·lícula dels anys 50 on l’amor i els diners són

capaços de remoure l’ànima humana. L’autor es planteja

l’obra com un homenatge a la novel·la negra clàssica en

contraposició a la novel·la negra actual, que defineix com

una barreja d’estils literaris que s’aparten de la tradició nar-

rativa del gènere. Els personatges posseeixen una personali-

tat forta, en què constantment ronda la irrupció de les

contradiccions que neixen de les zones més fosques de l’àni-

Ressenyes



Les Notícies de llengua i treball 44, abril 2017 71

ma dels éssers humans. Especial protagonisme adquireixen

les dones, fortes i de gran caràcter, no meres comparses dels

altres protagonismes masculins. La lectura d’aquesta no-

vel·la és un agradable exercici de recuperació del gènere.

Rosa Maria Puig-Serra

Assaig

Energía para la democracia

Sebastià Riutort Isern

Catarata

L’energia sempre ha estat vinculada a

diferents formes d’apropiació. Indis-

pensable pel sosteniment i reproduc-

ció de la vida humana, el control sobre la seva provisió es

concentra, no obstant això, en poques mans privades. L’es-

gotament dels recursos o la gravetat del canvi climàtic fan

ineludible la transició cap a un model energètic sostenible.

En aquesta incerta conjuntura, cal preguntar-se qui controla

l’energia, com i per a quines finalitats, quin és el paper de les

administracions públiques i dels ciutadans, quins actors són

reticents al canvi o de quina manera influeix tot això en la

construcció d’un nou model energètic. El llibre és una invita-

ció a afrontar la possibilitat que aquesta transició pugui arti-

cular-se entorn de formes socials d’apropiació de l’energia

amb una base participativa i democràtica, orientada a la sa-

tisfacció de necessitats i no de lucre. El seu propòsit és abor-

dar aquest problema des d’una mirada sociològica ancorada

en una visió democràtica de l’economia. Aquesta reflexió

teòrica es nodreix de l’anàlisi de la cooperativa Som Energia,

una iniciativa socioeconòmica pionera en el context espa-

nyol. Es presenta com un espai innovador per facilitar la im-

plicació ciutadana en el sector de l’energia i contribuir a la

construcció d’una societat ecològicament sostenible i més

democràtica.

Història

Gino Bartali. L’home de ferro

Franc Lluís Giró

Dstoria Edicions

«Suat i ple de pols, però sobretot

nerviós, molt nerviós. El control

policial estava cada vegada més a

prop. Gino Bartali pedalejava com

de costum, prop casa seva, a Florència. El control policial

estava a pocs metres. Va frenar, va parar i ja no va tenir

temps de baixar de la bici. Una parella de policies el va

assaltar a crits: "Ginetaccio!! Ginetaccio!!! Bartali!

Campione!!!" . El van afalagar, li van demanar autògrafs,

van fer mil i una preguntes al seu ídol ciclista, Gino Bartali.

L' italià que havia guanyat el Tour de França de 1938 i el Giro

d'Itàlia de 1936 i 1937. L'home els atenia amb un somriure

nerviós sota el seu nas immens. El ciclista no veia el

moment de tornar a pedalejar i escapar a corre-cuita

perquè sabia que els policies, que tant l'admiraven, no

dubtarien ni un moment a detenir-lo si sabessin que

transportava fotos i documents falsos amagats dins dels

tubs de la seva bicicletaempolsinada, per salvar jueus d'una

mort segura.Gino Bartali va ser una de les grans figures de

l'esport del segle XX. Considerat un dels millors ciclistes de

tots els temps, va formar part d'una xarxa dedicada a salvar

jueus de l'Holocaust en la seva Florència natal, durant la

Segona Guerra Mundial. Jugant-se la vida i solament amb

la seva bicicleta, va aconseguir salvar 800 persones, la

majoria nens. Els seus triomfs esportius i la seva humanitat,

l'han elevat a la categoria de llegenda.»

Assaig

Curs de feminisme per microones

Natza Farré

Ara llibres

«El pitjor que ens pot passar no és

que se’ns escampi el rímel o se’ns

trenqui un taló justament quan sor-

tim de casa. El pitjor que ens pot passar és continuar com

estem, com a dones». Un cop sobre la taula per reforçar el

paper del feminisme en la nostra societat. Sense embuts,

sense mitges tintes, sense por. Amb humor. Un curs de femi-

nisme exprés, amb raons i arguments, dades i exemples, i,

també, humor, ironia i un punt de sarcasme. Una obra que

denuncia el masclisme encobert en tots els àmbits de la

nostra vida quotidiana –l’educació, la llengua, la cultura, els

mitjans de comunicació, la política...– i que crida a fer-li front

d’una manera radical: amb una revolució, la revolució femi-

nista del segle XXI que ho canviarà tot, perquè canviarà les

dones.

Natza Farré s’erigeix com una veu reivindicativa, entusi-

asta i rebel que escriu, des de l’inconformisme més absolut,

que les dones han de ser feministes per naturalesa, pel

simple fet de ser dones. Si no ho són, aquest llibre les aca-

barà de convèncer. Només així podran canviar el món.
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