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Reptes i oportunitats
de l’arribada d’infants i joves

emigrats sols
Enriqueta Durán i Eva Pino. Fotos de l’ACN

Un grup de joves llegeixen un manifest contra el racisme vers els MENA a Canet de Mar el març del 2019. Cedit per Can Acull
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Les Notícies de llengua i treball 49, desembre 2019 5

El fort creixement de l’arribada

d’infants i joves emigrats sols ha po-

sat de manifest, d’una banda, el

gran esforç del Govern de la Genera-

litat i dels professionals del sistema

de protecció per donar una resposta

urgent a aquesta realitat; de l’altra,

però, també ha evidenciat els grans

dèficits que presenta aquest sistema

de protecció i que tenen molt a veu-

re amb la manca de recursos materi-

als i humans per atendre’ls adequa-

dament.

Actualment, segons les dades fa-

cilitades pel Departament de Treball,

Afers Socials i Famílies, a Catalunya

hi ha 4.183 infants i joves emigrats

sols que estan sent atesos pel siste-

ma de protecció. El creixement s’ha

produït concretament des de l’any

2017, en què es va més que doblar el

nombre de casos atesos (de 637 de

l’any anterior, a 1.435). L’any se-

güent es van atendre 3.697 infants i

joves emigrats sols. Aquest augment

ha significat per a la Direcció General

d’Atenció a la Infància i a l’Adoles-

cència (DGAIA) passar de tenir aco-

llits 495 infants i adolescents el 2016

a tenir-ne 4.183 el juny del 2019.

És evident que aquest fort creixe-

ment i la necessitat urgent de fer una

primera acollida necessitava dispo-

sar d’uns recursos materials i hu-

mans per atendre’ls adequadament,

però aquests recursos no hi eren, i

això ha posat en risc la qualitat de

l’atenció d’aquest sistema de protec-

ció. Alhora, aquest fet ha suposat

també una sobrecàrrega per a les

persones treballadores d’aquests

centres que no han comptat amb els

recursos necessaris per atendre uns

infants i joves que presenten neces-

sitats diferents i demanen una aten-

ció específica.

Aquests joves han arribat a Cata-

lunya fugint de situacions molt difí-

cils, de conflictes bèl·l ics, de la

pobresa, de la manca d’oportunitats

al seu país, i hem de ser conscients

que la seva decisió de marxar del seu

país i arribar al nostre no és una de-

cisió temporal; han vingut per que-

dar-se. Segons un estudi del

Departament de Treball, Afers Soci-

als i Famílies basat en l’anàlisi de

qüestionaris i grups de discussió fets

a aquest col·lectiu, les principals ra-

ons que donen aquests nois i noies

per emigrar del país d’origen són la

falta d’expectatives, la situació de

pobresa i motius laborals. Tanma-

teix, les principals expectatives que

tenen un cop han arribat al destí, és

la inserció laboral, fer alguna forma-

ció laboral, regularitzar la seva situa-

ció.

Societat
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Tot i així, els mitjans de comuni-

cació han entrat al debat per traslla-

dar una opinió molt esbiaixada

sobre la immigració, incrementant

l’estigmatització d’aquest col·lectiu i

provocant entre la ciutadania un

sentiment de rebuig i d’inseguretat.

Això ha impulsat també la sensació

d’emergència i d’insostenibilitat de

la situació.

Finalment, el Govern de la Gene-

ralitat a principis d’any va presentar

l’Estratègia catalana per a l’acollida i

la inclusió dels infants i joves emigrats

sols, un document en el qual han

participat professionals del sector i

representants de tots els actors im-

plicats, inclosos els sindicats.

En el procés d’elaboració d’a-

questa Estratègia, la UGT de Catalu-

nya, juntament amb altres agents

socials i professionals, vam concretar

qüestions relacionades amb les con-

dicions laborals dels equips de tre-

ball als centres d’atenció per fer

front al problema de l’envelliment

de les plantilles, per complir els es-

tàndards de qualitat dels centres

d’acollida, per evitar l’intrusisme de

persones sense la formació adient

per fer l’atenció als centres, per pro-

posar mesures destinades a garantir

la seguretat en el lloc de treball, per

desenvolupar mesures d’atenció so-

cioeducativa alternatives per als jo-

ves refractaris a la convivència als

centres, i per crear espais d’actuació

transversal entre la DGAIA, Justícia

Juvenil i Salut Mental.

Des de la UGT de Catalunya hem

fet una valoració positiva d’aquesta

eina que ha de millorar l’acollida,

l’atenció i la protecció d’aquests jo-

ves i infants. Ha estat un document

compartit i consensuat per tots els

qui hi hem participat, però, una ve-

gada presentat, s’han de posar en

marxa ja tots els recursos que per-

metin engegar aquest sistema de

protecció. I per fer-ho, cal que es

concreti l’assignació d’un pressupost

que permeti donar resposta a les ne-

cessitats d’aquest col·lectiu, amb

planificació, prevenció, acompanya-

ment i dissenyant els itineraris indi-

viduals que acompanyin aquests

joves en la seva transició a la vida

adulta i permetin la seva inclusió so-

cial amb garanties de futur.

No fer-ho suposaria, ja no només

perdre la inversió realitzada, sinó

que també hem de valorar el cost

social que tindria el fet d’haver d’ac-

tuar quan el mal ja s’ha fet. No és el

mateix acollir i oferir una perspectiva

futura de projecte de vida per a

aquests nois i noies que després ha-

ver d’actuar i recuperar-los des de si-

tuacions de risc i vulnerabilitat.

Les limitacions pressupostàries

no poden ser l’excusa per perdre l’o-

portunitat d’afegir el valor d’aquests

joves a la nostra societat. Per a la

UGT de Catalunya, estem al davant

Lamiae Abassi i Shumon Udinn, de l’associació Ex-MENA, durant l’acte davant de l’Ajuntament de Badalona per
criticar les declaracions de l’alcalde respecte a la instal ·lació d’un centre MENA a la ciutat. 2019. Marina Llibre

Manifestació «STOP VOX», el març del 2019 a Barcelona. Nazaret Romero

Societat
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d’un repte i d’una oportunitat. Està

en joc el futur d’uns nois i noies que

van decidir fer sols el seu procés mi-

gratori per formar part de la nostra

societat i poder tenir un projecte

d’autonomia personal. Que passin a

participar com a futurs ciutadans de

la nostra societat requereix que es

doni continuïtat a l’atenció en el seu

procés de transició a la vida adulta i

a l’autonomia personal. Sens dubte,

aquesta és una inversió de futur de

país i no podem regatejar els recur-

sos que necessita.

Per últim, volem parlar dels pro-

fessionals que atenen i acompanyen

aquests nois i noies. Han patit direc-

tament les conseqüències del

col·lapse del sistema de protecció, i

treballant des de situacions de pre-

carietat i d’elevada tensió és molt di-

fícil mantenir la qualitat de l’atenció

que els han de proporcionar. Per po-

der facilitar una acollida amb garan-

ties i una atenció de qualitat, primer

de tot hem de protegir els drets de

les persones treballadores que ate-

nen aquests infants i joves.

La tasca que desenvolupen

aquests professionals té com a prin-

cipal eix d’actuació el benestar, la

cura i el desenvolupament d’infants i

adolescents que necessiten una es-

pecial protecció de l’Administració,

una tasca essencial per poder desen-

volupar l’estratègia catalana per a la

seva acollida i inclusió. I és per

aquest motiu que hem de realçar la

feina dels professionals que els ate-

nen i reconèixer la dificultat, el risc i

la necessitat de tenir uns professio-

nals qualificats i especialitzats que

sovint estan exposats al desgast i a

situacions d’estrès i de risc. La mane-

ra de fer-ho és contractant els pro-

fessionals que es necessiten en

condicions salarials i laborals dignes,

i que puguin desenvolupar la seva

feina en uns paràmetres de segure-

tat adients.

L’estratègia ha de ser el full de

ruta que permeti atendre les neces-

sitats dels infants i joves emigrats

sols més enllà de les seves necessi-

tats bàsiques i immediates. Ara bé, si

volem que no es quedi en un paper i

que com a país donem una resposta

integral a aquests nois i noies que els

permeti construir el seu projecte per-

sonal de vida de manera autònoma,

hem de transformar aquest paper en

recursos humans i materials i en me-

sures que permetin regularitzar la

seva situació.

L’article s’ha publicat conjuntament

amb la revista Sud que edita la Fun-

dació Sindicalistes Solidaris.

Un grup de menors migrats no acompanyats que participen d’un pla pilot de formació i acoll ida al Complex
Educatiu de Tarragona. Novembre de 2018. Núria Torres

Pla mitjà de tres MENA treballant a la cuina del restaurant DO de Granollers. Jul iol de 2019. Norma Vidal

Societat
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Claudia López és mig centre de l’Europa, i Victòria Haces

‹Nany› és central i coordinadora dels equips de futbol base

femenídel mateix club a l’estadi Nou Sardenya, del barri de

Gràcia de Barcelona.

És divendres de sobretaula, i tot i que és tardor, el sol

escalfa com si fóssim a la primavera. L’estadi del Club Es-

portiu Europa, al barri de Gràcia de la ciutat de Barcelona,

està envoltat d’alts edificis amb centenars de finestres. Vis-

tes privilegiades pels veïns i veïnes per veure partits de fut-

bol tot el cap de setmana i sentir crits de familiars,

d’aficionats i xiulets, testimonis de diverses lluites esporti-

ves que es portaran a terme en aquest terreny de joc: la

gespa.

La Unió Esportiva Europa és un club centenari. Amb

perspectiva, trobem molts paral·lelismes amb la nostra

història econòmica, social i laboral tant a nivell local com

internacional. Els feliços anys vint, amb grans èxits espor-

tius, i els terribles anys trenta, amb una gran decadència i

problemes que gairebé fan desaparèixer el club. Com l’au

fènix, sempre ha renascut i s’ha reinventat. Fins avui.

L’any 1995 es va construir el Nou Sardenya, on ens tro-

bem avui, el vaixell insígnia del club. Un gran estadi per a

un gran projecte basat en la formació i la projecció de ju-

gadors, i avui, al segle XXI, també de jugadores cap a

equips superiors.

Al passadís dels vestidors es respira joventut i energia.

Nois i noies, homes i dones, joves i no tan joves, uns en-

trant i altres sortint de l’entrenament de la seva passió, el

futbol.

Ens trobem en una de les sales on fan formació, tàctica

i estratègia, per conversar amb la Clàudia López i la Victòri-

a Haces. López, de 18 anys i jugadora de l’Europa des de fa

tres anys, té experiència d’altres clubs, com el Levante Las

Planas, ja que juga a futbol des dels vuit anys. ‹Nany› Ha-

ces, de 33 anys, fa tres temporades que juga a l’Europa i

ara també n’és entrenadora. Actualment també coordina

el futbol base femení del club, ja que està suplint una bai-

xa maternal d’una companya.

Quants anys fa que jugueu a futbol i com van ser els

inicis?

CL: Hi jugo des dels vuit anys, tot i que jo hi volia jugar

abans, però el meu pare per temes de feina no podia por-

tar-me als partits i la meva mare no n’era gaire partidària,

ja que el futbol és un esport de contacte. Vaig començar

tard, primer al futbol sala entre setmana i després ja vaig

començar amb entrenaments més professionals.

NH: A Palma no hi ha categories base de futbol femení.

Fins als tretze anys havies de jugar amb nois i als tretze fer

el salt. La meva mare tampoc no n’era gaire partidària, i

fins als tretze vaig fer natació. A partir d’aleshores faig el

salt al futbol, a un equip amateur. Jo soc d’una generació

anterior a la de la Claudia, i en aquella època hi havia molt

poques noies que juguessin al futbol. Potser en tot Mallorca

hi havia dos equips femenins federats. Em va costar con-

vèncer la meva mare, ja que el futbol no era l’esport que

tenia al cap per a la seva filla.

Societat

Entrevista a Claudia López i Victòria Haces, jugadores
del Club Esportiu Europa

Daniel García
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Penseu que actualment encara es donen els estereo-

tips de pilotes per als nens i nines per a les nenes?

CL: Hi ha pensament de tota mena, ja no és tant les pi-

lotes per als nens i la Barbie per a les nenes, però sí que és

veritat que hi ha persones amb mentalitat antiga.

NH: He notat bastant el canvi, tenim la sort que Catalu-

nya és una de les comunitats on s’ha desenvolupat més el

futbol femení, però és veritat que encara estem a anys llum

que sigui normal que tant nens com nenes facin l’esport

que vulguin, almenys quan comencen de petits. En aques-

tes franges d’edat els pares encara intenten dirigir-los cap a

un esport estereotipat.

Què n’opineu, que l’espai central de les escoles estigui

ocupat bàsicament per camps de futbol? Creieu que el pro-

tagonisme que ocupa l’espai dedicat al futbol hauria de

continuar essent el que és, a les escoles?

NH: Soc mestra, i és veritat que s’han començat a dina-

mitzar els patis i s’ha intentat fugir dels esports amb pilota

al pati per una qüestió de socialització, perquè els nens no

deixin de jugar entre ells i perquè estan massa capficats a

jugar a pilota i a futbol. Però sí que penso que és una qües-

tió no tant de nens o nenes, sinó de sortir de la situació de

jugar sempre amb la pilota i afavorir altres dinàmiques que

afavoreixen la relació entre grups.

Quina diferència trobeu des que vau començar amb

l’actualitat? Tant des del punt de vista esportiu com social...

CL: Crec que aquests dos últims anys el futbol femení té

més presència tant en els mitjans de comunicació com en-

tre la població en general. Ja no està tan amagat com

abans, tot i que encara queda molt per arribar a la igualtat

amb el futbol masculí. Quan jo vaig començar hi havia ne-

nes que jugaven, però no era res, comparat amb ara. Jo

vaig començar amb vuit anys. A la meva generació, la tòni-

ca era començar als set o vuit i avui les noies comencen

amb quatre anys. I això és un canvi que ha fet la societat, de

reconèixer que les noies també poden jugar a pilota.

Societat
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NH: . . .Sí, la diferència entre ara i abans, a nivell tècnic,

és molt bèstia. Es nota molt que s’està fent una feina de

base que abans no existia, perquè les nenes començaven a

jugar molt més tard. Aquí la diferència és molt evident. En

recursos, cada cop hi ha més inversions en futbol femení,

encara que estem molt lluny respecte al futbol masculí. És

veritat que tot això del mundial i la selecció espanyola està

aconseguint una difusió que òbviament no tenia abans,

però encara queda molta feina.

Quina és la situació actual del futbol femení, en gene-

ral i a Catalunya, en particular?

NH: Vull ser positiva i no fer el discurs que estem lluny.

Encara falta molta feina, però estem molt millor que fa vint

anys i hi ha molta gent capacitada al capdavant de selecci-

ons femenines o de federacions, i això és el que ens pot

obrir portes. I els clubs que vulguin potenciar el futbol fe-

mení i tinguin primers equips on les nenes de futbol base es

puguin anar incorporant, això és el que ens ajudarà a créi-

xer a l’àmbit nacional.

Quines creieu que són les diferències més grans entre

un equip masculí i un de femení?

Principalment, la visualització que té cada equip. El mas-

culí sempre té més difusió que el femení. D’altra banda, el

tema dels sous. Hi ha molt poques dones que puguin viure

del futbol, mentre hi ha nens a clubs com el Madrid o el Bar-

ça que cobren molt més que una noia que jugui la Superlli -

ga. A una selecció femenina que ha aconseguit un mundial

no se li dona tanta importància com a una selecció masculi-

na que ha guanyat un amistós. En comparació al valor del

torneig, se li dona més valor al masculí que al femení.

Quan parlem de capacitats físiques, són molt diferents

els equips masculins dels femenins. Ells són molt més ràpids

i més forts, i això és una realitat. I elles, quan estan treba-

llades tàcticament, es nota moltíssim. També és cert que

l’aspecte psicològic és un tema a tenir molt en compte; no

dic que ells no siguin emocionals, que sí que ho són, però

sempre són molt competitius i tenen el futbol en un espai

com molt protegit, no deixen que factors externs els hi afec-

tin. Elles no, emocionalment són més fràgils i tenen punts

molt àlgids on estan en un nivell altíssim i punts baixos o en

què no acaben d’arrencar i el rendiment no és el que s’es-

pera. Tot és una qüestió mental i de com es troben en

aquell moment, i sovint amb res relacionat amb el futbol,

són coses externes que les afecten directament.

En quines condicions juguen i entrenen les jugadores

de casa nostra? Teniu pitjors horaris d’entrenament, de

partits, que el futbol masculí?

NH: Puc dir que a l’Europa, el primer equip femení està

molt ben cuidat i té les mateixes condicions que l’equip

masculí, tret les econòmiques. És veritat que el primer

equip del juvenil A femení no està equiparat amb l’equip ju-

venil A masculí, i que podem fer més feina per anar igua-

lant categories.

Hi ha casos de noies que han de deixar de jugar al fut-

bol perquè no els dona per viure?

NH: Hi ha jugadores que, sense anar més lluny, han

deixat la selecció espanyola. Dues o tres jugadores en

aquest últim any, perquè han de tenir una feina totalment

Societat
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externa a l’equip i moltes vegades això no és compatible.

Per exemple, un CE Espanyol femení de primera divisió en-

trena als matins. O tens un sou que t’ho compensi, o tens

una feina que et permeti no treballar als matins. I això costa

de trobar. Conciliar les dues coses és bastant complicat.

Al futbol femení i masculí hi ha molta diferència de sala-

ri. Entre el primer equip del Barça de futbol masculí, que

deuen ser els que més cobren, i el futbol Barça femení, par-

lem de molts zeros. La jugadora que més guanya al mes al

primer equip del Barça pot estar als 15.000 euros al mes. És

incomparable amb el que rep un home del primer equip! Et

puc comparar la primera nacional i la primera B. El sou és

zero i l’exigència, la mateixa: tres o quatre entrenaments a

la setmana, més partit el cap de setmana.

CL: El problema rau en el fet que hi ha alevins d’equips

masculins que estan cobrant un sou més alt que una juga-

dora de lliga nacional. No es pot comparar el futbol masculí

amb el femení des d’aquest punt de vista. És pràcticament

impossible poder-t’hi dedicar professionalment. Poden viu-

re del futbol, com a molt, les jugadores del Barça i de l’Atlè-

tic de Madrid. Hi ha jugadores que han hagut d’anar-se’n

fora d’Espanya a equips com el Montpeller, com el cas de

Virginia Torrecilla o Verónica Boquete, que han hagut de

sortir fora i estan millor pagades a altres països.

Hi ha clubs que teòricament defensen la igualtat entre

els equips femenins i masculins. A la pràctica, és així?

CL: A l’Europa sempre ens han tractat molt bé. Aquest

últim any i, en part, gràcies al treball de la Nany, hem acon-

seguit que en tema camp, pilotes, horaris i material, sigui

igual que el masculí. És veritat que, abans, de vegades pel

fet de ser el femení no teníem el material, o el material era

escàs, i el masculí que entrenava al costat en tenien el do-

ble i en bones condicions.

NH: Normalment, en el cas dels femenins, hi ha qui es

creu el projecte als clubs i hi aposta fort. Necessitem aques-

tes persones. Però en el moment en que abandonen el

club, el projecte femení es difumina. Hem de treballar per-

què no sigui així.

Creieu que el futbol femení hauria d’implicar-se en de-

núncies socials?

NH: No m’agrada barrejar la política amb l’esport, per-

què perd tota la part d’innocència si barregem segons

quins temes. Òbviament, el futbol femení està en minoria i

ha d’aprofitar tots aquests moviments per anar tirant enda-

vant. Per exemple, a Mallorca hi ha un projecte, que es diu

Futbol Para la Igualdad, que va per la tercera edició. Va co-

mençar amb quatre nenes jugant a futbol, i s’hi han adherit

grups feministes, partits polítics. . . El futbol femení ha de

sortir guanyant de tot això. Però avui, com a tal, el futbol

femení no té la força per ficar-se en temes que no el benefi-

ciïn. Ara és atractiu i ha de ser futbol femení en essència

pura.

Per acabar, vull dir que hem de deixar de queixar-nos i

hem de projectar entusiasme i positivisme. Que quan algú

vegi una entrevista de futbol femení digui «Ostres, que

guai!». Cada cop tenim més gent que ve els caps de setma-

na a veure’ns i hi ha un gran ambient. Som gent normal

que ens agrada l’esport, ens agrada el futbol i es nota.
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A l’Avalot fa anys que observem

com s’uti l itzen les becàries com a

mà d’obra precària, ja que la seva

feina serveix perquè les empreses

redueixin els seus costos. Amb

aquesta premissa, es produeixen

situacions de desigualtat dins de

les entitats, la qual cosa afegeix

tota una sèrie de perjudicis que

afecten altres àmbits i esferes de

les becàries.

Un dels danys més notables és la

impossibilitat d’emancipar-se i poder

dur a terme una vida independent

del nucli familiar. Aquesta impossibi-

litat és causada per l’augment del

preu de l’habitatge i l’escassa o

nul·la remuneració per la feina que

realitzen les becàries.

Una altra esfera que també es

veu afectada és la personal. El fet de

veure que en nombroses ocasions

se’ns assignen tasques que no tenen

res a veure amb la nostra formació i

que majoritàriament aquestes funci-

ons les podria cobrir una treballado-

ra, ens crea un sentiment d’inutilitat

i provoca una baixa confiança cap a

la nostra carrera professional.

La figura de la becària s’entén

avui dia com tota aquella persona,

normalment jove, que realitza unes

pràctiques (laborals o no) en una

empresa o institució sense el requisit

obligatori de rebre una beca per po-

Feina becària, feina precària
Avalot - Joves de la UGTde Catalunya

Societat
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sar en pràctica els seus coneixe-

ments acadèmics adquirits. Aquesta

definició no és la mateixa que es va

estendre quan es va crear la figura,

«de persona becada per posar en

pràctica en una empresa els seus co-

neixements teòrics adquirits». Per

tant, podem veure que la figura de

la becària s’ha anat infravalorant al

llarg del temps. Inicialment era obli-

gatori remunerar aquesta figura

mitjançant les beques, cosa que ac-

tualment no passa.

Les becàries no ens trobem en la

mateixa situació que les treballado-

res d’una empresa, la nostra realitat

és ben diferent:

1. Fins ara l’empresa no estava

obligada a donar d’alta les becà-

ries a la Seguretat Social.

2. No és obligatori remunerar-nos.

3. Tampoc existeix un estatut de les

becàries on es regulin els nostres

drets i deures laborals.

4. La majoria de les nostres tasques

no es corresponen amb la forma-

ció realitzada.

5. La figura de la tutora en algunes

ocasions és inexistent, a la pràc-

tica.

Com que tota aquesta realitat de

la figura de les becàries és insosteni-

ble per a la qualitat de la feina i,

col·lateralment, per a la qualitat de

vida de les becàries i de la societat,

l’Avalot volem denunciar aquesta si-

tuació i plantar-hi cara.

Les becàries sempre hem estat

en el punt de mira, és per això que

recentment es va aprovar el Reial

decret 28/2018, per a la revaloració

de les pensions públiques i altres

mesures urgents en matèria social,

laboral i d’ocupació. Aquesta norma

afecta totes les pràctiques, siguin de

caràcter remunerat o no.

La cotització a la Seguretat Soci-

al s’ha d’efectuar, en tot cas, seguint

les indicacions per a la cotització

dels contractes per a la formació i

l’aprenentatge, on també s’ha d’in-

dicar qui té l’obligació de la gestió

en matèria de Seguretat Social en

cada cas.

La mesura també estableix que

les persones que hagin fet pràctiques

no remunerades objecte d’aquesta

disposició amb anterioritat a la seva

entrada en vigor, podran signar un

Societat
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conveni especial que possibiliti la co-

tització de les pràctiques realitzades

en els períodes de formació anteri-

ors fins a un màxim de dos anys.

Però, tot i això, encara s’ha de

treballar a fons per millorar la situa-

ció de les becàries. I és el que fem a

l’Avalot, plantejant un seguit de pro-

postes urgents:

1. La creació d’un registre de becà-

ries per detectar el nombre de

joves en aquesta situació i qui-

nes d’elles s’estan formant veri-

tablement i quines no.

2. Que totes les persones que esti-

guin desenvolupant una feina

dins d’una empresa, tinguin un

contracte de treball i, per tant,

una relació laboral amb aquesta.

3. Fer un contracte indefinit amb la

categoria corresponent a les per-

sones que faci més d’un any que

són en una empresa amb una

concatenació de contractes en

pràctiques (o beques).

4. Que totes les pràctiques siguin

retribuïdes i s’asseguri la cotitza-

ció a la seguretat social.

5. Que es reguli el nombre de becà-

ries que pot tenir una empresa o

departament.

6. Que la representació legal de les

treballadores estigui sempre in-

formada del nombre de becàries

que treballen dins de la seva em-

presa així com de les tasques for-

matives que desenvolupen.

7. Que la becària pugui gaudir dels

drets, deures i obligacions sociola-

borals que regula l’Estatut de les

Treballadores i el conveni col·lectiu

d’aplicació depenent de l’activitat

que desenvolupi.

8. L’actuació d’Inspecció de Treball

sempre que es vulnerin els drets

de les becàries.

9. Prohibició a les empreses de co-

brir el mateix lloc de feina amb

diferents becàries.

10. Vigilància per part d’Inspecció de

Treball de les ofertes de feina pu-

blicades per les empreses.

L’Avalot - Joves de la UGT de Ca-

talunya seguirem reivindicant i llui-

tant pels drets de les treballadores

joves, per millorar el seu estatus i la

seva situació.

Més informació, en el nostre in-

forme: http://bit.ly/becaries.



Les Notícies de llengua i treball 49, desembre 2019 15

L’oportunitat de fer un món millor
amb la tecnologia

Vicenç Torra, investigador i catedràtic de la Universitat de Maynooth (Irlanda)

Societat

Pere Nin i Rosa Maria Puig-Serra. Fotografies de Isidre Triana

Aprofitem una de les seves breus estades al país per

trobar-nos. Ens sobta un cert deix –«vaig passar la meva

joventut a les Illes», aclareix– i el seu aspecte juvenil: po-

dria passar per estudiant universitari quan en realitat és

catedràtic i una referència internacional pel que fa a la in-

tel·ligència artificial. Actualment viu a Irlanda, on dona

classes i treballa com a investigador al Hamilton Institute

de la Universitat Nacional de Maynooth. Anteriorment va

exercir a la universitat sueca de Skövde, amb la qual no ha

deixat de col·laborar.

Doctor en Informàtica per la UPC, ha estat professor ti-

tular de la Universitat Rovira i Virgili, i científic titular de

l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC,

per esmentar només algunes de les seves tasques més

destacades. Ha escrit diversos llibres, a banda de nombro-

sos articles científics per a revistes i conferències. En el

camp de la privacitat de dades, és fundador i editor de la

prestigiosa revista Transactions on Data Privacy. Estem da-

vant d’un conferenciant amb requesta, que va fundar

també el cicle anual de congressos «Modelling decisions

for Artificial Intelligence», que alterna les trobades entre

Europa i Àsia.

Profans en la matèria, acudim a la cita una mica ne-

guitosos en saber que, entre els seus àmbits d’interès, hi

ha conceptes com sistemes difusos, mètodes probabilístics,

documentació textual, teoria de conjunta difusa o opera-

dors d’integració. Falsa alarma: Torra no es considera un

divulgador, però, espolsant-se una aparent timidesa, sap

fer entendre amb senzillesa matèries que en principi sem-

blen inabastables per als no entesos.

Quan té temps, rere els algoritmes i els models mate-

màtics, li agrada fer excursions a peu o en bicicleta. Ens

trobem davant un científic optimista: creu que la intel·li-

gència artificial millorarà la vida de les persones i dubta

que algun dia les màquines prenguin el control del món.
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Si us sembla bé, comencem per definir què és la intel·li-

gència artificial.

De definicions potser n’hi ha tantes com persones que

s’hi dediquen, encara que totes coincideixen en la necessi-

tat de validar el treball a través de programes. Difereixen en

les característiques o propietats que aquests programes han

de satisfer. Hi ha un acord important sobre els resultats atri-

buïbles a aquesta branca de la informàtica i a la classificació

dels mètodes i tècniques desenvolupats. Una de les més co-

negudes és la que es basa en l’anomenat test de Turing: un

ordinador elabora determinats raonaments i, si un observa-

dor no és capaç de discernir si allò ho ha fet efectivament un

ordinador o bé si és obra d’una persona, llavors podem par-

lar d’intel·ligència artificial.

Quan entrem en aquests àmbits, és fàcil que el que ens

vingui al cap siguin els robots...

La robòtica i la intel·ligència artificial són disciplines molt

relacionades: en el camp de la robòtica apareixen molt so-

vint problemes de decisió, però hi ha un punt en què les

dues disciplines se separen. La robòtica es decanta per me-

canismes del tipus dels sensors, i la intel·ligència artificial ho

fa en les preses de decisió.

Els grans avenços científics acostumen a generar te-

mors entre la població. Ara que ja es parla d’una segona

generació d’intel·ligència artificial, molt més evolucionada,

la comunitat científica comparteix la por que les persones

perdin el control sobre les màquines?

És una pregunta difícil de contestar. Jo em vaig comen-

çar a dedicar a això quan vaig acabar la carrera, el 1991, i en

l’evolució que hem viscut des d’aleshores hi ha hagut èpo-

ques en què semblava que tot plegat avançaria molt de

pressa i potser acabaria per superar-nos, però en altres èpo-

ques s’ha vist que les coses no anaven per aquí. El que hi ha

hagut és una gran acumulació de la feina feta a les universi-

tats i als centres de recerca. Jo no veig la possibilitat que ara

mateix es puguin fer realitat aquestes pors, no tinc la im-

pressió que les màquines puguin arribar a dominar el món.

Hi ha qui creu que els sistemes arribaran a tenir una capaci-

tat molt superior a la dels humans. En aquest sentit, jo em

situo entre els escèptics. Vaja, almenys penso que jo no ho

veuré. De tota manera, vull deixar palès que això de les pre-

diccions sempre és molt arriscat i mai no sabem com evolu-

cionarà la ciència.

En quin punt estem, ara mateix?

Ara tenim aquesta feina de què parlava, de l’acumulació

de dades i l’augment de la capacitat per acumular-les.

S’emmagatzemen les dades de tot: de les coses que com-

prem, del que detecten els sensors, dels missatges que en-

viem... És clar, amb tot això es poden fer moltes coses. Si

parlem a vint anys vista, la perspectiva serà encara molt

més gran, això si no hi ha una apocalipsi, és clar. En el ter-

reny pràctic, per exemple, tindrem historials mèdics deta-

llats, persona a persona, que ara no tenim perquè vint anys

enrere aquestes dades no s’emmagatzemaven. El profit que

se’n podrà treure és òbviament molt gran. Vull dir que, par-

ticularment, no preveig que hi hagi una gran innovació que

ho canviï tot, sinó que els avenços seran per aquesta feina

acumulativa.

Els sentiments queden completament al marge en to-

tes aquestes matèries?

Hi ha científics que hi estan investigant, en els senti-

ments, però ara per ara els sistemes no tenen en compte

aquest tipus d’aspectes. Si un s’imagina un sistema que

pensa de forma racional, els sentiments hi quedarien al

marge. El que sí que és cert és que, en matèria de presa de

decisions, tots sabem que la intel·ligència humana sí que els

té en compte. De vegades prens una decisió que la justifi -

ques racionalment a posteriori, i això vol dir que el que t’ha

mogut ha estat el sentiment. És per això que alguns investi-

gadors donen importància a aquesta matèria. I, després, en

A la Unió Europea, és interessant l’orientació de la
ciència cap a la defensa dels drets de les persones

Societat
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la comunicació persona-màquina els sentiments també po-

den tenir un interès, encara que això últim hi ha qui ho dis-

cuteix. Perquè no és gens clar que, quan vas a posar

benzina al cotxe, vulguis que el dispensador automàtic t’ex-

pressi emocions. Les relacions humanes ja són prou compli-

cades, així que, quan ens comuniquem amb una màquina,

segurament és millor que els sentiments no hi apareguin.

Un estudi de la Comissió Europea assegura que disset

de les vint institucions més importants dedicades a la in-

tel·ligència artificial es troben a la Xina. Aquest país té, a

més, el 57 % de patents, davant del 17 % dels Estats Units o

el 7 % de la Unió Europea. Ens podeu confirmar que la Xina

és qui ara mateix duu la iniciativa en aquest àmbit?

Té la seva lògica: la Xina és molt gran, té prop de 1.400

milions d’habitants i això fa que les seves empreses disposin

de moltes dades. Com dèiem abans, l’acumulació de dades

és un dels pilars de la intel·ligència artificial. Les grans cor-

poracions de telefonia mòbil o d’internet poden utilitzar

aquesta gran quantitat de dades per desenvolupar els seus

productes. Pel que fa als Estats Units, l’avantatge que té és

que les empreses fa molts anys que treballen amb aquest

tema i això els permet mantenir-se en un lloc de prevalença.

I, si parlem de la Unió Europea, és interessant l’orientació

de la ciència cap a la defensa dels drets de les persones a

causa del pes del sector públic en la investigació i també,

sens dubte, pel pes de la pròpia història d’Europa, on sem-

pre s’ha prioritzat la conquesta d’aquests drets.

Precisament, i ja que parlem de drets, la privadesa és

una de les vostres principals àrees d’investigació. Des de la

societat es demana transparència i traçabilitat a l’hora de

saber què es fa amb les dades que es recullen sobre les

persones. Amb tot el que saben sobre nosaltres les grans

companyies, ens poden vigilar, poden monitoritzar la nos-

tra vida?

És un tema sobre el qual es pot parlar molt. Si fem servir

el telèfon mòbil, la nostra companyia de telecomunicacions

sap on ens trobem en cada moment, almenys en el cas que

no l’hàgim configurat expressament perquè ho eviti. Si vas

La informació que dones als teus proveïdors queda
emmagatzemada, i possiblement per sempre

Societat
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a una manifestació, per exemple, es pot traçar un perfil ide-

ològic. O si al teu ordinador hi ha un virus que fa que s’activi

la càmera, algú et pot estar veient i gravant mentre el fas

servir. Tant en el món de la telefonia mòbil com en el dels

ordinadors, en alguns casos convindria llegir totes les condi-

cions que acceptem abans d’instal·lar aplicacions o progra-

mes. Ja sé que el més normal és anar avançant pantalles

utilitzant el botó on hi diu «acceptar», però cal anar amb

compte. Jo mateix em vaig trobar que, quan em volia ins-

tal·lar un teclat, vaig llegir que el desenvolupador podia re-

collir totes les meves dades, incloses les de les meves

targetes de crèdit.

Aleshores, cal que llegim fil per randa tots aquests tex-

tos carregosos?

Depèn. Potser tot el text no, però sí almenys la part

substancial. I, igualment, pot ser que acabis acceptant les

condicions que t’imposen tot i conèixer-les i saber-ne els ris-

cos, perquè necessites aquell servei concret. En el cas del te-

clat, per exemple, jo no me’l vaig instal·lar perquè no el

necessitava, però en alguns casos ens veiem obligats a cedir

algunes de les nostres dades per tenir accés a determinats

serveis. Així, per exemple, el nou reglament de la Unió Eu-

ropea obliga a advertir de la instal·lació de galetes per part

de les pàgines web. Aquesta és una cosa que tothom està

veient quan navega per internet. I tu pots dir que no, que no

acceptes les galetes, però saps que fàcilment llavors perdràs

una part del servei que t’ofereix aquella web, i a més, el bà-

ner d’advertiment pot ser que t’ocupi un bon tros de panta-

lla i no te la deixi veure bé. Al final, és normal que cedim i

acceptem les galetes.

Una mala utilització d’Internet pot esdevenir perillós...

Bé, el que hem de fer és vigilar, perquè la informació

que estàs proporcionant al teu proveïdor queda emmagat-

zemada, i possiblement per sempre. I el risc no només són

els proveïdors, perquè la xarxa és com el carrer: hi passa

tothom i tothom pot passar per tot arreu. Si no adoptem les

mesures de seguretat imprescindibles, valdria més que ens

tanquéssim a casa amb pany i clau.

I com ho fem per controlar el que es fa amb les nostres

dades?

Les empreses només haurien de recollir les dades
imprescindibles per prestar-te el servei

Societat
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El que hi ha ara és una tendència a la regulació, com en

el cas del reglament europeu de què parlàvem, que prohi-

beix a qui té les dades utilitzar-les per qüestions que vagin

més enllà del que estava previst. I a més hi ha la qüestió de

la minimització: si una empresa necessita les teves dades

per prestar-te un servei, hauria de recollir exclusivament

aquelles que li resultin imprescindibles per donar-te accés a

aquest servei. Aquesta és ja una qüestió política i legislativa:

calen lleis perquè les empreses recullin només les dades im-

prescindibles per fer la seva feina, no que acumulin dades

innecessàries amb l’objectiu de vendre-les després.

Tornant als aspectes socials, hi ha la qüestió del biaix

ideològic que pot tenir la intel·ligència artificial. En la selec-

ció de personal per part de les empreses, per exemple, es

fan servir uns models en els quals es poden introduir al-

guns prejudicis. És així?

Crec que en aquest cas caldria definir quin és el paper de

la intel·ligència artificial. Abans es feien servir altres mèto-

des per triar entre els candidats a una feina, i el biaix sem-

pre hi ha sigut. Certament és un risc. Però el fet que ara les

empreses facin servir programaris per a la selecció de perso-

nal no vol dir que hagin aparegut uns prejudicis que abans

no hi fossin. Aquí hi entra l’aprenentatge automàtic, que

són algoritmes que a partir de les dades construeixen un

model.

Un nou concepte: aprenentatge automàtic.

Per explicar què és l’aprenentatge automàtic podem

posar el cas de la medicina: a partir de les dades dels paci-

ents, del seu tractament i de la seva evolució clínica es cons-

trueix un model. Aquest model et pot servir per decidir quin

medicament dones a un nou pacient. El mateix tipus de

mètode el fan servir els bancs a l’hora d’atorgar crèdits. In-

trodueixen variables per prendre decisions, en aquest cas en

funció del risc que el client no torni el préstec. Tant en el cas

de la medicina com en el dels bancs, no pots deixar que el

programa ho faci tot sol, perquè pot prendre decisions ba-

sant-se en variables que no són rellevants. Per exemple, no

et concedeixo un crèdit perquè ets dona, o perquè tens una

característica ètnica determinada. Aquest no hauria de ser

el motiu. La probabilitat que no tornis el crèdit no depèn del

gènere o de l’ètnia. La intervenció humana serveix per cor-

regir aquests possibles biaixos, per fer que certes variables

que s’han introduït al model no acabin sent les variables

decisòries.

Així doncs, ja que sempre hi ha una persona al darrere

de la màquina, deduïm que aquesta no es pot posar en

marxa i prendre decisions per ella mateixa.

Al final sempre ens trobem un responsable, que és la

persona que instal·la l’aparell o el programari. De moment,

encara no passa que els sistemes s’instal·lin ells mateixos.

En tot cas, ja hi ha gent que investiga aquest terreny: quan

el sistema ha pres una decisió, es tracta de veure per què

l’ha pres. Cal saber per què la màquina decideix que a de-

terminat ciutadà se li dona o se li denega un crèdit, o per

què a un malalt se li dona un medicament determinat i no

un altre.

Heu dit que els sistemes no s’instal·len ells mateixos

«de moment». És ciència-ficció pensar en la possibilitat

que algun dia els robots funcionaran sols?

Bé, això és el que passa en aquella pel·lícula, «Jo, ro-

bot», basada en un llibre d’Isaac Asimov, en què a les mà-

quines se’ls va instal·lant el software automàticament. Però,

de fet, això s’acosta a una realitat que ja estem vivint cada

dia: el software dels nostres telèfons mòbils o dels nostres

ordinadors se’ns van actualitzant contínuament. Però d’aquí

a pensar en un món on les màquines prenguin decisions

sense que hi hagi intervenció de les persones hi ha molta

diferència. Personalment crec que estem molt lluny

d’aquest escenari.

Estem molt lluny d’un món en què les màquines
prenguin decisions per elles mateixes sense intervenció

humana

Societat
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Una de les àrees en què la intel·ligència artificial té un

ús clar és l’àmbit de la seguretat: per exemple, el reconei-

xement facial que permet detectar molt millor que l’ull

humà que hi ha perillosos terroristes en un aeroport i que

estan a punt d’agafar un avió.

Cal dir que a més de ser molt més precís que l’ull humà,

el sistema per a la identificació dels rostres que utilitza una

màquina és molt més ràpid. Resulta massa complicat tenir

prou personal per controlar les cares de tota la gent que es

mou per un aeroport. I qui diu un aeroport, diu un estadi de

futbol o qualsevol espai públic. Sí, en això la intel·ligència

artificial ajuda molt.

Però que això pot tenir també el seu vessant negatiu:

en països com la Xina, sembla que els moviments de la po-

blació estan controlats de forma individual, persona a per-

sona, a través de càmeres i sistemes de reconeixement.

En aquest sentit, el que hem de fer és demanar als nos-

tres governs que apliquin els avenços científics de manera

correcta. Ha de ser la ciutadania qui ha d’exigir que es res-

pecti el seu dret a la intimitat. En això hi ha d’haver, abans

que res, una feina d’educació: s’ha de fer saber a tothom

que la tecnologia hi és i que es pot utilitzar amb aquestes fi-

nalitats perquè pugui exigir que s’imposin uns límits a tot

plegat.

Es pot determinar on cal situar aquests límits?

És el mateix que dèiem quan parlàvem de la privacitat

de les dades. Aquí entra el risc del control polític que es pot

exercir sobre nosaltres a partir de la recopilació de dades.

Igualment, hi ha programes i aplicacions que recullen unes

dades sobre nosaltres que en realitat no necessiten. Insistei-

xo en el tema de l’educació: cal conscienciar la població, so-

bretot els adolescents, per tal que es converteixin en

ciutadans responsables que reclamin el seu dret a la priva-

desa. Des del punt de vista polític, està bé que es legisli de

manera que es limiti i es controli l’actuació de les empreses

privades, que tenen uns interessos i uns accionistes privats

que reben uns dividends. Igual que hi ha empreses que fa-

briquen cotxes i que tenen interessos en què s’imposin de-

terminades fonts d’energia, en el cas de les empreses de

tecnologia informàtica l’interès principal que tenen és acu-

mular dades. D’aquestes dades en treuen uns beneficis, i la

gent ho ha de saber i els polítics han de legislar perquè d’a-

questes dades no se’n faci un mal ús.

Però a escala global, segons alguns estudis, els aven-

ços més importants estan liderats per Google, Amazon,

Facebook i Microsoft. És a dir, empreses privades.

Sí, les grans empreses informàtiques inverteixen molts

diners en la investigació. Però no podem menystenir que a

Europa ara mateix hi ha força iniciatives públiques. El pro-

grama marc de la Unió Europea avança en algunes línies in-

teressants. I aquí també tenen una gran força les

universitats i els centres de recerca, que estan creant xarxes

d’investigació amb perspectives molt engrescadores.

L’administració pública, doncs, s’interessa per la in-

tel·ligència artificial?

En aquests moments cal dir que sí. Molts països ja tenen

enllestits els seus documents d’estratègia en aquest camp. A

Catalunya mateix se n’està preparant un. S’està plantejant

quina és la millor forma d’encarar aquest tema en els pro-

pers anys. Aquestes estratègies tenen un vessant científic i

industrial orientat a la informàtica, però també a altres àre-

es del coneixement, com les ciències socials.

Històricament, als grans avenços tecnològics se’ls ha

trobat de seguida un ús militar, quan no ha estat la matei-

xa indústria militar qui els ha impulsat. Passa el mateix en

aquest camp?

Sí, és així. Entre els grans finançadors de la intel·ligència

artificial sempre hi ha hagut interessos militars. Cal dir que

també hi ha iniciatives dels investigadors en el sentit d’evitar

que es desenvolupin i s’utilitzin les armes autònomes. Però,

La ciutadania ha d’exigir que es respecti el seu dret a la
intimitat; en això hi ha d’haver abans una feina
d’educació

Societat
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òbviament, aquest és un perill que està damunt la taula. De

la mateixa manera que podem enviar drons a sobrevolar

qualsevol terreny, podríem, per dir-ho d’una forma directa,

enviar robots a matar gent.

Ens ve al cap la idea d’un soldat mecànic de caracterís-

tiques antropomòrfiques, però sembla evident que la for-

ma humana no és sempre la més escaient per a una

màquina.

No, és clar. La forma que tindrà el robot estarà sempre

en funció de l’ús que se li vulgui donar. Si vols una màquina

per rescatar persones d’un edifici ensorrat, et caldrà que es

pugui desplaçar fàcilment entre la runa, i per a aquesta tas-

ca la forma humana, evidentment, no és la millor.

Ja tenim prou tendència a informar-nos amb els mit-

jans de comunicació que casen més amb la nostra ideolo-

gia. Si en això, a més hi intervé la intel·ligència artificial,

podem acabar perdent l’esperit crític, podem rebre impac-

tes únicament d’una sola manera de pensar, no trobeu?

No sé fins a quin punt en podem culpar la intel·ligència

artificial, la primera elecció és nostra, però sí que és cert que

les xarxes socials, un cop han reconegut el teu perfil d’usua-

ri, t’ofereixen les notícies que saben que tindràs més ten-

dència a clicar per llegir-les. També saben que el públic es

decanta pels titulars més cridaners, més sensacionalistes i, a

escala política, més polaritzats. Com que ho saben, això és

el que ofereixen. D’aquesta manera correm el risc que la

població acabi identificant-se amb les formes de pensar més

properes als extremismes. Hi ha qui proposa una mena de

censura, però jo no ho veig gens clar. Quins continguts

s’han de censurar? Qui ha de fer-ho? L’empresa privada que

ofereix el servei? Veig molt delicat que l’Estat deixi en mans

privades la facultat de fer el paper de censor. Penso que la

millor forma de lluitar contra aquests perills és utilitzant l’e-

ducació i potenciant l’esperit crític.

En el mateix sentit, les notícies falses són cada cop més

creïbles. Si podem veure un suposat discurs de Kennedy

amb imatges i so, dient coses totalment coherents i amb

paraules que encaixen amb el moviment dels llavis, i re-

sulta que aquest discurs és creat artificialment, un cop

mort, arribem a la conclusió que ens poden fer creure el

que vulguin.

La legislació ha de fer que es controli i es limiti
l’actuació de l’empresa privada en la intel·ligència

artificial

Societat
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De notícies falses n’hi ha hagut sempre, el que passa és

que ara semblen més creïbles, perquè es poden acompa-

nyar d’aquest material audiovisual creat artificialment que

les fa semblar més versemblants. Però, és clar, aquest mal

ús no és culpa dels investigadors. I, a més, s’han desenvolu-

pat sistemes de traçabilitat, de manera que es pot veure

d’on han sortit i per on han passat els documents. De la ma-

teixa manera que els documents en PDF es poden marcar

amb una mena de certificació d’autenticitat, es pot fer el

mateix amb l’àudio i amb el so. Però no hi ha res de nou en

això: abans hi havia documents oficials lacrats, amb totes

les signatures i segells que calien per demostrar-ne l’auten-

ticitat. I cal afegir que tant llavors com ara no faltava qui era

capaç de falsificar aquestes garanties d’autenticitat.

Un altre aspecte que us volem plantejar és la possibili-

tat que la intel·ligència artificial generi una escletxa encara

més gran entre els grups de població amb més poder ad-

quisitiu i els més desafavorits. Per exemple, seria el cas

dels avenços mèdics que només estiguin a l’abast de qui

els pugui pagar.

Aquest problema ens el trobem en tots els camps de la

societat. Igual que si desenvolupes un sistema de reconeixe-

ment de la parla hi posaràs el preu que vulguis, i només el

comprarà qui el pugui pagar, si el que desenvolupes és una

tècnica per millorar la salut passarà el mateix. Una altra

cosa és que les administracions públiques del moment deci-

deixin assumir els costos d’aquests tractaments que han

sortit de l’empresa privada. Això és el que passa ara aquí: la

seguretat social es fa càrrec de la majoria de tractaments. El

que sí que tenim són iniciatives molt concretes que intenten

que els avenços de la intel·ligència artificial es dediquin al

bé social.

Estem davant la quarta revolució industrial, i sempre

que hi ha hagut un salt endavant d’aquesta mena ha apa-

regut la por que es destrueixin molts llocs de treball. Ens

deixarà sense feina la intel·ligència artificial?

És cert que aquests temors sorgeixen cada cop que hi ha

un avenç. Però cal valorar que els efectes d’aquestes revolu-

cions no forçosament són negatius, sinó que hi ha coses bo-

nes i coses dolentes. Per exemple, abans hi havia nens que

s’havien d’enfilar a les xemeneies de les fàbriques per nete-

jar-les, i ara això ja no passa. El que penso és que podrem

treballar menys i distribuir millor la feina, i, per tant, hi ha

una part d’aquesta revolució que és bona. És important sa-

ber que per mitigar possibles efectes negatius, els treballa-

dors s’hauran d’anar formant permanentment per poder

estar al dia. El que no es pot negar és que hi ha feines que

queden obsoletes i empreses que han de tancar. I que quan

se’n crea una de nova possiblement ja no ocupa tants tre-

balladors com la que va tancar. En tot cas, jo confio que

amb bones polítiques hi podria haver feina per a tothom.

Per mitigar els efectes negatius d’aquesta nova
revolució, els treballadors s’han de formar
permanentment
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Ho sabem. L’educació és un àm-

bit especialment crític perquè impli-

ca el modelatge de les cultures del

futur. I en aquests darrers anys, dos

grans canvis estan alterant l’escola

pública amb l’excusa de la conjuntu-

ra econòmica desfavorable: en pri-

mer lloc, la conversió de l’educació

pública en un producte externalitza-

ble que es pot oferir a les empreses;

en segon lloc, la transformació de la

funció última de l’educació per po-

sar-la al servei del mercat laboral de

forma extrema, tot desposseint-la de

valors i sentits més humans i trans-

formadors com eren la consecució

de la igualtat d’oportunitats o la lli -

bertat, l’esperit crític i l’emancipació

de les persones.

És en aquest context on s’ha

d’entendre el desembarcament de

Google a l’escola i l’educació públi-

ques. Des de fa uns anys, la multina-

cional nord-americana s’està

introduint als centres a través de la

implantació de l’eina Google Suite

com a plataforma telemàtica de tre-

ball per a totes i cadascuna de les

activitats escolars: correu intern i ex-

tern, emmagatzematge d’informaci-

ó, exercicis i creació de continguts de

l’alumnat i del professorat, xats, re-

lacions amb la comunitat educativa i

les famílies, etc.

Aquest desplegament està rele-

gant a un segon pla altres opcions o

eines open source com Moodle, les

quals estaven custodiades en servi-

dors sobirans i esteses des de fa anys

a l’àmbit escolar. ¿Per què s’aban-

dona un model que podia modificar-

se segons les exigències, més distri-

buït, transparent i verificable amb

relació a la privacitat i protecció de

les dades de l’alumnat, per un altre

poc respectuós amb la sobirania de

les dades dels usuaris?

Beneficis per a Google, riscos
per als menors d’edat

Els beneficis per a Google que-

den bastant clars; per contra, els be-

neficis per als usuaris ens semblen

francament dubtosos. En el cas de la

multinacional, Google fidelitza els

usuaris des de la infantesa. L’alum-

nat assimila totes les eines de Goo-

gle com a normals i «universals», tot

perdent completament la possibilitat

de conèixer l’àmbit digital a través

de nombroses i millors possibilitats.

A Catalunya, concretament, Google

penetra en un mercat potencial de

més de 300.000 menors d’edat.

Alhora, Google custodia en els

seus servidors tota mena de dades i

continguts d’una franja d’edat que

abans li resultava inaccessible, i a les

quals ara accedeix de la mà de la

mateixa escola: emmagatzema en

els seus servidors la identificació de

persones menors, perfils psicològics,

acadèmics i culturals, relacions soci-

als entre alumnes, temes de conver-

sa, usos de les eines, informes i

treballs escolars. . .

Aquesta recollida de dades és el

primer pas necessari per realitzar

una classificació selectiva de les per-

sones i, a través de l’aplicació de la

intel·l igència artificial, oferir aquests

Societat

Google desembarca a l’escola pública
Famílies organitzadores de la campanya «No Google a les escoles»

groundreport.net



Les Notícies de llengua i treball 49, desembre 201924

perfilats com a productes. Google

afirma que no ho fa. Però recordem

que és una empresa que es dedica a

l’explotació de dades i a la publicitat.

Aquest és el negoci de Google i el

seu potencial cost per a totes les per-

sones que emmagatzemin les seves

dades als seus servidors.

S’estan, doncs, exposant les da-

des personals i íntimes de les i els

menors d’edat amb absoluta irres-

ponsabilitat respecte als usos mer-

cantils i de violació de la intimitat

que se’n poden fer: els trastorns ali-

mentaris, els fracassos escolars, el

bullying… les històries personals i

l’historial educatiu de les nostres fi-

lles i fil ls són i seran les dades cobe-

jades per asseguradores, empreses

de selecció de personal o empreses

de màrqueting i comunicació.

El paper de les institucions
públiques

Les escoles públiques, moltes

sense saber-ho, són la institució que

«blanqueja» l’ús de Google. En lloc

de ser precisament «espai ll iure de

Google» que incentivi l’ús d’opcions

crítiques, el que fan és aprovar-lo i

legitimar-lo. El professorat, sobre-

passat de treball i en un context de

retallades estructurals que afecten

entre altres coses la formació per-

manent, valora la facilitat dels «ser-

veis» que presta Google i oblida que

s’estan exposant les dades dels me-

nors.

El Govern, per la seva banda,

sembla incentivar-ne l’ús. Un acord

de 2010 ja caducat entre el Departa-

ment d’Educació i Google va susten-

tar una primera i parcial penetració

(només en el professorat) de Google

en el sistema educatiu. El que va ve-

nir després són passos empesos per

aquesta mateixa inèrcia.

El paper de les famílies
Les famílies accepten pragmàti-

cament la introducció de Google,

víctimes de la confusió intencionada

entre Google i el món digital en ge-

neral. Creuen, amb raó, que propor-

ciona als alumnes competències

bàsiques per accedir al mercat labo-

ral i adaptar-se al món flexible i can-

viant on vivim, però desconeixen

que justament se’ls està privant d’a-

questes competències, tot fent dels

seus fills simples clients captius

d’una única marca i eina concreta.

L’autorització que les famílies han de

signar perquè l’alumnat menor de

14 anys (que és el límit que estableix

la normativa europea per a la pro-

tecció de dades de caràcter personal)

disposi de les eines de G Suite pre-

senta un doble problema: és un

«consentiment viciat», perquè les

famílies no disposen de la informació

necessària per prendre una decisió

sospesada; i és un consentiment li-

mitat, perquè el marge de poder de

decisió de les famílies és nul (no vols

excloure les teves criatures de les

tasques de classe) .

Pots accedir a més informació sobre la campanya «No Google a les escoles» a la pàgina web de XNET:

https://xnet-x. net/ca/no-autoritzar-google-suite-escoles/

Michael Surran, Wikimedia Commons
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SORPRÈN-TE!

APROFITA ELS TEUS DESCOMPTES!

1) Introdueix al buscador «DESCOMPTES
UGT DE CATALUNYA»

2) Entra a CREAR UN COMPTE
i registra-t’hi

3) Un cop registrat,
gaudeix de tots els descomptes

PER PORTAR TOTS ELS DESCOMPTES AL
TEU MÒBIL,

UN COP T’HAGIS REGISTRAT:

1) Entra a l’App Store o a Google Play,
descarrega l’aplicació

CLUB AHORRO VIP al teu telèfon

2) Introdueix el nom d’usuari i contrasenya
que has creat per a DESCOMPTES UGT DE

CATALUNYA

3) ENHORABONA, ja tens tots els
descomptes disponibles al teu mòbil!
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L’any 2012, tres joves investigadors de la Universitat de

Toronto van guanyar la competició anual de reconeixement

automàtic d’imatges ImageNet de forma aclaparadora, a

molta distància del segon classificat. No havien fet altra

cosa que aplicar un mètode aparegut als anys vuitanta i

abandonat durant dècades: un algorisme d’aprenentatge

automàtic conegut com a xarxa neuronal. Per què aquest

mètode, marginat en els àmbits de recerca durant més de

vint anys, havia donat ara aquests resultats espectaculars?

Per dues raons fonamentals: d’una banda, la potència de

càlcul dels ordinadors s’havia anat duplicant cada dos anys,

i de l’altra, la quantitat de dades de què es disposava per

entrenar l’algorisme també havia crescut exponencialment.

Aquests dos factors clau, combinats amb algorismes

neuronals multicapa, dits també d’aprenentatge profund o

deep learning, han creat la tempesta perfecta que ha portat

la intel·l igència artificial a tots els racons de l’activitat hu-

mana.

A la xerrada inaugural del congrés Big Data & AI, cele-

brat a Barcelona el passat mes d’octubre, Jordi Ribas, vice-

president corporatiu d’Intel·l igència Artificial i Recerca de

Microsoft, va afirmar que els sistemes d’intel·l igència artifi -

cial «ja s’acosten o superen la paritat humana en múltiples

àrees com el reconeixement per veu, la visió per computa-

dora, la comprensió lectora o la traducció del llenguatge».

Ribas va explicar que la traducció entre xinès i anglès ja ha

arribat a la precisió d’un bon traductor professional humà.

«És una cosa que semblava impossible fa només dos anys, i

progressivament es veuran millores en la traducció auto-

màtica entre la resta d’idiomes». Al mateix esdeveniment,

l’investigador principal de l’Institut Internacional de Recerca

en Telecomunicacions Avançades del Japó, Soheil Keshmiri,

va destacar que la intel·l igència artificial aplicada a la robò-

tica donarà lloc a una nova generació d’agents amb capaci-

tats d’interacció social com l’empatia. Així mateix, va

anticipar un increment de la robòtica d’assistència social en

camps com l’educació de necessitats especials, l’atenció de

gent gran i la rehabilitació.

La revolució digital, amb l’expansió d’internet
i més recentment amb la irrupció de la intel·li-
gència artificial, representa un canvi disruptiu a
molts nivells i un seriós risc per a la supervivèn-
cia d’aquelles llengües, com el català, que no
pertanyen al selecte club de les llengües globals.
El llenguatge humà serà el mitjà de comunicació
predominant entre les persones i la tecnologia.
Si la tecnologia pot decidir quin idioma parlem a
casa, cal doncs aconseguir que la tecnologia en-
tengui i parli el nostre idioma. El bagatge tecno-
lògic amb què les diferents llengües s’enfronten
al repte digital afectarà les seves possibilitats
d’arribar vives al segle XXII. Calen polítiques pú-
bliques adequades, així com l’empoderament de
la pròpia comunitat lingüística, per afrontar la
nova situació creada per la revolució digital i
aconseguir que els beneficis que ens ha d’apor-
tar aquesta revolució arribin en igualtat de con-
dicions a totes les persones, independentment
de quina llengua parlen.

Intel·ligència artificial
en català?

Maite Melero, Barcelona Supercomputing Center
Imatges de geralt/Pixabay
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La intel·l igència artificial és ja cosa quotidiana en els

nostres telèfons mòbils i a les nostres llars. Assistents do-

mèstics com Alexa, Google Home o Cortana, són capaços

de reconèixer la veu humana, d’extreure significat de co-

mandes i preguntes en llenguatge natural, de raonar sobre

elles i d’emetre respostes en veu sintètica cada cop més na-

tural. Als Estats Units, ja s’estan utilitzant sistemes d’intel·l i -

gència artificial per transcriure converses entre un metge i

el seu pacient i realitzar de manera simultània un informe

mèdic per escrit ben estructurat, i amb suggeriments de di-

agnòstic i tractament.

Els impressionants avenços aconseguits en els últims

anys ens permeten preveure un futur molt proper en que la

interacció verbal amb les aplicacions intel·l igents serà la

norma. Darrere de tots aquests productes que utilitzen el

llenguatge d’una manera o altra, es troben les anomena-

des «tecnologies de la llengua». Aquestes són programes

dissenyats per analitzar i gestionar el llenguatge humà en

totes les seves formes: parlat, escrit i fins i tot llengua de

signes. Com en altres àrees, els algorismes d’aprenentatge

profund també han revolucionat les tecnologies de la llen-

gua, millorant espectacularment els resultats obtinguts en

totes les àrees, des del reconeixement de la parla fins a la

traducció automàtica, passant per l’anàlisi semàntica i la

gestió del diàleg.

Tanmateix, aquest extraordinari progrés no s’està pro-

duint per a totes les llengües al mateix ritme. De fet, la

pràctica totalitat d’aplicacions de tecnologies de la llengua

que en paraules de Jordi Ribas s’acosten a la qualitat hu-

mana són en anglès. No només hi ha més incentius comer-

cials per desenvolupar solucions per a l’anglès, sinó que, en

una mena de cercle viciós, l’existència d’eines i recursos ja

disponibles per a l’anglès fa que sigui fàcil provar noves

idees per a aquesta llengua, mentre que començar a explo-

rar en altres llengües requereix un cost inicial més alt en

termes de models bàsics de manera que els investigadors

són menys propensos a treballar-hi. Fins i tot llengües glo-

bals com el francès o l’espanyol queden a molta distància,

com posava de manifest un article recent aparegut al El

País, amb l’eloqüent títol «El español sigue siendo una len-

gua extranjera para la inteligencia artificial»1, fent referèn-

cia a la diferència de qualitat entre els assistents, com Alexa

o Siri, quan parlen anglès o quan parlen espanyol. I si l’es-

panyol és una «llengua estrangera» per a la intel·l igència

artificial, hauríem de dir que el català és una llengua gaire-

bé desconeguda per aquesta tecnologia.

I això no és perquè el català s’incorporés tard a la digi-

talització. La seva presència a internet és certament superi-

or a la que li pertocaria per nombre de parlants i situació

sociopolítica. També les tecnologies lingüístiques i, en es-

pecial, les de la traducció, van despertar un interès precoç a

Catalunya, que ja a finals del segle passat va ser pionera en

l’ús de la traducció automàtica a Espanya. Tanmateix, l’ac-

celeració dels avenços tecnològics, sumada a la creixent

globalització en el consum de continguts (plataformes digi-

tals, xarxes socials com Youtube, Twitter o Instagram, etc.) ,

fa que la supervivència digital de llengües com el català,

afectades de «diglòssia digital», estigui compromesa. La di-

glòssia digital es produeix entre els parlants bilingües d’una

llengua minoritària i d’una llengua global; aquests par-

lants, abans que perdre el tren digital, opten per la llengua

gran que els dona accés a més continguts o els permet ac-

cedir a tecnologies més desenvolupades.

Què pot fer el català per evitar caure en la irrellevància

en plena revolució tecnològica? Hi ha un factor clau que cal

Llengua

1 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/16/talento/1571218870_
674350.html?id_externo_rsoc
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tenir en compte. Els sistemes basats en intel·l igència artifici-

al aprenen de les dades, per tant, la qualitat de les aplicaci-

ons depèn crucialment de la quantitat i la qualitat de les

dades lingüístiques sobre les quals s’entrenen els algoris-

mes. Per exemple, els sistemes de traducció automàtica ne-

cessiten grans col·leccions de text bilingüe per aprendre a

traduir; els sistemes de reconeixement de la parla s’entre-

nen sobre moltes hores de gravacions amb les correspo-

nents transcripcions; els sistemes de suport al diagnòstic

mèdic necessiten grans quantitats d’històries clíniques ben

anotades, a més de vocabularis biomèdics complets, i així,

qualsevol producte dels anomenats intel·l igents. La manca

d’accés a dades lingüístiques per a una llengua determina-

da limita molt significativament el progrés tecnològic en

aquesta llengua.

Un accés convenient i ben regulat a les dades és impres-

cindible per al desenvolupament de nous productes, aplica-

cions i serveis. Les polítiques de dades obertes són

essencials per a la innovació en intel·l igència artificial i tec-

nologies de la llengua. Els models de negoci de les empre-

ses generadores de dades i unes polítiques reguladores

insuficients provoquen el control de les dades en mans d’un

conjunt reduït d’agents i limiten greument la investigació i

el desenvolupament tecnològic, en particular en llengües

minoritàries. Cal promoure polítiques adequades de dades

obertes basades en l’ètica, la transparència i l’accessibilitat

a les dades, tant del sector privat com del sector públic, tot

garantint els drets de la ciutadania a la privacitat i la confi-

dencialitat. I cal també una estreta cooperació entre la in-

dústria i els diferents organismes que generen, posseeixen,

necessiten i utilitzen les dades. La disponibilitat lliure de da-

des de qualitat en català creades amb suport públic, ja si-

guin publicacions bilingües de la pròpia administració o

gravacions d’àudio transcrites de la Corporació Catalana de

Mitjans Audiovisuals, per exemple, reduiria substancial-

ment la inversió inicial que haurien de fer les empreses o les

universitats en el desenvolupament de solucions tecnològi-

ques per al català. Per posar un exemple, Google, alhora

que posava al mercat assistents per a l’espanyol i el francès

el 2018, també va presentar-ne un per al suec, llengua

equiparable al català en nombre de parlants, però que ha

sabut posar a l’abast dels desenvolupadors tecnològics re-

cursos textuals i lingüístics suficients.

La sensibilització i la implicació dels poders públics re-

sulta, doncs, fonamental en la tasca de dotar tecnològica-

ment una llengua no global com el català i garantir la seva

supervivència digital. Tanmateix, cal també la consciencia-

ció i l’empoderament tecnològic de la pròpia comunitat de

parlants. Els mateixos factors que posen en risc una llen-

gua, li ofereixen les eines per fer-la sobreviure. Per exemple,

plataformes col·laboratives com la Viquipèdia o Common

Voice de Mozilla2, de recollida de dades de veu, incremen-

ten la quantitat de recursos disponibles en aquesta llengua

i eleven el seu perfil tecnològic.

Depèn doncs de la voluntat col·lectiva i de polítiques ade-

quades en la gestió de les dades lingüístiques que en un futur

proper, puguem «parlar en català amb la torradora»3.

Llengua

2 https://voice.mozilla.org/ca
3 https://catzona.com/jo-a-la-meva-torradora-li-vull-parlar-en-catala
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La central (o hauríem de dir el

central?) desvia la pilota amb el cap

en direcció a la lateral dreta (o és la

lateral dret?) , que avança per la ban-

da, es recolza en la pivot (o el pivot?)

i, altre cop amb la pilota al peu, la fa

arribar a l’extrem dreta (o l’extrem

dret?; evidentment obviem l’extre-

ma dreta) . L’extrem la controla, su-

pera el marcatge i fa una centrada

que la davantera centre (la davanter

centre?) remata a gol. Un gol ben

elaborat, de factura clàssica, però…

Però quines formes hem de fer

servir per a les jugadores de futbol?

Acostumats com estem al futbol

masculí, quan ens trobem el futbol

femení ens assalten els dubtes.

I, quan tenim dubtes, la manera

d’expressar-nos i d’entendre’ns coi-

xeja. Perquè la llengua és el pont

més important que tenim entre el

nostre interior i el món de fora. Ens

permet fer-nos una idea del que ens

envolta, explicar-nos als altres i

també entendre’ls. La llengua arti-

cula el pensament. Per això és tan

important que els parlants d’una

mateixa llengua acordem quines

són les maneres adequades de fer

servir la nostra llengua i com ens re-

ferim a les noves realitats tecnològi-

ques o socials, que fan que el nostre

entorn sigui diferent de l’entorn de

quan érem petits. Per exemple, en

el cas del futbol femení.

Doncs bé, en català, per a parlar

d’una dona fem servir l’article feme-

ní i també la forma femenina de

noms i adjectius (quan hi ha una

forma femenina diferent de la mas-

culina, que no sempre passa) . En

cas que el nom sigui igual en mas-

culí i en femení, és pràctic mirar l’ar-

ticle per saber quina forma ha de

prendre un adjectiu que hi vagi dar-

rere: un estudiant inquiet, però una

estudiant inquieta.

El futbol, és clar, segueix les ma-

teixes regles.

Així, en un equip tipus tenim la

portera, que té l’ajuda de la central

(o la central esquerra i la central

dreta) i les dues laterals (la lateral

esquerra i la lateral dreta) . Són les

defenses o defensores.

Al mig del camp hi ha una pivot

o dues pivots (que es poden distri-

buir com a pivot defensiva i pivot

ofensiva) , acompanyades de la inte-

rior esquerra i la interior dreta

(també les podem anomenar la mig

esquerra i la mig dreta) . És a dir, la

línia de les migcampistes, les cen-

trecampistes o les mitjos.

Davant són habituals una una

extrem esquerra i una extrem

dreta, que s’encarreguen de fer arri-

bar la pilota a la davantera centre.

Però potser encara és més freqüent

una davantera de dues: la davante-

ra centre i una mitjapunta.

La llengua permet expressar amb

precisió cada posició del camp i si

l’ocupa una jugadora o un jugador.

La precisió, ho sabem, és indispensa-

ble a l’entrenador o entrenadora per

a fer-se entendre, i a les jugadores o

jugadors per a saber què vol que fa-

cin. I als que ens agrada el futbol,

masculí o femení, ens ajuda a desxi-

frar els detalls més amagats dels

partits.

Per cert, tampoc està mai

de més fer una consulta al Diccio-

nari de futbol del TERMCAT

(www.termcat.cat/ca/diccionaris-

en-l inia/3) , que recul l les formes

mascul ines i femenines de tots

aquests termes i uns quants termes

més que poden ajudar a fer bon

paper en una tertúl ia.

Dones i futbol
TERMCAT

Pluja de mots

Moment del partit Austràl ia versus Japó, Copa Mundial de Fútbol Femení, el 2015. IQRemix/Wikimedia
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La tecnologia informàtica afegeix una capa
tecnològica en l’ús de la llengua. En el segle
XXI, en ple món digital, les llengües que no si-
guin digitals deixaran d’usar-se amb normali-
tat i aniran desapareixent. Ara mateix, ni Siri
(d’Apple) ni Cortana (de Microsoft), ni Alexa
(d’Amazon) ni Google Home no entenen el ca-
talà ni la majoria de llengües. Possiblement
podrien fer-ho si prosperen iniciatives com el
Common Voice, de Mozilla, que a Catalunya
promou Softcatalà. Expliquem per què és im-
portant aquest projecte col·laboratiu per reduir
les desigualtats en el món de la veu digital i
com podem ajudar-hi.

Les interfícies d’usuari mitjançant la veu estan esdeve-

nint ràpidament un dels elements clau d’interacció entre

l’usuari i tota mena d’aplicacions i serveis. La possibilitat de

comunicar-nos amb els dispositius i les màquines assigna

una dimensió humana a la tecnologia que fins fa no gaires

anys ens era del tot inimaginable. Però perquè això sigui

possible es necessita obtenir una gran quantitat de dades

de veu –la «sang» dels sistemes d’aprenentatge automà-

tic–, un procés de cost molt elevat. Així, moltes empreses es

limiten a invertir en unes poques llengües i això dificulta

que els productes incloguin el català.

El primer pas per fer-ho possible és disposar de les da-

des, és a dir, de les veus. Per a això, Mozilla impulsa el pro-

jecte CommonVoice, de compilació i validació de talls de

veu de forma col·laborativa i gratuïta. A més del conjunt de

dades, també treballen en la construcció d’un motor de re-

coneixement de veu de codi obert anomenat Deep Speech.

Tots dos projectes combinen esforços per reduir les desi-

gualtats en el món de la veu digital.

Llengua

Mozilla i Softcatalà busquen donants de veu
Magda Gascon
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#CommonVoiceCAT
Common Voice neix per obrir a tothom la tecnologia de

reconeixement de la veu, un objectiu clau per a qualsevol

llengua. Ho fa promovent la recollida i la validació d’un cor-

pus lingüístic ll iure de forma col·laborativa en qualsevol idi-

oma amb una comunitat prou activa. No només recull

mostres de veu de llengües molt esteses, també de llen-

gües de comunitats de parlants més petites.

A Catalunya, qui articula la iniciativa #CommonVoice-

CAT és Softcatalà, una associació sense afany de lucre que

treballa per la normalització de la llengua catalana en el

sector informàtic relacionat amb internet i les noves tecno-

logies. De l’èxit d’aquesta iniciativa dependrà el fet que

qualsevol empresa, gran o petita, pugui accedir a dades lin-

güístiques per desenvolupar aplicacions innovadores per als

aparells i el web que puguin reconèixer la parla en català.

El funcionament és senzill, s'enregistren talls de veu i

després es revisen. Per poder «entrenar» sistemes de xar-

xes neuronals amb bona qualitat, són necessàries 1.000

hores d’enregistraments de veus molt diverses, de diferents

accents, gènere i edat. El 22 de novembre, Softcatalà dispo-

sava ja de 241 hores enregistrades. Dels vint-i-nou idiomes

que recullen mostres de veu, el català és la cinquena llen-

gua pel que fa a nombre d’aportacions, per darrere de l’an-

glès, l’alemany, el cabilenc i el francès.

Com s’hi pot col·laborar
Les persones interessades a participar-hi poden crear el

seu perfil a la web de Common Voice. És opcional, però im-

portant perquè facilita estadístiques de gènere o dialectes i

generar models lingüístics més acurats. A partir d’aquí, ja

poden enregistrar-se talls de veu llegint en veu alta els tex-

tos que es presenten.

Aquesta és la manera més senzilla de col·laborar-hi,

però Common Voice també busca persones que ajudin en

altres tasques: persones amb un alt nivell de català per aju-

dar a valorar els talls de veu; persones que ajudin a traduir

interfície del Common Voice al català; i persones, entitats,

empreses o administracions que vulguin ajudar en la crea-

ció del corpus de lectura, creant o cedint frases al projecte

amb llicència Creative Commons 0, que permet la utilització

lliure, fins i tot per a finalitats comercials.

Trobareu tota la informació sobre el projecte i el formu-

lari per participar-hi a https://voice.mozilla.org/ca

Fonts: Softcatalà, Mozilla i Viquipèdia

Llengua

Termes clau:

Dades obertes: Les dades obertes (open data  en an-

glès) són conjunts de dades produïdes o recopilades per

organismes públics que es posen a disposició de la ciu-

tadania perquè les puguin utilitzar lliurement de mane-

ra senzilla i còmoda. Les dades obertes tenen un gran

valor potencial i són essencials per a la transparència de

les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat

d’oportunitats a l’hora de crear riquesa. (TERMCAT)

Reconeixement de la veu: El reconeixement automàtic

de la parla (RAP) o reconeixement automàtic de veu és

una part de la intel·l igència artificial que té com a objec-

tiu permetre la comunicació parlada entre éssers hu-

mans i computadores electròniques. Un sistema de

reconeixement de veu és una eina computacional, ca-

paç de processar el senyal de veu i reconèixer la infor-

mació que porta. Les disciplines que intervenen en

aquest procés són, la fisiologia, l'acústica, el processa-

ment de senyal (quantificació), la intel·l igència artificial

i la ciència computacional. (Viquipèdia)
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Passatemps

Apalabrados en català

Per desafiar els amics i divertir-

vos formant paraules en català i en

onze idiomes més. Es tracta d’un joc

asincrònic i multipartida per jugar

quan vulguis, a diferents ritmes i

contra tots els oponents que vulguis.

Letrix

Passatemps de lletres i jocs de

paraules en català per a totes les

edats que combina els coneguts jocs

de Tetris i Scrabble. Inclou opció de

multijugador, diverses maneres de

joc i dificultat.

Eines lingüístiques

DIEC2 en línia

Aplicació per consultar el diccio-

nari normatiu de la llengua catala-

na.

Traductor Softcatalà

Traductor automàtic de català,

incloent-hi la variant valenciana, ba-

sat en el traductor de Softcatalà.

Permet traduir les següents combi-

nacions: castellà-català (general i

varietat valenciana), anglès-català,

francès-català, portuguès-català.

Lectura

BibliotequesXBM

L’app de la Xarxa de Biblioteques

Municipals (XBM) que permet desar

els carnets de la biblioteca de tota la

família al mòbil i accedir als serveis

de les biblioteques: consultar el ca-

tàleg, l’espai personal on veure els

documents en préstec, renovar do-

cuments, fer reserves o cancel·lar-les,

etc. També indica les biblioteques i

bibliobusos de la XBM de la demar-

cació més propera i les activitats que

ofereixen.

Un món de poesia, l’app de Joana

Raspall

Joc educatiu inspirat en l’univers

de l’escriptora. Els nens i nenes han

d’anar superant activitats, navegant

per cadascun dels mons i guanyar

poemes que poden llegir des del po-

emari interactiu. L’activitat estrella és

el videorecitador.

Llengua

Apps en català

Us proposem algunes de les aplicacions més conegudes per pas-
sar l’estona, per aprendre i practicar català o per posar-vos en
forma mentalment i físicament. Totes són gratuïtes.

Magda Gascon
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Per relacionar-se, aprendre i
practicar el català

Apparella’t

Aplicació per trobar parella lin-

güística elaborada per la Plataforma

per la Llengua. Té un funcionament

semblant al d’aplicacions per trobar

parella sentimental. Facilita apren-

dre o ensenyar català des de qualse-

vol lloc del món.

Duolingo

L’app per excel·lència d’autoa-

prenentatge d’idiomes. Ofereix un

curs molt bàsic perquè persones cas-

tellanoparlants puguin aprendre les

primeres paraules i frases en català.

Per ara el català hi és com a llengua

per aprendre, però encara no es pot

utilitzar com a llengua inicial per

aprendre altres llengües.

D’esport

Wikiloc

Permet descobrir, seguir i com-

partir milions de rutes d’arreu del

món i en una gran varietat de moda-

litats: a peu, en bicicleta de munta-

nya i de carretera, corrent, en caiac,

a cavall, d’escalada, per a invidents,

etc. També permet gravar i pujar a

Wikiloc des del mòbil itineraris pro-

pis en un mapa, afegir-hi fotografies

i punts geogràfics de referència.

Twinapp

App que permet posar en con-

tacte turistes que practiquen l’esport

de córrer o el ciclisme amb habitants

locals amants dels mateixos esports

amb l’objectiu de practicar-los junts i,

així, conèixer les millors rutes, pai-

satges i elements patrimonials del

territori.

Podeu trobar centenars d’aplicacions

en català per a Iphone i Android a

Appsencatalà

(www.appsencatala.cat) .

Llengua
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L’aranès, l’occità de Catalunya
XavierMoral Ajado, responsable de foment de l’occità i llengua de signes catalana de la Direcció General de Política Lingüística
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D’ençà que el 1313 l’Aran pactés

la Querimònia amb els comtes de

Barcelona, set segles de la història

de Catalunya són d’un país amb

dues llengües pròpies, el català i

l’occità a l’Aran, on és anomenat

aranès.

L’aranès és una manifestació viva

de l’occità, llengua de cultura i civilit-

zació, de la primera literatura no es-

crita en llatí, de nobles ressons

trobadorescs, càtars i cortesos, que

crearia conceptes com l’amor, o no-

vel·les com Flamenca que, darrera-

ment, ha inspirat la cantant Rosalía.

L’Aran és una singularitat remar-

cable. Sempre d’expressió occitana,

fa part d’un ampli espai cultural que

s’estén de l’Atlàntic al Mediterrani i

dels Alps al Pirineu. La seva vincula-

ció amb Catalunya ha permès man-

tenir-hi viva la llengua en un petit

territori de 633 km2, de prop de

10.000 habitants. En l’Estatut de

1979 es va reconèixer per primer cop

en un text legal la llengua pròpia de

l’Aran. Des d’aleshores, 40 anys de

polítiques públiques han permès re-

cuperar i normalitzar l’aranès a

l’Aran, en la toponímia, a les escoles,

on l’aranès és vehicular, en els ser-

veis públics i en els usos de les admi-

nistracions. Amb l’Estatut de 2006,

l’occità va esdevenir oficial a tot Ca-

talunya, d’acord amb la legislació

lingüística.

Avui el 83,3 % de la població

d’Aran entén l’aranès i la població

més jove, de 15 a 29 anys, és la que

en té els índexs més alts de coneixe-

ment, el 90,6 % l’entén, el 75,5 % el

sap parlar, el 87,5 % el sap llegir i el

72,2 % el sap escriure.

Podem veure, llegir i sentir l’ara-

nès al carrer i en dia a dia, en la vida

vidanta, en expressió genuïna occita-

na. Però també en nous autors lite-

raris com Xavi Gutiérrez, en la cançó

Llengua
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de la mà d’Alidé Sans, en la recuperació de la música tradi-

cional amb grups com Es Paums, o en teatre amb grups

com Era Cabana. També a la ràdio i la televisió, amb Aran

TV, a Betevé, al canal de notícies 3/24 i a Catalunya Ràdio, o

baixar-nos-en els podcasts que ens interessin.

Internet i les noves tecnologies ofereixen també moltes

oportunitats per conèixer la llengua occitana. La plataforma

d’aprenentatge Club Aranès (www.aranes.club), o les Dicta-

des en linha de la Direcció General de Política Lingüística, en

són uns exemples. Per això, qui estigui interessat per saber

més de la llengua i accedir a recursos i serveis per aprendre-

la i practicar-la pot consultar portals com el de la Generali-

tat (https://llengua.gencat.cat/ca/occita/), del Conselh Ge-

nerau d’Aran (www.conselharan.org/aranes/) o del

Congrés Permanent de la Lenga Occitana (https://locon-

gres.org/ oc/).

Al costat de l’acció de les administracions, mantenir viu

l’aranès és, però, tot un repte, possible gràcies a la voluntat

popular dels aranesos per qui la llengua és un important

signe d’identitat. Ho prova la cursa popular «Aran per sa

lengua», que se celebra cada any a l’estiu, amb una gran

festa final al cor de Vielha.

Llengua
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El retorn de la bona
historiografia de combat

Nova monografia d’un historia-

dor –el David Ballester, ara conjunta-

ment amb el Manuel Vicente– que

se’ns està mostrant com un dels

grans referents en l’anàlisi de la

violència del tardofranquisme i la

Transició, sempre des d’un posiciona-

ment marcadament combatiu però, i

això és el més important, amb una

minuciosa i sòlida recerca de fonts

arxivístiques, hemerogràfiques i me-

morialístiques al darrere que ens

confirma la seva vàlua professional i,

sobretot, la validesa dels seus argu-

ments.

Bona mostra d’aquest rigor me-

todològic el trobem en un parell

d’exemples remarcables. El primer

és el buidatge que han fet de la

premsa de l’època. Això els ha per-

mès, d’una banda, saber quantes

manifestacions de més de 1.000

persones va haver-hi a Catalunya al

l larg d’aquests anys (més de 800) i,

de l’altra, conèixer la topografia de

les mobilitzacions (bàsicament ur-

banes, però no només) que van sac-

sejar el país. El segon és l’anàlisi

sobre el propi cos de la Policia Ar-

mada, els grisos, a través no només

de la legislació que l’estructurava or-

gànicament, sinó també d’abun-

dant documentació de l’Arxiu

Històric del Govern Civil de Barcelo-

na i, singularment, de les memòries

d’alguns dels seus propis efectius,

inclosos funcionaris de les unitats

d’antidisturbis, de trist protagonis-

me al llarg dels anys estudiats.

Ambdós aspectes són analitzats més

enllà de sensacions personals i re-

lats més o menys distorsionats pre-

sents en ll ibres de memòries escrits

a posteriori (i també treballats al

l larg de la monografia) .

Se’ns presenta un estudi centrat

en dos grans blocs temàtics (les ma-

nifestacions i la repressió, respectiva-

ment) per comprendre la dinàmica

d’un període de cinc anys fonamen-

tals per entendre part del nostre pre-

sent: des del 20-N fins a les primeres

eleccions autonòmiques catalanes.

En trobem, sens dubte, davant un

estudi de combat que pretén recor-

dar-nos, fer-nos entenedor, el passat

més recent i, així, reforçar la memò-

ria de l’antifranquisme, des d’una

vessant acadèmica que defuig els

grans titulars i les explicacions sim-

plistes habituals en els mitjans de co-

La violència del tardofranquisme a Catalunya
Aram Monfort i Coll, doctor en Història, GREF/CEDID

Cultura
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municació. Han passat més de qua-

ranta anys des de la mort del dicta-

dor, temps de sobres per treballar en

arxius, analitzar dinàmiques de mig i

llarg recorregut, agafar una bona

perspectiva històrica i, en definitiva,

evidenciar que la Transició no va ser

pacífica, ni modèlica, ni estava plani-

ficada a priori.

Va ser un procés condicionat per

una violència que podríem qualifi -

car d’extrema: hi ha manifestacions

que acaben amb morts per culpa de

l’actuació policial. Aquest ús exces-

siu de la força no era quelcom con-

juntural; era la conseqüència de la

confluència de dos aspectes: el pri-

mer, la pròpia essència del sistema

policial franquista basat en el man-

teniment de l’ordre públic a qualse-

vol preu i, el segon, l’augment de la

protesta. La combinació d’ambdós

factors ens ajuda a entendre què va

passar durant aquests anys. Així, el

control de l’espai públic va esdevenir

fonamental: la voluntat del conjunt

de l’antifranquisme era la de recu-

perar quelcom que havia de ser de

tots i no privatiu del poder, el carrer.

En aquesta línia argumental, cal

destacar les gairebé 100 pàgines

emprades per fer el minuciós relat i

anàlisi, de les cinc grans mobilitzaci-

ons de l’antifranquisme català –les

dues de febrer de 1976, el Primer de

Maig de 1976 i 1977 i, finalment, la

Diada del milió de 1977– que ens

mostren l’evolució de les estratègies

i les tàctiques de la lluita per la de-

mocràcia. Aquest és el quid de la

qüestió, que els autors ens desgra-

nen al l larg de gairebé 500 pàgines

(i 696 notes al peu de pàgina) .

Per què és un estudi de combat?

Perquè demostra com, quan i per

què la mobilització social va ser un

element essencial de lluita en el pro-

cés que va culminar amb la instaura-

ció d’un règim democràtic a Espanya.

O, dit amb altres paraules, com la

lluita entre el «poder» (franquista) i

la «legitimitat» (democràtica) va

anar molt més enllà de les simples

negociacions polítiques en despatxos

més o menys desconeguts, o inacces-

sibles. La lluita per la democràcia, el

modus operandi, s’havia anat gestant

des de la dècada dels anys seixanta

amb la politització de les reivindicaci-

ons, bàsicament de caràcter laboral, i

Càrrega policial davant la Universitat de Sevil la, 1968

Cultura
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la conseqüent dinàmica protesta-re-

pressió- nova mobilització de solida-

ritat. Certament, poder recuperar un

espai públic que havia estat segrestat

per la dictadura des del 1939 va es-

devenir el pal de paller de la mobilit-

zació ciutadana que amb les

manifestacions constants –autoritza-

des o prohibides pel poder polític le-

gal– eren la constatació pràctica

d’una activitat genuïnament demo-

cràtica: l’exercici de la llibertat.

La recerca presentada va més en-

llà, i per això el concepte d’historio-

grafia de combat: trenca amb l’anàlisi

resultadista des del final del procés,

projectat retrospectivament i que

consolida, així, la victòria d’aquells

franquistes convenientment recon-

vertits en «demòcrates de tota la

vida» que ja van autoamnistiar-se

amb la llei del 15 d’octubre de 1977;

una autèntica llei de «punt final» que

eximia de culpa tots els botxins, au-

tomàticament equiparats amb les

víctimes en la incipient democràcia

espanyola, i negava així la possibilitat

de reconeixement de les víctimes.

El llibre, ja per acabar, és un

exercici empíric i detallat que confir-

ma la hipòtesi dels autors: la mobi-

lització al carrer va ser la clau de

volta de l’antifranquisme, passat el

20-N. Així, es va produir un llarg cicle

de mobilitzacions que ens fan com-

prensible un procés eminentment

polític de cinc anys de durada. Òbvi-

ament, no va ser una dinàmica line-

al, cal veure les diferents fases

condicionades per diversos factors

com van ser la mateixa mobilització

política, el desgast social, el context

de crisi econòmica, el desgast dels

moviments obrer i veïnal i, lògica-

ment, els canvis que s’anaven pro-

duint en el context polític. Bona

mostra de la capacitat dels autors

per defensar la seva tesi és que aca-

ben fent una crònica, quasi diària, de

l’esdevenir de la lluita al carrer, i això

ens mostra la complexitat i les singu-

laritats d’aquests centenars de mani-

festacions comptabilitzades. Així,

l’estudi permet fer una geografia

d’aquesta mobilització constant, evi-

denciant la quantitat i la varietat de

les demandes que van ser molt més

transversals que la simple literalitat

del justament recordat «llibertat,

amnistia i Estatut d’autonomia».

Agents de les Companyies de la Reserva General,
els antiavalots de la Policia Armada

Policia armada a l’entrada del parc de Màlaga. 4 de desembre de 1977

Membres de la policia armada davant d’un grup de vaguistes, 1976

Cultura
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Madagascar és
Text i fotografies de David Ballester, historiador
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Madagascar és molt més que

la quarta illa més gran del plane-

ta. Amb els seus vora sis-cents mil

quilòmetres quadrats, és un pre-

ciós racó que paga molt la pena

conèixer, atès que conté tots els

aspectes necessaris per atreure

un tipus determinat de viatger. El

que gaudeix de la cultura local,

els paisatges, la gastronomia, els

somriures de la seva gent, sem-

pre calorosa i acollidora. Tot

acompanyat de la presència del

seu animal més emblemàtic, els

lèmurs, a més de la possibilitat de

veure balenes, tant quan es lloga

una barca d’un pescador per

anar-les a veure, com quan es pot

gaudir de la seva impactant pre-

sència des de les platges de l’il la

de Sainte Marie.

Madagascar és Àfrica, però

certament una part del «conti-

nent negre» força particular, ja

que en separar-se del continent i

restar durant mil·lennis en un es-

tat de complet aïllament, va po-

der desenvolupar una fauna i una

flora autòctona que no es troben

enlloc. A més, els seus pobladors

inicials foren asiàtics i els contin-

gents demogràfics procedents del

continent van arribar molts segles

més tard, per la qual cosa des

d’un punt de vista ètnic és també

un indret especialment interes-

sant.

Fins i tot la seva capital, per a

tothom Antana, és especialment

atractiva en els paràmetres de les

sovint atrotinades metròpolis afri-

canes. Però, evidentment, els seus

grans atractius es troben normal-

ment lluny dels nuclis urbans, on

la natura regna amb tota la seva

esplendor, malgrat el contundent

procés de desertització que afecta

l’illa, producte de la pressió demo-

Cultura
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gràfica i d’una terra poc fèrtil.

Lluny ja de la capital podrem

gaudir d’un majestuós descens

pel riu Tsiribihina, que sota l’im-

pacte constant dels seus paisat-

ges ens portarà a Belo sur

Tsiribihina i des d’aquí a la zona

dels tsignys, uns pinacles de roca

calcària extremadament afilats

que s’han configurat com a resul-

tat de l’abundant pluja que carac-

teritza la zona. Un cop s’ha fet el

pertinent tresc (amb arnesos) pel

seu espectacular i intricat ecosis-

tema, ja podem anar cap al sud

per gaudir d’una de les imatges

més icòniques de Madagascar:

els seus baobabs que poblen la

costa sud-oest. Un espectacle que

el viatger difícilment oblidarà, es-

pecialment quan gaudeixi d’una

impactant posta de sol des de la

mítica avinguda dels baobabs.

Seguint cap al sud i a partir de

Morondava, s’entra en una es-

pectacular ruta per pistes que

oferiran un seguit d’impactants

paisatges, esquitxats de pobles

d’impecable africanitat, on tenir

la sort de trobar un mercat local

posarà una inesborrable nota de

color al trajecte. Gaudint d’im-

menses platges desertes de sorra

blanca, boscos de baobabs, des-

càrregues de peix al retorn de les

coloristes barques de pesca, arri-

barem de nou a l’asfalt, a Ifaty,

on les palmeres formen un cordó

de verdor al voltant d’una platja

en forma de mitja lluna. Tot se-

guit, Tulear, una ciutat no manca-

da d’atractiu tant pel seu mercat

com per la seva arquitectura, d’on

prendrem una barca a motor fins

a Anakao. Un esplèndid oasi de

pau, davant del blau contundent

de l’oceà i on podrem gaudir de

les habilitats dels seus pescadors

Cultura
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per portar-nos a veure balenes i

tot seguit a petits il lots inversem-

blantment deserts, on gaudir de

la pesca del dia. Els dies a Anakao

no tenen rellotge i sempre serà

aviat per retornar a Tulear. Les

postes de sol, els pescadors

amunt i avall amb les seves bar-

ques i estris de feina. La canalla,

sempre inventant jocs, les dones,

sovint amb la cara protegida per

evitar l’impacte del sol, sempre

actives.

Des d’aquest màgic indret,

desfarem el camí cap a Tulear i

prendrem de nou contacte amb

l’asfalt i la carretera nacional 7, un

trajecte que tranquil·lament ens

haurà de conduir en un parell de

setmanes de nou a la capital. Pel

camí, l’oferta torna a ser rica pel

que fa als atractius del país. Des

de visitar una extracció de safirs a

l’aire lliure a Ilakala fins a gaudir

d’una de les joies malgatxes, el

Parc Nacional d’Isalo, on queda-

rem impactats caminant entre les

valls i turons pel roig encès de la

seva geografia. Tot seguit, el

menys visitat Tsaranoro ens confir-

marà que estem en un racó del

món privilegiat. Les vistes, sempre

impagables, acompanyaran qual-

sevol passeig que fem per aquesta

meravellosa vall. Després anirem

a veure els lèmurs de la reserva

d’Anja i gaudirem, si coincidim en

el dia corresponent, d’un mercat

de zebús impressionant. No gaire

lluny gaudirem del verd impactant

del parc nacional de Ranomafana

i ens arribarem fins a Fianarantso-

a on, també en el dia indicat,

prendrem l’anomenat tren de la

selva, que en un trajecte de dura-

da indeterminada (mínim dotze

hores) ens portarà per paisatges

on el verd torna a ser protagonis-
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ta fins a la vora del mar a Mana-

kara. Més enllà de l’atractiu que

pot tenir tot viatge en tren per in-

drets desconeguts, el més interes-

sant són les nombroses parades

que fa el comboi en els nombro-

sos poblets del recorregut que,

mancats de comunicació terrestre,

viuen de i per al tren que els visita

dos cops per setmana. Cada esta-

ció esdevindrà així un nou món de

brogit i color. Finalment, a Mana-

kara podrem gaudir d’un tranquil

passeig pel canal de Pangalanes,

davant d’un oceà Índic d’una força

impactant.

Tornant a la RN-7, arribarem a

Ambositra, on és imprescindible

perdre’s pels camps d’arròs que

envolten la població, i tot seguit

continuar més al nord fins a Ant-

sirabe. En ambdues ciutats ens

sorprendrà la pervivència dels

pousse-pousse com a mitjà de

transport local: es tracta d’un car-

ruatge de dues rodes amb un se-

ient per a un parell de persones i

un tendal per protegir el client del

sol o la pluja, amb la peculiaritat

que es mou per tracció humana.

Concretament a Antsirabe, a part

de gaudir de la seva decadent ar-

quitectura colonial, dels llacs que

l’envolten i de les habilitats dels

seus artesans, serà imprescindi-

ble procurar assistir a una cerimò-

nia de famadihana o «retorn de la

mort». Aquesta la celebren en

unes dates concretes de l’any al-

guns dels grups tribals de l’il la,

especialment els merina, majori-

taris en aquesta zona. Consisteix

en el desenterrament dels seus

morts per canviar les seves mor-

talles de seda, en un clima festiu i

desenfadat. Els morts, en aques-

tes cultures es ploren en el mo-

ment del decés, després, en el
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moment del retrobament. Tot és

festa, alegria i gatzara. Els estran-

gers hi són benvinguts, després

de presentar els respectes als an-

cians de la localitat, en un ambi-

ent on no manca la música, el

menjar i l’alcohol.

Finalment, de nou a la capi-

tal, clourem el recorregut amb

una petita incursió al nord, on po-

drem visitar els diversos parcs na-

cionals que es troben al voltant

d’Andasibe, l’agradable ciutat de

Tamatave i sobretot fer el salt a la

tranquil·la il la de Santa Maria,

d’una bellesa captivadora i d’on,

un cop més, costa de marxar.

Tot plegat, una experiència

per no oblidar, impactant tant per

la bellesa de l’il la que haurem vi-

sitat com per la gentilesa dels

seus habitants. Un record a em-

magatzemar, només tacat per les

dures condicions de vida de la im-

mensa majoria de la població,

per la qual cosa en el decurs del

viatge procurarem, sempre que

sigui possible, emprar els serveis

de transport, allotjament i restau-

ració a escala local. I portar

aquesta realitat a la nostra vida

quotidiana, lluitant en la mesura

de les nostres possibilitats per in-

tentar acabar amb les incompren-

sibles desigualtats d’un món on

hi hauria d’haver prou, amb un

repartiment més just, perquè tots

els habitants del planeta portes-

sin una vida més digna, justa i

igualitària. De recursos no en

manquen; manca la voluntat po-

lítica de fer-ho realitat.
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Pot un pintor ser obligat a pintar per metres quadrats? Això és el que es preguntaven molts l’endemà d’aquell
fatídic 16 de maig de 1974 en què el Tribunal Suprem va fer pública la sentència definitiva d’un dels plets més
curiosos de l’art català del segle XX.

Palau Ferré i els drets dels artistes
Francesc Marco-Palau, doctor en Història

Pintar permetres quadrats?

Les Notícies de llengua i treball 49, novembre 2019 Cultura46
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Per contextualitzar la sentència cal que ens remuntem a

una dècada enrere, als primers anys seixanta, en el mo-

ment en què el pintor, escultor i ceramista Maties Palau

Ferré (1921-2000) torna de París, després d’uns anys vivint

a la capital francesa.

Així, als anys cinquanta, després d’estudiar a l’Escola

Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, presenta les

primeres mostres individuals i col·lectives a la capital catala-

na i a Madrid, i participa en diverses de les edicions dels Sa-

lons d’Octubre, fets que el situen dins del panorama artístic

de la postguerra i la represa junt amb les exposicions pari-

senques que el consoliden com un dels noms emergents de

l’art català del moment.

La signatura d’un contracte
Al tornar de París, dèiem, quan Palau Ferré s’instal·la de

nou al seu Montblanc paisatgístic, un empresari del món de

la construcció li proposa convertir-se en el seu marxant i sig-

nen un contracte pel qual, teòricament, el constructor li

vendrà uns terrenys i xalets a canvi d’algunes de les seves

obres d’art.

Quan se n’assabenta, la premsa felicita l’artista per una

decisió com aquella ja que no tots els pintors poden dir que

el seu art pugui equiparar-se a la moneda de curs corrent.

De l’alegria inicial es passa a una estranyesa creixent, so-

bretot a mesura que passen els anys i els quadres, però

sembla que el contracte no finalitza.

És llavors quan l’artista descobreix certes clàusules que

no deixaven de ser, com a mínim, discutibles, com per

exemple el baix preu –i inamovible– a partir del qual es cal-

culava cada quadre, sense tenir present que la cotització de

l’artista cada vegada pujava més; el preu que s’havia esta-

blert pels terrenys i els xalets; la titularitat real d’aquelles

finques, que no eren estrictament de l’empresari; unes càr-

regues que suportaven les cases, que resulta que estaven

hipotecades i eren de renda limitada subvencionada; i la

impossibilitat de l’artista de poder vendre o exposar sense

el consentiment de l’empresari.

Sense voler entrar en la legitimitat o no de cadascun

d’aquests elements, el fet és que artista i empresari no van

posar-se d’acord per rescindir el contracte i la qüestió va

acabar en mans de la justícia. Després de dues instàncies

judicials prèvies, aquell 16 de maig de 1974 les metafòriques

balances de la deessa Themis, a través del Tribunal Suprem,

van trencar les il ·lusions pictòriques d’un artista d’esperit

cistercenc.

Més de quaranta metres de tela
La sentència no donava lloc a dubtes. Per acabar el con-

tracte i desfer els lligams entre empresari i artista, al pintor

Societat

Cartell ideat per a la Federació Catalana de Voluntariat Social, 1989 Arlequí. Ceràmica de Maties Palau Ferré.
Col·lecció particular
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l i faltava encara entregar olis fins a 42 metres quadrats pin-

tats. Si ho feia, se suposa que acabarien tots els seus mal-

decaps. Tot i que, en el seu cas, aquest en seria just l’inici.

Com pot un artista estar obligat a pintar per metres qua-

drats? Els artistes, com els poetes o els escriptors, creen a

partir d’impulsos, d’estímuls, de sentiments i de passió. Vo-

len descriure el món, o interpretar-lo, mitjançant del seu

propi pensament, a través de la seva subjectivitat. Quants

poemes hauria de recitar un rapsode perquè fossin equiva-

lents a tants metres de pintura? És molt difícil posar portes i

murs a la creativitat, o intentar esprémer la ment com si es

tractés d’un ofici mecànic, com si parléssim d’una cadena

de muntatge.

La sentència podia ser externament vàlida, però espiri-

tualment era molt poc eficaç. Fos com fos, Palau Ferré va

complir-la. Va idear grans quadres a l’oli, amb unes figures

femenines pensatives, potser tristes, rememorant el passat

o repensant el present. Amb l’entrega de les obres, el 1975,

Palau Ferré es deslliuraria d’aquella pesada llosa que l’a-

companyava i en limitava l’esperit creatiu.

El desengany que havia patit, però, el conduirà a reivin-

dicar la llibertat dels artistes i a voler superar el món artístic

de galeries, subhastes i especulació. El mecanisme no pas-

saria desapercebut. Des d’aleshores, i al llarg de la dècada

següent, deixaria d’exposar i aniria cremant bona part dels

quadres que ell seguiria pintant, perquè era pintor, i tenia

la necessitat de continuar plasmant aquelles figures d’ulls

ametllats a les seves teles.

En paral·lel, i els anys posteriors, diverses de les seves

pintures serien plasmades en cartells d’ONG, de cara a con-

solidar campanyes i iniciatives a favor de la pau, la llibertat,

la solidaritat i la cooperació.

Els drets dels artistes
El cas de Maties Palau Ferré és un exemple d’allò que

sovint succeeix quan s’interrelacionen visions contraposa-

des del món i la realitat: l’idealisme i la visió romàntica dels

artistes, amb la concepció monetària i materialista d’altres.

Així mateix, casos desafortunats com el descrit, no han

d’invalidar la importància que històricament ha tingut el

mecenatge al nostre territori, que sovint ha ajudat a impul-

sar projectes culturals destacats.

En aquest marc, i tot i els anys passats des d’aleshores,

és important garantir que els artistes disposin també avui

d’una legislació que tingui en compte les peculiaritats del

seu àmbit, i poder aprofundir en els seus drets laborals i in-

tel·lectuals. Perquè l’art, per ser-ho, necessita també lliber-

tat, a més de creativitat i inspiració.

Noia amb colom. Tinta xinesa sobre paper-tela. Maties Palau Ferré.
Col·lecció particular

Portada del l l ibre publicat el març del 2019
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Com cada 27 de setembre, el po-

ble francès d’Étobon commemora

l’execució dels seus fills per l’exèrcit

alemany l’any 1944, en una acció de

represàlies dirigida contra el maquis.

Al mateix moment surt a Catalunya

una novel·la d’Aurora Bertrana que

commemora la mateixa tragèdia

des d’un angle ben distint. Es diu En-

tre dos silencis i en la nova edició que

n’hem fet l’acompanya un docu-

ment d’història curiós: es tracta del

prospecte redactat el 1945 per

Charles Perret, l’alcalde, amb el pro-

pòsit de donar a conèixer els fets vis-

cuts al poble durant la guerra i

recaptar diners per al Sindicat d’Aju-

da Mútua. En realitat, és una crònica

escrita amb una sobrietat impressio-

nant. Així explica quatre anys de

guerra, els que precedeixen la ma-

tança:

«El temporal del mes de juny de

1940 poc havia afectat el nostre bo-

nic llogarret. Fora d’alguns preso-

ners, tots els mobilitzats havien

pogut tornar al si de les respectives

famílies un cop passada la crisi. Les

penalitats de l’ocupació havien estat

relativament breus i benignes: de

moment els soldats alemanys havi-

en rebut la consigna de ser correctes.

La unitat de transports aquarterada

al poble s’havia comportat amb dis-

creció, amb cortesia i tot. Poques

setmanes després se n’anaven a

prosseguir les conquestes i no se’ls

trobà a faltar. Étobon havia viscut els

anys d’ocupació sense pena ni glòri-

a, buscant passar desapercebuda

enmig de la boscúria i confiant en

dies millors. A cada estació de l’any

es patien requisicions, de més en

més rigoroses. No havien mancat ni

escorcolls, ni visites domiciliàries, ni

detencions: pa de cada dia sota la

bota nazi. Amb paciència i fortes do-

sis d’esperança, la gent anava pas-

sant el cop i tothom confiava de

veure aviat la fi de tots els seus

mals». I continua, abordant ja les

immediacions de la tragèdia: «La in-

clemència arriba per a nosaltres

l’agost i el setembre de 1944».

En aquesta frase de no res niua

l’abisme que separa la memòria ofi-

cial de la memòria construïda per la

literatura. Certament, l’execució dels

fil ls del poble és una tragèdia que es

Què hi ha dins dels silencis?
Maria Bohigas Sales, editora del Club Editor
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produeix al final de la guerra, quan

París ja ha sigut alliberat. Però la in-

clemència, si un posa la mira al lloc

on la posa Bertrana, comença tan

bon punt els homes del poble s’em-

bosquen per no ser enviats a les fà-

briques alemanyes el 1943, quan

s’instaura el famós Servei del Treball

Obligatori que tan bé alimentarà la

Resistència a França. I la inclemència

adopta una forma que, personal-

ment, no m’havia figurat mai, per-

què Bertrana mira no pas des del

maquis, sinó des de les cases del po-

ble on les dones han quedat soles

amb els soldats d’ocupació.

Què conté això? Conté una por

ferotge perquè elles no saben com

reaccionarà l’enemic davant la desa-

parició dels homes. Conté un pes

d’obligacions que aclapara: la casa i

la família, els conreus, el bestiar,

sense braços que les ajudin. Conté

un altre parell d’obligacions lligades

als homes: als «seus» que cal enco-

brir perquè viuen amagats al bosc,

als «altres» que han d’atendre com

si fossin de la família, que dormen al

llit del marit o del fil l, mengen a la

cuina, xerren a la vora del foc, tenen

roba per rentar i sargir. . .

No estic segura que s’hagi entès

prou fins a quin punt Entre dos silen-

cis és una novel·la important en això.

Rica. Plena de situacions i escenes

que resulten absolutament inèdites.

Avances en la lectura d’aquest text

contingut, enemic de l’estridència, i

sents una perplexitat rara. Com si

algú hagués esquinçat un vel que no

sabies que hi fos, i de sobte apare-

gués una realitat distinta. N’hi ha

tantes, de perles narratives per dir

això que no s’havia dit, que costa tri-

ar-ne una. Aquesta, per exemple, en

què la vella Caterina, muller i mare

dels primers desertors, travessa de

nit el bosc per proveir-los: «Al bosc la
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turmentaven les feres, al poble, els

homes. Els guardes tornarien, era

estrany que no ho haguessin fet ja:

en no trobar els homes de la casa se

l’endurien a ella. L’horroritzava pen-

sar-hi. Si la tancaven a presó, ¿qui

duria aliment als dos emboscats, qui

s’ocuparia de les bèsties?».

Però hi ha més que aquest ull sa-

gaç. Hi ha un petit prodigi d’Aurora

Bertrana. Es diu tinent Greiz i fa que

sovint em pregunti com seria rebuda

aquesta novel·la si es traduís al fran-

cès i es llegís a Étobon. Perquè el

nervi de la vida interior, la clau amb

què pots desxifrar el gran silenci és

un oficial alemany en qui s’esberla la

capacitat de separar la humanitat en

dos bàndols. Ell és un home que par-

la, amb insistència, a la Marta, con-

tra la paret de silenci que ella li

oposa a cada un dels àpats. Parla de

les coses que somouen dins seu, i,

encara que no respongui en veu

alta, la Marta li correspon amb una

alarma creixent. Arribes al final i et

preguntes: què insinua el títol? De

quins silencis parla? «És una prosa

que calla, una autora que no parla

gaire en vida, un poble on ja hi havia

el silenci i que canvia de silenci en

realitat, és el silenci de qui està en

una casa estranya davant d’unes

persones que l’acusen i el d’unes

dones que el castiguen amb el silen-

ci, el silenci al voltant dels fets, tot

aquest mal passa en silenci, no esve-

ra el món, queda lluny de tot.. .». Cito

Georgina Solà, amb qui he editat

aquest llibre i amb qui en parlava

ahir mentre ens dèiem que aquest

any no aniríem a Étobon.

A Étobon, que no sap que una

escriptora catalana ha escrit la histò-

ria dels seus habitants durant la

guerra de fa vuitanta anys que avui

ens ronda amb la insistència d’un

fantasma.

Cultura
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Estimats,

M’han concedit un minut de paraula i vull dir-vos mol-

tes coses, o sigui que em saltaré el protocol d’una gamba-

da i aniré al gra:

Aquests dies estic treballant en el l l ibre d’una escripto-

ra catalana que va tenir una vida apassionant, plena de

peripècies. Es deia Aurora Bertrana, era fi l la de Girona, te-

nia vocació de gran reportera, va malviure de la música i

va escriure mitja dotzena de ll ibres. Era un ocell d’ales am-

ples que no les va obrir del tot per motius que van dels

bombardejos al seu caràcter.

El meu treball, aquest treball que m’heu fet l’honor de

recompensar, consisteix a fer que una autora com Aurora

Bertrana acabi d’obrir les ales. I això vol dir, estimat pú-

blic, fer-te prendre consciència que en la vida i els l l ibres

d’Aurora Bertrana hi ha un tresor per descobrir. Us en do-

naré un exemple:

Entre dos silencis
Maria Bohigas. Fotografies de l’ACN

L’editora Maria Bohigas va rebre

el Premi Nacional de Cultura,

que  concedeix el Consell Nacional de

la Cultura i les Arts (CoNCA). En un

acte celebrat el 4 de juliol al Prat del

Llobregat, l’editora de Club Editor va

pronunciar  aquest discurs,

adreçat  «al jurat i el públic del Premi

Nacional de Cultura, i més

especialment, per a les autoritats».

Fotografia de Gemma Aleman

Cultura
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A Ginebra, l’hivern del 1939, la Bertrana vivia en un ta-

l ler de pintors sense vidres a les finestres i s’al imentava

d’un plat de patates bull ides els dies parells i d’un plat

d’arròs bull it els dies senassos. No tenia ni un ral i va estar

a punt de morir de pobresa. Però vivia a Suïssa, i els seus

amics catalans internats als camps de concentració de

França tenien totes les esperances posades en ella. Li es-

crivien perquè intercedís a favor seu, perquè fes tràmits i

mobil itzés les seves relacions –coses que Aurora Bertrana

era incapaç de fer perquè en la vida material era un cul

d’olla. Però tenia una generositat innata. El seu exmarit,

un enginyer que durant la guerra se li havia tornat feixis-

ta, un dia va condescendir a enviar-l i un bitl let de mil

francs perquè no es morís de fam. Mil francs suïssos: una

petita fortuna. La Bertrana no s’hi va pensar gens: amb

aquell bitl let de mil francs va agafar el tren de Ginebra a

Perpinyà i va anar a ajudar els seus amics internats de l’ú-

nica manera que ella sabia: cada dia es presentava al

camp d’Argelès a l’hora de dinar amb un cabàs de provisi-

ons i tots aquells exil iats feien barri la fins que arribava el

vespre. Llavors la Bertrana agafava el cabàs i se’n tornava

a la seva dispesa. La cosa va durar setmanes, fins que es

van haver petejat entre tots el bitl let de mil francs de l’en-

ginyer suís i feixista.

Quan parlem de Catalunya, trobo que el bitl let i el ca-

bàs de l’Aurora Bertrana són molt més importants que la

immensa majoria de coses que voldrien que honoréssim

col·lectivament. Per això faig la feina que faig: una feina

no sé si d’editora, d’arqueòloga o de drapaire, de re-

col·lectora de tot allò que no té prou valor als ulls de la

gent. Es tracta de veure l’obra d’art sota la capa de terra

amb què l’ha recobert la indiferència. Es tracta de restau-

rar tots aquells trossos de literatura que el públic no té

consciència que hi són, i que formen junts un paisatge

ample i variat. La l iteratura és el paisatge immaterial

d’una societat. Es tracta de coneixe’l tot, de gaudir-ne a

fons i de tenir-ne cura.

I ara vull parlar del paisatge de debò: del paisatge fet

de camps i de boscos. Quan parlem de cultura no hi solem

pensar, i tanmateix la cultura en primer lloc és això. En el

cas de la catalana, diria que la seva part primordial són les

generacions i generacions de mans d’homes i dones que

han fet el paisatge com es fa una obra d’art. N’hi ha prou

de circular una mica per adonar-se’n: és tota una civi l itza-

ció pagesa que tenim incrustada a les muntanyes i a les

valls.

Aquests dies un tros gran d’aquesta cultura s’ha cre-

mat. Molts de vosaltres haureu vist aquesta imatge tan

punyent de l’incendi a la Ribera d’Ebre: enmig d’una este-

sa immensa d’arbres carbonitzats, un petit clap d’oliveres

indemne. La cultura és això: un clap de conreu que atura

el foc. Deixeu morir els conreus i no hi haurà qui l’aturi.

Aprofito que hi són les autoritats per dir-ho ben alt: a

Catalunya totes dues cultures, la material i la que no, cor-

ren el peri l l de convertir-se en ermots. La precarietat en

què viu el pagès s’assembla a la del músic i del ballarí. És

una fatalitat? No, és una tria política i una manera d’en-

tendre l’autoritat, a base de no escoltar els que cultiven,

els artistes que saben convertir una muntanya en escultu-

ra de pedra seca i els que saben fer-la ballar.

I ara sí que plego, amb unes gràcies immenses i amb

un prec al jurat: que, l’any que ve, entre els artistes que el

CoNCA recompensa, hi hagi un cultivador o un marger. Els

ho devem.

Un grup de pagesos amb tractors en un tall de carretera a la C-12 a Flix dels afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre, l’11 d’agost del 2019. Núria Torres
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Amb la voluntat d’optimitzar la

mobilitat dels treballadors i d’afavo-

rir els mitjans de transport alterna-

tius al vehicle privat, la Diputació de

Barcelona ha impulsat el Pla de des-

plaçament d’empresa (PDE) conver-

tint-se, així, en la primera gran

administració local del país en im-

plantar un document d’aquestes ca-

racterístiques.

El PDE, format per vuit progra-

mes d’acció, té per objectiu millorar

la salut i la seguretat dels treballa-

dors de la Diputació, així com preve-

nir la contaminació atmosfèrica i la

reducció de les emissions de NOx

(òxid de nitrogen), partícules en sus-

pensió i CO2.

Des de la constitució de la Taula

de mobilitat, l’any 2016, la Diputació

de Barcelona treballa per promoure

els mitjans de transport no motorit-

zats i, per a això, impulsarà una mi-

llora de l’accessibilitat i senyalització

dels itineraris per a vianants i s’ins-

tal·laran nous elements per augmen-

tar la capacitat dels aparcaments de

bicicletes, afavorint l’accés als recin-

tes amb aquests mitjans de trans-

port.

En la mateixa línia, s’incorporarà

un conjunt d’eines bàsiques de man-

teniment de les bicicletes als centres

de treball, s’implementaran punts de

recàrrega per a bicicletes elèctriques,

s’incentivarà l’adquisició de bicicletes

i es mantindrà l’aposta per la cam-

panya anyal «Agafa la bici per anar a

la feina», amb la voluntat de poten-

ciar, en tot moment, la intermodali-

tat bicicleta-transport públic. Cal

també destacar que es continuarà

apostant per la flexibilitat laboral

dels treballadors i s’impulsarà el te-

letreball i les videoconferències.

Cultura

La Diputació de Barcelona impulsa el seu Pla de

desplaçament d’empresa i aposta per una

mobilitat sostenible dels seus treballadors i

per la reducció del transport privat
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Promoure l’ús del transport
públic

Actualment, l’accés en transport

públic als centres de treball és al vol-

tant del 47% de la plantilla. Per in-

centivar l’ús del transport públic per

accedir als centres de treball es di-

fondrà l’oferta d’aquest i els avantat-

ges del seu ús entre els treballadors i

els visitants. A més, la Diputació de

Barcelona mantindrà el servei de bus

llançadora al recinte Mundet i es tre-

ballarà per passar-lo del combustible

fòssil a l’híbrid o elèctric.

D’altra banda, també es pro-

mourà l’ús del cotxe compartit i es

difondrà el cost real de l’ús del vehi-

cle privat entre el personal. En

aquesta línia, a més, es treballarà

per renovar la flota de vehicles que

té la corporació prioritzant aquells

vehicles amb unes baixes emissions

de contaminants primaris. Al mateix

temps, es promourà l’ús del cotxe

compartit, s’establiran criteris ambi-

entals en la flota de vehicles dels

proveïdors i s’instal·laran nous punts

de recàrrega elèctrica.
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Formació
Un dels eixos del Pla de Despla-

çament d’Empresa té com a finalitat

formar els treballadors de la Diputa-

ció de Barcelona per una conducció

eficient, per la mobilitat sostenible i

per dur a terme una conducció segu-

ra en bicicleta.

A més, el pla aprovat també pre-

veu que es duguin a terme les acci-

ons necessàries per incidir en altres

administracions per tal d’incremen-

tar el nombre de punts d’aparca-

ment per a bicicletes a la via pública,

que es demani la instal·lació de més

punts del servei Bicing a prop dels

centres de treball i que es millori l’es-

pai per a vianants a les zones més

concorregudes.
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Els anys entre la 1a Guerra Mundial (1914-18) i la 2a

(1939-45) varen ser molt intensos.

A) L’any 1919 l’arquitecte Walter Gropius va fundar la

Staatliches Bauhaus, Escola d’Art i d’Arquitectura Alema-

nya, on proposava «la recuperació dels mètodes artesanals

en l’activitat constructiva, elevar la potència de l’artesania

al mateix nivell que les Belles Arts i intentar comercialitzar

els productes que, integrats en la producció industrial, així

es convertirien  en objectes de consum assequibles al gran

públic».

La ideologia socialista del fundador de la Bauhaus asse-

nyalava una decidida reforma de l’ensenyament i la trans-

formació de la societat burgesa d’aquells anys. La Bauhaus,

amb seus a Weimar, Dessau i Berlín, va ser clausurada pel

partit nazi l’any 1933. Utopia social, experimentació de no-

ves formes de disseny, expressionisme, constructivisme i

molts més àmbits de la vida social i quotidiana, eren objec-

tius d’una pedagogia que volia apropar el disseny i l’art a la

societat, superant els valors de la societat burgesa d’aquells

anys. Les incorporacions a la Bauhaus varen venir d’arreu:

Paul Klee (1920), Vassili Kandinski (1922), que va deixar

Rússia per raó de les purgues polítiques després de la revo-

lució de Lenin de l’any 1917, Theo van Doesburg (1923),

László Moholy-Nagy (1928) i molts més.

M’agrada esmentar com els 100 anys de la Bauhaus

coincideixen amb el projecte d’un nou museu a Dessau,

dissenyat pel jove despatx barceloní Addenda –inaugurat

per Angela Merkel el 8 de setembre de 2019–, guanyador

d’un concurs entre vuit-cents arquitectes d’arreu del món.

B) La transformació del disseny en les arts i en la cons-

trucció va ser una constant durant els anys vint i trenta ar-

reu d’Europa. El racionalisme de la mà de Le Corbusier,

Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius i J.J.P. Oud, pri-

oritzava la funcionalitat, el volum, l’horitzontalitat i la sim-

plicitat sense cap mena d’ornamentació. Era un procés

d’adaptació a les noves tecnologies industrials i per resoldre

els dèficits de la societat d’aquells anys. Fruit d’aquests de-

bats, varen sorgir els Congressos Internacionals d’Arquitec-

tura Moderna (CIAM), iniciats l’any 1928 al castell de La

Sarraz, a Suïssa, i varen continuar a Frankfurt, Brussel·les,

Atenes, París, Bridgwater, Bergamo, Hoddesdon, Ais de

Provença i Dubrovnik, fins a l’any 1959.

El treball d’aquests Congressos –llavor del futur GATC-

PAC– va ser perseverant i així es varen formalitzar  els princi-

pis del Moviment Modern de l’Arquitectura i de l’Urbanisme

com a instruments per millorar la societat. Les propostes

dels CIAM es varen posar en pràctica en la reconstrucció

d’Europa després de la 2a Guerra Mundial. Un dels eixos

programàtics del moviment va ser la Carta d’Atenes, mani-

fest del IV Congrés del CIAM de 1933 i publicat a París el

1942 –en plena ocupació nazi– per Sert i Le Corbusier, que

denuncia la força dels poders econòmics privats en la cons-

trucció de les ciutats i de com les administracions públiques

s’han de esforçar per contrarestar aquests processos en be-

nefici de la comunitat.

El GATCPAC, una lliçó permanent
Agàpit Borràs, arquitecte

Edifici Bauhaus a Dessau. Peter Drews Paul Lester Wiener, Le Corbusier i Josep Lluís Sert
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C) Tal com explica Oriol Bohigas (Quaderns d’Arquitec-

tura núm. 40, any 1960), el GATCPAC (Grup d’Arquitectes i

Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contem-

porània), va néixer a la Via Laietana núm. 18, a l’estudi de

Josep Lluís Sert (títol d’arquitecte 1928) i Sixte Illescas (títol

1929), just en acabar la carrera.

Una primera fita del GATCPAC va ser l’exposició a les Ga-

leries Dalmau de Barcelona, entre el 13 i el 17 d’abril de

1929, titulada «Arquitectura Nova». Va ser una exposició

de projectes de joves arquitectes: Sixte Illescas, Ricardo de

Churruca, Francesc Fàbregas, Germà Rodríguez i Arias,

Cristòfor Alzamora, Enric Pecourt, Pere Armengou, Fran-

cesc Perales, Josep Lluís Sert i Josep Torres i Clavé. D’a-

questa exposició se’n van fer ressò el diari Mirador, La Veu

de Catalunya, La Publicitat i L’Opinió.

En els seus estatuts, el GATCPAC «es proposava reunir

els arquitectes, enginyers i tècnics i tots els industrials del

ram de la construcció per a fomentar i divulgar l’arquitec-

tura contemporània i les indústries que amb ella es relaci-

onin. Estar en contacte amb la resta de les agrupacions

espanyoles i internacionals per al bon desenvolupament

d’aquesta idea a Espanya i a l’estranger».

Oficialment, el grup va néixer l’any següent, el 1930, i

va ser dissolt per la dictadura franquista l’any 1939.

En el grup hi havia, arquitectes, dissenyadors i artistes

preocupats per la racionalització i el funcionament de la

ciutat i el territori, sobre unes bases econòmiques i socials.

Els principals membres del grup eren Josep Lluís Sert, Josep

Torres i Clavé, Antoni Bonet i Castellana, Raimon Duran i

Reynals, Germán Rodríguez i Arias, Joan Baptista Subirana

i Sixte Illescas.

Josep Lluís Sert i Josep Torres i Clavé varen ser pioners

connectant Catalunya amb l’Escola de la Bauhaus, els con-

gressos del CIAM i les idees de Le Corbusier.

CIAM del 1959, organitzat per l’Equip 10, al museu Kröller-Müller, situat al parc nacional de l’Hoge Veluwe
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L’any 1932, en una reunió del CIRPAC (Comitè Internaci-

onal per a la Resolució dels Problemes d’Arquitectura Con-

temporània) a Barcelona, es varen reunir Sert, Le Corbusier

i el president Macià, i d’aquí varen sortir les línies generals

d’un projecte, el pla Macià, que fou liderat per Sert amb

l’assessorament de Le Corbusier.

El pla Macià, juntament amb el Dispensari Antitubercu-

lós al Raval i la Casa Bloc a Sant Andreu, dels arquitectes

Sert, Subirana i Torres i Clavé, són tres exemples significa-

tius del compromís social del GATCPAC amb la societat. Els

Amics de l’Art Nou ADLAN i la revista AC, varen ser aportaci-

ons de molta utilitat i l’Exposició Internacional de Barcelo-

na de l’any 1929 va afavorir també la gènesi del moviment,

mostrant els avenços de l’arquitectura europea, especial-

ment amb el Pavelló alemany de Mies van der Rohe, al cos-

tat de l’arquitectura catalana d’aquells anys.

El GATCPAC va ser la llavor del GATEPAC (Grupo de Artis-

tas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectu-

ra Contemporánea), fundat els dies 25 i 26 d’octubre de

1930 al Gran Hotel de Saragossa, en el qual es va integrar

com a Grup Est o GATCPAC.

El GATCPAC va ser molt actiu durant els anys de la II Re-

pública. Antoni de Moragas i Gallissà va ser qui, durant els

anys 50 —en plena dictadura franquista i juntament amb

altres arquitectes—, va seguir a Catalunya les propostes del

GATCPAC promovent treballs d’investigació en el món de

l’arquitectura i el disseny.

Així, va sorgir el GRUP R (1951-1961), que unificava ar-

quitectes de diferents generacions: Oriol Bohigas, Manuel

Ribas i Piera, Josep Antoni Coderch, Josep Maria Martorell,

Antoni de Moragas i Gallissà i Josep Maria Sostres, entre

d’altres. El seu treball va ser útil i eficaç durant els anys de

repressió del franquisme, va posar de manifest la seva dis-

conformitat amb l’arquitectura acadèmica i monumentalis-

ta de la Dictadura i va seguir les arrels racionalistes iniciades

pel GATCPAC, les avantguardes europees i el caràcter medi-

terrani de l’arquitectura popular catalana. El treball peda-

gògic del GRUP R va ser intens, l’esforç d’Oriol Bohigas

decisiu, i va tenir continuïtat quan ell va ser director de l’Es-

cola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB),

conjuntament amb l’anomenada Escola de Barcelona.

Les propostes avantguardistes de la Bauhaus, els CIAM,

la Carta d’Atenes i les que el GATCPAC va projectar durant

els anys de la II República, varen ser fermes i d’un alt valor

pedagògic. Si va ser contundent el text la Carta d’Atenes

–criticant durament els interessos del capital privat en la

construcció de les ciutats–, les conclusions avui no poden

ser menors, ja que la ciutat construïda esdevé un valor se-

gur pels fons d’inversió de l’economia de mercat: és el va-

lor de canvi que amb raó esmentava Karl Marx.

CIRPAC, Barcelona, 29-31 de març 1932; Plànol del Pla Macià; Dispensari Antituberculós; Casa Bloc
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El sistema capitalista –en moments d’incertesa econò-

mica– aprofita per introduir-se en sectors de l’administració

pública i equipaments urbans que són valors segurs: ense-

nyament, serveis, sanitat i smart cities. Aquest procés, junt

amb la robotització i de la mà de l’anonimat de les noves

tecnologies, altera els valors de la funció pública, la gestió

administrativa i laboral, i afavoreix també la precarietat en

el treball, l’afebliment de la lluita de classes i les estructu-

res sindicals.

Recuperar avui els valors del GATCPAC i la Carta d’Ate-

nes, que reclamaven reforçar els poders públics en la gestió

de les ciutats enfront del capital privat, no està pas lluny del

marc legal vigent avui a l’Estat espanyol. Fem un breu re-

sum:

1. La ciutat i el territori no són una mercaderia: el sòl és

un bé escàs i amb el sòl no s’especula.

Article 47 Constitució Espanyola: «Tots els espanyols te-

nen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders

públics promouran les condicions necessàries i establi-

ran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest

dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’in-

terès general per tal d’impedir l’especulació. La comu-

nitat participarà en les plusvàlues que generi l’acció

urbanística de les entitats públiques».

2. El dret de propietat no incorpora el dret de construir. És

l’Administració qui atorga aquest dret. I per tant, també

pot controlar el preu de venda i de lloguer del mercat

immobiliari.

3. Són tres els elements de la sostenibilitat: econòmic,

mediambiental i social. Our Common Future, Gro Har-

lem Brundtland ONU 1987. El factor social és bàsic en el

planejament sostenible.

El president Nixon, l’any 1970 va promoure l’Earth Day

(Dia de la Terra) juntament amb Procter&Gamble,

Standard Oil, General Electric i altres multinacionals de

la contaminació del medi ambient que avui participen

en el negoci llaminer de la descontaminació blanque-

jant la seva responsabilitat. Posem un exemple: dos

socis poden fer el negoci doble, l’un contamina i l’altre

descontamina, i el màrqueting el fa l’Estat. Avui, «sal-

var el planeta i aturar el canvi climàtic» esdevé el gran

negoci. La manca de crítica a les multinacionals que

han contaminat el planeta, ha facilitat un extraordinari

moviment mundial que ha arribat fins a l’ONU.

12 lliçons avui del GATCPAC

Pavelló de la República, de Josep Lluís Sert i Luis Lacasa, Barcelona; Pavelló alemany, Mies
van der Rohe, Montjuïc, Barcelona; fàbrica Myrurgia (1928-1930), d’Antoni Puig i Gairalt
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4. És imprescindible el planejament intermunicipal. Les

ciutats són un ecosistema territorial i les estructures po-

lítiques i administratives no el poden fragmentar.

5. El marc legal vigent estableix la funció social de l’habi-

tatge. Per tant, els ajuntaments han de tenir un banc de

pisos per a l’habitatge públic i un control del sector im-

mobiliari.

6. Prioritat del transport públic. L’automòbil crea el 72 %

de les emissions de CO2.

7. El planejament urbà no ha de consolidar les desigual-

tats socials. Cal evitar la gentrificació, la dispersió i la se-

gregació urbana: les gated communities.

8. La ciutat digital no ha de substituir la ciutat física. Sen-

se espais públics no hi ha ciutat. Sense cohesió social

no hi ha ciutat.

9. Promoure l’autosuficiència energètica / Banc de terres

agrícoles. Cal evitar la dependència energètica i tenir un

banc de terres agrícoles com a reserva alimentària.

10. Les ciutats produeixen el 70 % de CO2, i això és inad-

missible. La temperatura terrestre no pot superar més

de 2°C l’any 2050.

11. Eliminar l’opacitat dels fons d’inversió immobiliaris. No

a l’smart city (el fons d’inversió controla la ciutat) i sí a

l’smart town hall (el municipi controla la ciutat) .

Article 128. Constitució Espanyola:

«1. Tota la riquesa del país en les seves diverses formes,

i sigui quina sigui la titularitat, resta subordinada a l’in-

terès general».

«2. Es reconeix la iniciativa pública en l’activitat econò-

mica. Mitjançant una llei, determinats recursos o serveis

essencials podran ser reservats al sector públic, especi-

alment en cas de monopoli; podrà ser acordada, tam-

bé, la intervenció d’empreses quan ho exigeixi

l’interès general».

És a dir, l’article 128 de la Constitució Espanyola fins i

tot reconeix l’expropiació de l’empresa privada quan

ho exigeixi l’interès general.

12. Evitar el progressiu despoblament de les zones rurals.

Crear noves centralitats i teixits econòmics per arrelar

activitats al territori.

L’urbanisme del s. XXI ha d’introduir alternatives al sis-

tema econòmic que avui prioritza els interessos del capital

i fomenta l’augment de les desigualtats de la població

mundial (l’1 % de la població mundial controla el 99% de la

riquesa del món. DAVOS, gener 2019).

Casa Barangé (1931), de Ricardo de Churruca; Casa Sans (1933-1936), de Jaume
Mestres i Fossas; Escola Dr. Robert (1936-1938), de Bartomeu Agustí, Camprodon
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Antoine de Saint-Exupéry, a El

Petit Príncep, deia que l’essencial és

invisible als ulls. En un sentit sem-

blant podem afirmar que Seat no és

només una fàbrica de cotxes, ni avui

ni el 1950, any de la seva fundació. A

la nau A-122 de la Zona Franca a Bar-

celona hi ha un petit tresor que va

més enllà de la ferralla i dels vells

neumàtics, un tresor que ha deixat

de ser un petit gran secret arran de

l’incendi del passat mes de febrer i

que per sort només va ocasionar

danys materials. La part positiva és

que va servir per posar de manifest

la importància de models antics i,

sobretot, la història d’aquest gene-

rador de sentiments i emocions.

Benvingut sigui, doncs.. . ja ho diuen,

no hi ha mal que per bé no vingui. I

sempre s’ha de ser positiu.

Un acord a tres entre Fiat com a

soci tecnològic, l’Institut Nacional

d’indústria (INI) i un grup de bancs

va posar Espanya sobre rodes, en

moviment. Un fet que, en aquell

moment de foscor i d’immobilisme,

va ser molt significatiu per al país,

però sobretot per a la seva societat.

Barcelona, amb un teixit produc-

tiu tradicional amb una cultura his-

tòrica en el sector del motor, tant

d’automòbils com de motocicletes,

tenia bons mecànics i bons engi-

nyers. La seva privilegiada situació

geogràfica per poder distribuir per

mar els cotxes cap a Itàlia, soci pre-

ferent, i a altres parts d’Europa per

carretera, van fer que la Sociedad Es-

pañola de Automóviles y Turismos

(Seat) s’instal·lés a Catalunya.

L’any 1953 va sortir el primer cot-

xe de la factoria: un Seat 1400, un

automòbil gran, luxós, pensat per a

serveis públics com els taxis o els mi-

nisteris, però sobretot per capacitar i

educar la cultura de treball de Seat.

L’any 1953 l’empresa tenia 925 em-

pleats i fabricaven cinc cotxes al dia.

Seat, molt més que una fàbrica de
cotxes

Daniel Garcia

Història
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Avui Seat té 15.000 treballadors di-

rectes i fabrica 2.450 cotxes diaris.

L’any 1953 el 90 % de les peces dels

cotxes es fabricaven a la mateixa

Seat. Actualment, tenen centenars

de proveïdors.

Aquell aprenentatge va servir

perquè l’arribada del vaixell insígnia

de la marca, el Seat 600, fent honor

al seu pes i el seu cubicatge, fos un

èxit. Un cotxe simpàtic, que va en-

trar en l’imaginari de tota una socie-

tat la idea d’independència, de

llibertat de moviment, i posar a

l’abast els nous horitzons que supo-

sava poder desplaçar-se els caps de

setmana al mar o a la muntanya,

passar les vacances al poble o, sense

saber-ho, crear el que fins avui és el

sector que genera més PIB: el turis-

me.

L’idil ·l i de Seat amb Fiat va durar

fins a l’any 1980, en què apareix el

desamor i es trenquen les relacions.

Seat continuarà single, no sabem si

per motius voluntaris, fins a l’any

1986, on el flirteig amb el grup

Volkswagen dona els seus fruits i co-

mença una unió que perdura fins al

dia d’avui. Una relació amb les seves

crisis, com en totes les parelles, a

causa del dia a dia, però que avui viu

una dolça lluna de mel. El bon resul-

tat és que Seat és líder de vendes a

l’Estat espanyol i exporta el 80 % de

la seva producció fora de les nostres

fronteres.

Alguns records d’aquella relació

amb Fiat es poden contemplar al Ta-

ller de Cotxes Històrics, un lloc ple

d’històries i d’anècdotes. Es poden

veure des de carrosseries futuristes

per l’època com el Seat Sabio –fabri-

cat amb sinergies amb altres empre-

ses–, fins a cotxes esportius i de gran

cilindrada, protagonistes de popu-

lars pel·lícules protagonitzades per

quinquis els anys vuitanta, o el Seat

850, el 124 Sport, el Fura, el Bocane-

gra o l’Spider.

Detalls com el mític Panda, fins i

tot l’utilitzat per la visita del papa

Joan Pau II l’any 1982, el Ronda, el

Ritmo (cal recordar que Seat va ha-

ver de defensar-se de les acusacions

de plagi davant Fiat) . I també l’Ibiza,

amb número de bastidor 0001, així

com exemplars de les diferents ge-

neracions fins al dia d’avui. A la nau

A-122 de Zona Franca es palpa que

Seat és molt més que una factoria

d’automòbils. A través dels seus cot-

xes, dels seus models i els seus dis-

senys podem fer una retrospectiva

cronogràfica del que han sigut Espa-

nya i Catalunya des de 1950 fins

avui. El franquisme, la transició, la

construcció de l’estat del benestar,

els JJOO o la importància de la mar-

ca Barcelona. Un projecte, el de la

nau A-122 que, lluny de ser un mu-

seu estàtic, reivindica la seva històri-
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a, el seu present i el seu futur amb

models potents, amb dissenys

avantguardistes.

A la nau A-122 de Zona franca hi

ha l’exposició de models, però tam-

bé, al seu cor, trobem un magatzem

de recanvis i de restauració dels cot-

xes antics; i l’arxiu històric, un pro-

jecte iniciat fa tres anys on estan

digitalitzant tota la informació que

tenen de la factoria des de la seva

fundació. L’objectiu de la col·lecció no

és tan sols material, sinó sobretot

emocional. Saben que una marca

que és capaç d’arribar al cor de les

persones, és una marca amb futur.

Per això des del departament de Co-

municació tenen diversos projectes.

L’objectiu és que es parli de Seat com

una marca que emociona.

Emocionant és el projecte «Mar-

queting Seat España», que ha plani-

ficat trenta visites l’any amb el

programa «Redescubre Seat»: es

conviden quinze personalitats del

món de la comunicació, com perio-

distes o influencers, els porten al ta-

ller històric, després visiten la planta

de Martorell per veure in situ les

aplicacions de la indústria 4.0, la ro-

botització, la digitalització o la im-

pressió digital, i després marxen al

circuit de Castellolí on fan un curs de

conducció extrema. Una fireta d’e-

mocions.

Una altra aventura és el Seat

Festival, un espai per gaudir dels cot-

xes clàssics amb la família i els

amics, on els propietaris dels espor-

tius Cupra, com a clients prèmium,

tenen certs privilegis. Aventures com

la de posar 787 cotxes Seat 600 ro-

dant en el circuit de Montmeló i ba-

tre un rècord Guinness, una molt

bona iniciativa per commemorar els

seus cinquanta anys. Seat Festival

programa esdeveniments cada any

per commemorar els aniversaris dels

seus diferents models, com el

d’aquest 2019, per celebrar els

cinquanta anys del Seat 1430 i els

vint del Seat León al circuit Xest de

València.

Música en directe, atraccions per

nens, parades vintage, menjar en

food trucks. . . excitació per als cinc

sentits sota el paraigua de la marca

de l’emoció.

Per tot això Seat és molt més

que una fàbrica de cotxes, molt més

que la història d’un país i d’una soci-

etat, molt més que disseny avant-

guardista, molt més que la

democratització de la tecnologia.

Seat és història, però sobretot és

present. Es respira emoció a la nau

de Zona Franca A-122 i a la planta de

Martorell. On, com deia Antoine de

Saint-Exupéry a El Petit Princep, l’es-

sencial és invisible als ulls.
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Juan Ramón Morante va néixer el 9 d’abril de l’any

1927 a Huéneja, un petit poble granadí situat a la part sud-

oriental de la comarca de Guadix. Era el més gran de quatre

germans d’una família de camperols socialistes i ugetistes

que no sabien llegir ni escriure, un fet habitual en aquells

anys entre els jornalers que treballaven de sol a sol amb uns

salaris de misèria. Entre els seus records d’infantesa n’hi ha

un de molt viu: l’emoció d’entrar per primer cop a la Casa

del Pueblo de la mà del seu pare.

També recorda perfectament quan, als vuit anys, un

home adinerat per al qual treballava el seu pare va estar a

punt de negar-li l’accés a la cultura. «Vino a ver a mi padre

y le habló de mi. Le dijo que ya era suficientemente mayor

para que me sacara de la escuela y se lo mandase. Quería

ponerme a cuidar unos cerdos que tenia a cambio de cua-

tro perras». La feina consistia menar uns porcs «tan gran-

des que parecían caballos, con unos colmillos de palmo y

medio», i procurar no entressin als sembrats i es mengessin

les espigues de civada i blat que trobaven pel camí. «Mi pa-

dre se fue al colegio a consultar con el maestro». I aquest li

ho va desaconsellar, «le dijo que yo tenía las mejores notas

y que sacarme de allí sería una tragedia para mi. Le pidió

por favor que me dejara en clase y que solicitarían becas, o

que ya lo arreglarían ya que tenia cualidades para estudi-

ar». El seu pare li ho va voler explicar: «Hijo, un poco de di-

nero nos iría muy bien, pero tu maestro cree que eres muy

bueno». Va continuar a l’escola. Encara era petit, i si no ha-

Història

Juan Ramón Morante, referent sindical
Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGTde Catalunya

Infantesa

Fotografies cedides per Juan Ramón Morante
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gués estat per la intervenció del mestre, hauria entrat de

ple en l’explotació infantil. «La respuesta del dueño no po-

dia ser más estúpida: ‹váyase usted y su hijo a la mierda›. Y

lo despidió del trabajo. El caciquismo no ha querido nunca

jamás que los hijos de los trabajadores tengamos estu-

dios».

Just a l’inici de la guerra, la seva família va rebre unes

terres que els seus propietaris havien abandonat en la fugi-

da cap a una zona on havia triomfat la insurrecció militar.

L’oligarquia terratinent andalusa va donar total suport a

l’Alzamiento Nacional, però Huéneja havia quedat a la zona

fidel a la República. Era l’any 1936 i la reforma agrària d’An-

dalusia lliurava terrenys sense ús a gent amb necessitats de

treballar; tot a canvi dels impostos corresponents. «Mis pa-

dres, que eran pobres y analfabetos, tenían que alimentar a

cuatro hijos, o sea que se lo tomaron como una bendición.

Mientras ellos regentaron aquella tierra, llena de ortigas,

pinchos e hierbas salvajes, todo estuvo tan limpio y sem-

brado como una maceta». Però va arribar l’exèrcit feixista

al poble i, amb ells, els propietaris de les terres: els qui mai

no les havien treballades. Van denunciar els pares del Juan

Ramón i la resta de treballadors a la Comandancia Militar

Provisional.   «Les acusaban de haberse apoderado de las

tierras y, además, de ser comunistas y ateos. Los militares

les metieron paliza tras paliza, martirio tras martirio, y a mi

madre (y quiero que escribas esto para que la juventud se

entere un poco de qué iba el franquismo) la mandaron a

casa desnuda, con los pechos reventados por las palizas, y

para vejarla todavía más le dieron a beber un bote de acei-

te de ricino, más de un cuarto de litro, para que se hiciera

sus necesidades en medio de la calle».

Ell tenia nou anys, els pares a la presó i els germans a

càrrec seu. «Ellos sobrevivieron, pero muchos de los denun-

ciados murieron durante los días de malos tratos. ¿Todo

esto por qué? Por haber trabajado una tierra abandonada,

obedeciendo la ley, pagando sus impuestos, por ser de cla-

se humilde».   El seu pare va necessitar cures mèdiques du-

rant quinze dies. «Después de las torturas, la camiseta, los

calzoncillos, la ropa, se le quedó incrustada en las crostas

infectadas que tenia en la espalda y los glúteos».

Joventut
Va acabar els estudis amb èxit i als 17 anys, fent el batxi-

llerat a Granada, ja es va comprometre políticament. Volia

ser metge i, bon estudiant com era, hauria acabat la carrera

de manera brillant si les circumstàncies polítiques no ho ha-

guessin impedit. «Me alojaba en una posada de arrieros

que era para burros, mulos y caballos, però que era barato».

Alhora, conspirava amb els grups d’estudiants que s’organit-

zaven en la clandestinitat. «En estas entremedias me llamó

a Madrid el compañero Sócrates Gómez, el célebre periodis-

ta, secretario general del PSOE en el interior». Li van encar-

regar fer-se càrrec de la Secretaria General de Granada de les

Juventudes Socialistas Unificadas que havien fundat Santia-

go Carrillo i el mateix Sócrates Gómez abans de la guerra.

«Estábamos en contacto con los guerrilleros republicanos de

la montaña y de la ciudad». Cal recordar que als anys qua-

ranta els maquis van desenvolupar una gran activitat a la

zona de Granada i Màlaga. «Por un momento, fuimos fuer-

tes. Planeábamos que bajaran por grupos a la ciudad, pero

en el ‹ahora si, ahora no› todo quedó en agua de borra-

jas».   El 16 de setembre 1944 tot va acabar de manera brus-

ca. «Cayó la Ejecutiva General y, detrás suyo, células de

pueblos, de barrios, comarcales, todos comprometidos en la

lucha contra el franquismo. A mí me pillaron con una má-

quina de escribir, una imprenta manual y un revólver con

cargadores. Aplicaron métodos represivos y brutales, desde

descargas eléctricas en los testículos... todo lo habido y por

haber. El 11 de agosto del año siguiente nos juzgaron en la

Capitanía Militar de Granada, 9.ª Región Militar. Nos hicie-

ron un Consejo Sumarísimo de Urgencia a más de cien per-

sonas, todos jóvenes. Nos condenaron por rebelión militar y

pedían la pena de muerte».

L’advocat militar que li va ser assignat a en Juan Ramón

es va endur la partida de naixement a Madrid i va aconse-

guir la commutació de la pena de mort per ser menor

d’edat. Tenir disset anys va salvar-lo de l’afusellament que

Història

Casa del Poble de Mataró, seu de la UGT i del Partit Socialista. Museu Arxiu de Santa
Maria de Mataró
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van patir molts dels altres acusats. «Me trajo la conmutaci-

ón de la pena de muerte por la de 30 años y al ser por he-

chos políticos nos aplicaron los indultos correspondientes.

En total cumplí 3 años, 4 meses y 12 días, 1.220 días». Va

sol·l icitar la redempció de pena per treball, «cada día de

trabajo equivalía a tres de cárcel», i el van destinar a l’Hos-

pital Penitenciario de Yeserías (Madrid) . «Después me tras-

ladaron otra vez a Granada, donde el día 28 de enero de

1948 me dieron la libertad». Als tres anys, sis mesos i dotze

dies, va sortir en una llibertat provisional indefinida i sense

dret a treballar en bancs, caixes d’estalvis, correus… en mol-

tes feines per a les quals estava capacitat.

Servei militar a Mataró
No el van alliberar del tot. «Seguidamente me dijeron

que tenía que presentarme para hacer el Servicio Militar.

Fui de la cárcel a la mili y estaba hecho un clavo de chuclao

que estaba». El president de la Comisión Vigilada li va orde-

nar que es presentés amb la seva lleva, la del 1948, de re-

emplaçament al Regiment d’Artilleria de Muntanya 21 de

Mataró. El període d’instrucció el va fer a Vilassar de Mar.

Després de tot aquest període problemàtic de guerra, re-

pressió i presó, amb tots els patiments consegüents, confes-

sa que va ser un període tranquil. Va ser un any, cinc mesos i

16 dies fins a la llicència limitada. «Sin ganas de cansar, sin

recomendación de nada y de nadie, sin conocer al pueblo y

sus costumbres, me pasé una mili estupenda».

Les novatades però, no hi eren absents. «Los veteranos,

para reírse de los reclutas, ponían sal gorda en las orejas de

los mulos, pinchos debajo del rabo, y los animales pegaban

más patadas que los grillos. Lo peor es que teníamos que

cargar con palancas y a la voz de mando, el cañón, el mástil

y la cureña. Un día, estando allí, un mulo le levantó la tapa

de los sesos, de una coz, a un soldado». El practicant, en

veure el recluta dessagnant-se a terra, també va caure ma-

rejat. El tinent va demanar un voluntari i Morante va fer un

pas endavant. No en va, volia estudiar la carrera de Medici-

na. «Me emboliqué a curarlo con mis nociones de medici-

na, cogí el macuto del practicante, encontré una caja

metálica porta-jeringas y la llené de agua oxigenada. Le

pude cortar la hemorragia, le apliqué entre diez y doce

agrafes metálicos y le vendé. Para cuando llegó la ambu-

lancia ya había cortado la hemorragia y estaba estable. En

Mataró, en el hospital, salvó la vida». El comandant mèdic,

en arribar de Barcelona, va anar a l’hospital militar i en re-

conèixer l’artil ler accidentat va comprovar que, qui fos que

l’havia assistit, ho havia fet molt bé. «El susto viene cuando

a las cuatro de la tarde, estando en el descanso, me manda

llamar con un cabo y dos artilleros. Yo estaba acojonado,

qué miedo pasé. Daba un paso delante y dos pasos para

atrás». En aquests moments va recordar què li deia el seu

pare, «Niño, no seas nunca de los de delante ni los de

detrás, siempre en los del medio». La realitat va ser que el

comandant mèdic el felicità dient que hauria d’estar con-

tent per haver salvat la vida a un company. «Yo temblando

y ellos de risas, e invitándome a coñac. Me nombraron

practicante oficial del Regimiento, pero no de la tropa, sino

solo de oficiales, y empecé a hacer un cursillo intensivo de

medicina en el hospital militar. La cosa fue a más cuando

empezaron a encontrarme simpático y discreto; pues claro.

¿Te lo puedes imaginar? Les veía cada día, ponía inyeccio-

nes a sus mujeres y a sus hijos, charlábamos de fútbol y del

tiempo… ¡Hasta le hacía un curso de escribir a máquina a la

hija del general! Estaba rebajado de toda clase de servicios

y guardias». Malgrat les bones relacions, el passat no havia

desaparegut. «Un día me pillaron. –¿Es cierto que usted

debe firmar cada quince días por delitos de terrorismo polí-

tico?– Les dije que sí. –Está bien–, dijeron. –Puede quedar-

se aquí, pero usted es demasiado joven para meterse en

política. No lo haga».

Retorn a Mataró: treballador del tèxtil
Els  militars el van intentar ajudar a trobar feina, però tot

l’esforç fou en va; els seus delictes l’impedien treballar ar-

reu on ells l’enviaven. Els antecedents li varen jugar una

mala passada. «No pude trabajar en muchos sitios por exi-

girme el Certificado de Antecedentes Penales y cuando lo

Història

Xemineia de l’antiga fàbrica Ymbert
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extendía figuraba que fui condenado en Consejo de Guerra

Militar a la pena de 30 años por rebelión militar». Quan fi-

nalitza les seves obligacions militars tornar a la seva Huéne-

ja natal i treballa d’auxiliar de secretaria, «pero no me

convenció el ambiente. En el año 1952 volví a Mataró. Me

enteré de que había una vacante en una empresa, y acabé

de encargado de confección en la fábrica textil Ymbern,

dónde he estado más de treinta años, treinta y tres concre-

tamente». Es queda definitivament a Mataró. «Desde en-

tonces estoy aquí. El clima, las costumbres, sus gentes, me

decidieron. Al principio tenía que presentarme cada prime-

ro de mes al capitán de la Guardia Civil hasta el año 1976.

Podría decir que casi llevaba un fusil detrás mío a cada paso

que daba. Cada vez que había una reunión o convocatoria

de huelga, me llamaba la Guardia Civil y el capitán me po-

nía la pistola en el pecho y me amenazaba».

A la fàbrica es guanya la confiança dels companys gràci-

es a la seva capacitat, la seva honestedat i el seu dinamis-

me. «Los trabajadores, enseguida que me conocieron, me

votaron como delegado y vocal del Comité de Empresa». El

1974 el van nomenar professor de l’Escola Sindical Comarcal

de Mataró i cronometrador oficial del Sindicat Vertical. Pas-

sa a ocupar importants càrrecs provincials i nacionals en el

Sindicat Vertical, l’únic autoritzat pel franquisme, «no había

otros medios para defender a los trabajadores». Alhora,

amb altres companys, comença a organitzar clandestina-

ment de nou la UGT i el PSOE. Està orgullós del seu carnet,

el número 4 de la UGT de Mataró.

Recuper les llibertats
A finals dels anys seixanta entren en contacte amb per-

sones disposades a reorganitzar la Federació Catalana del

PSOE i de la UGT i faciliten la celebració de reunions i de

contactes. Formen una comissió representativa del tèxtil, la

construcció i la metal·lúrgica amb Andrés Portillo, José Me-

llado, Fermín Fernández i ell mateix. Molts altres companys

s’hi van incorporant successivament. «Un día, desde la di-

rección en el exilio de Toulouse nos llega la orden de aban-

donar el Sindicato Vertical». Per a alguns que hi havien

participat va ser un greu error, ja que, a parer seu, CCOO va

passar a ocupar els càrrecs vacants i, a la pràctica, va treure

profit d’una feina que ells feia anys que feien.  

«Al principio tuvimos reuniones en la montaña, en ba-

res o en casas particulares. Contactamos con compañeros

veteranos, quienes nos atendieron muy bien y nos ayuda-

ban en todo lo que podían». Un cop establert el contacte

en els centres de treball, pensen que tenen l’obligació d’ofe-

rir uns serveis que havien promès. «Con muchas dificulta-

des alquilamos un piso en la calle Santa Teresa. Para poder

sufragar los gastos –muebles, alquiler, pagas a los aboga-

dos.. .– nos vimos en la obligación de solicitar un préstamo

de 100.000 pesetas en la Caja de Ahorros Laietana, avala-

dos por Portillo y yo mismo». En aparença era únicament

un despatx de serveis jurídics. Els advocats mai no s’anunci-

aven com advocats de la UGT. La tapadora va funcionar bé i

l’organització clandestina va anar creixent.

Només passen quaranta dies de la mort del dictador el

1975 i ja estan preparats per donar els primers carnets. El

gener del 1976 els comencen a lliurar i el pis es fa petit.

«Tuvimos la necesidad de buscar un local más grande y nos

trasladamos a la calle San Rafael, bajo y piso. Para poder

salir adelante y sufragar los gestos emitimos unos bonos de

mil pesetas. Muchos compañeros, transcurridos varios me-

ses, se dieron cuenta de la situación y los regalaron. De esta

forma pudimos salir adelante. Contratamos al abogado

José Antonio Haro, con mucho interés por la organización,

que no perdía ningún caso, ni en Magistratura ni en ningu-

na otra institución. Ello nos llevó todavía a más afiliación,

que fue masiva. Trabajábamos siempre en equipo».

Van estar en aquest local fins al 1979 i, no sense haver

d’enfrontar-se als altres sindicats, van recuperar l’antiga

Casa del Poble, edifici actual de la seu de la UGT de Mataró i

el Maresme. Prèviament, el 21 de juliol de 1977 s’havia ce-

lebrat una important reunió a la seu de l’Agrupació Socialis-

ta de Mataró del PSOE entre membres del seu Comitè

Executiu i un grup de vells sindicalistes. El motiu va ser el

ll iurament per part d’aquests últims de l’escriptura i altres

Història

Juan Ramon Morante i la seva dona
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documents que acreditaven que l’edifici situat a la confluèn-

cia dels carrers Santa Marta i la plaça de Los Caídos «nos

pertenecía ya que en este lugar estaba ubicada la Casa del

Pueblo». Els terrenys i l’edifici havien estat adquirits l’any

1923 «a costa de un gran sacrificio de todos los trabajado-

res socialistas y ugetistas». Sindicalistes i militants socialis-

tes no podien contenir l’emoció. «Los compañeros

históricos, persones ya muy mayores, estuvieron muy con-

tentos y nos felicitaron por lo que habíamos hecho en bene-

ficio de los trabajadores».

Fan una assemblea als Salesians de Mataró i nomenen

la nova executiva comarcal amb Andrés Portillo, José Mella-

do, Fermín Fernández i ell mateix, com a secretari de For-

mació. Al cap de dos anys, s’escull una segona executiva i

José Mellado n’és nomenat secretari general. En estructu-

rar-se les branques professionals, és nomenat secretari ge-

neral del Sindicat del Tèxtil.

Un referent sindical
Per importants motius de salut ha d’afluixar la seva mi-

litància més activa. Un Tribunal Mèdic de Barcelona li va

concedir la invalidesa permanent total en patir una cardio-

patia hipertensiva, avui dia agreujada per arrítmia per fi-

bril ·lació auricular. No obstant això, va començar a

desenvolupar la seva tasca d’assessor laboral. «Siempre

que mi enfemedad me lo ha permitido, he estado haciendo

escritos para la conciliación, para las demandas a Magistra-

tura, asesoramiento de todas clases.. . cartas a las empresas

diciendo que estaban atropellando las leyes laborales,

etc.». Sempre ha defensat que el sindicalisme ha d’estar

capacitat, amb quadres efectius i competents, per resoldre

els problemes dels treballadors en primera instància. «Los

que conocemos el puesto de trabajo somos los que pode-

mos resolver la papeleta de los trabajadores. Ahora bien, si

se trata de una cuestión jurídica bien definida, como el cier-

re de una empresa, se pasa al abogado. Pero tenemos que

estar bien preparados para salir al frente de los problemas

que afectan a los trabajadores. Este es un papel muy im-

portante para poder luchar con más eficacia». Ja en plena

democràcia, una democràcia per a la qual havia lluitat tant,

va haver de batallar perquè li reconeguessin la seva condi-

ció d’antic pres polític. En un principi li van denegar el dret a

rebre la indemnització corresponent per haver patit un perí-

ode de presó de tres anys. Davant la injustícia, ell i alguns

companys van remoure cel i terra fins a resoldre la desraó.

Va tramitar molts expedients i va aconseguir el que volia. La

consideració justament merescuda.

Avui, amb més de noranta anys, entra cada dia per la

porta de la UGT de Mataró i organitza activitats per a la

gent gran des de la Unió de Jubilats i Pensionistes.

Ell està content amb tot el que ha aconseguit la lluita

dels treballadors, però no per això s’hi conforma. «La UGT

es centenaria. No olvidemos que no podemos estancarnos.

Tenemos que seguir luchando, reclamando mejoras, día a

día. La economía del país tiene que ser repartida más equi-

tativamente. Me permito hacer un llamamiento con todo

mi corazón al Partido Socialista y a la UGT: que mantenga-

mos la guardia y no paremos de seguir reivindicando».

Història

Entre altres reconeixements, el 1988 va rebre la

placa commemorativa del Centenari de la UGT, en un

acte celebrat a Mataró, de mans de l’alcalde Manuel

Mas. El maig del 1990, amb altres veterans, va ser ob-

jecte d’un reconeixement per part de l’Agrupació Socia-

l ista de Mataró pel seu «compromís amb la causa

socialista». A petició de Secretariat de la UGT de Cata-

lunya, el Departament de Treball de la Generalitat  l i va

atorgar la Medalla President Macià el 1992 per «la

seva dedicació al treball i al sindicalisme». L’octubre de

2003 l’Agrupació de Mataró del PSC li va retre un ho-

menatge junt amb la també veterana sindicalista Leo-

càdia Bellavista. També els Amics de la Ciutat de

Mataró li reten homenatge el 2004, i el 2018, la Fira

de la Gent Gran el va distingir com a persona de més

de 90 anys en actiu compromesa socialment que col·la-

bora activament amb una entitat.

Juan Ramon Morante amb la seva família
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No sé si ho has pensat alguna vega-

da, però els criminals i els escriptors tenim

moltes coses en comú. A tots dos ens

agrada associar-nos de tant en tant amb

altres actors del gremi i, alhora, competir

amb ells per un tros del pastís. Però en

aquesta truculenta relació també hi ha

espai per a l’admiració mútua i la compa-

nyonia. Avui et parlo dels millors blogs cri-

minals que segueixo a la xarxa, dels quals

gaudeixo i aprenc cada setmana.

Segons el meu criteri, els recollirem

aquí per molts i diversos motius. El més

important és que destil·len una cosa que

considero primordial: passió. Tots ells, en

el seu estil, expliquen les seves experièn-

cies amb el gènere i em permeten apren-

dre i conèixer un munt de coses al mateix

temps que m’entretinc. Puc demanar res

més? Qualitat? D’això tots en traspuen,

pels quatre costats. Espero que a tu tam-

bé t’agradin i acabis seguint les seves pu-

blicacions.

Potser no hi són tots, però et puc as-

segurar que tots els que hi ha, ho són.

T’ha quedat clar? A mi tampoc. Així que...

millor que desfem l’embolic.

La jerarquia en què apareixeran l’he

basada en un simple ordre alfabètic del

domini web. Tots són igual d’importants i

tots ofereixen contingut negre i criminal

de qualitat.

Ana Bolox
Pren el nom

de l’autora de

gènere criminal,

Ana Bolox. En

realitat el que

escriu Ana és

una branca de la novel·la criminal deno-

minada Cozy, un tipus d’històries més

amables i elegants, com ella mateixa

s’encarrega d’explicar-nos.

A la web d’Ana Bollox podràs tro-

bar-hi de tot. Si ets amant del gènere

negre i criminal, podràs l legir-hi molts

articles que anal itzen tots els aspectes

d’aquestes trames. Per exemple, si no

tens clara la diferència entre novel ·la de

suspens i pol icíaca, Ana t’ho especifica

en diversos articles.

Si el teu tema és la lectura, Ana pu-

bl ica de tant en tant ressenyes dels l l i -

bres que va l legint, i ho fa d’una

manera directa i sincera. Cal dir que l le-

geix molt, per tant, espera una gran

quantitat de títols per sumar, o no, a la

teva l l ista de futures lectures.

Però a més, si t’agrada escriure, en

el blog pots trobar una quantitat enor-

me de consel ls per crear les teves histò-

ries pol icials i detectivesques. Encara

més, Ana ofereix cursos de mentoria i

tal lers de novel ·la pol icíaca. També té

diversos l l ibres publicats per ajudar-te

en la construcció d’escenes, de perso-

natges i en la configuració de l’estruc-

tura de la teva novel ·la.

Però si tot això et sembla poc, et

diré que Ana Bolox és, a més, una gran

escriptora i té unes de les mil lors no-

vel ·les detectivesques que he llegit. Per

mi és l’Agatha Christie contemporània,

o almenys com m’havia imaginat que

serien les novel ·les d’Agatha abans de

l legir-la.

Arantxa
Rufo

En primer

lloc permet-me

un advertiment.

Si la teva ll ista

de lectures pen-

dents és llarga,

no visitis el blog d’Arantxa Rufo. De

debò. Fuig, ara que pots, ara que hi ets

a temps. Per a mi ja és tard, però tu pots

salvar-te. Si encara t’atreveixes a entrar-

hi, t’adverteixo que ho faràs en un dels

millors blogs criminals que conec.

Arantxa Rufo escriu, i com ho fa! ,

però també llegeix, i en quina quanti-

tat! La seva web mola molt, i tot el ma-

terial multimèdia que uti l itza denota

qual itat. L’envejo una mica. . . Au, va,

l’envejo un molt! Perquè tot el que cl is-

ses, tot el que publica, ho fa bé. Es nota

que darrere hi ha molta feina.

Però anem al moll de l’os. Què pots

trobar en el blog d’Arantxa? En primer

l loc, ressenyes. I aquestes solen abastar

tota mena de gèneres, encara que la

novel ·la negra i criminal sol ser la pre-

dominant. Ja t’he dit que Arantxa Rufo

té una gran capacitat per anal itzar les

novel ·les i per pujar-te’n l’hype fins als

núvols. Però també et pot treure del

cap les ganes de l legir un relat que te-

nies present perquè a el la no l’ha con-

vençut. Confio molt en la seva opinió,

tant per incloure com per retirar l l ibres

de la pi la de pendents.

Però Rufo també comparteix les

seves divagacions sobre el món dels

lectors i els escriptors, i la veritat és que

s’agraeix la sinceritat amb què tracta

aquests temes.

Ah, sí, me n’oblidava! Arantxa també

escriu les seves pròpies novel·les. I ho fa

igual de bé que tot el que fa al seu web.

Avui dia té dues novel·les publicades: En

el punto de mira i Zed está muerto. I puc

dir-te que són dels millors thrillers que he

llegit en molt de temps, sobretot la sego-

na. Apunta el nom d’Arantxa Rufo, per-

què d’aquí a poc temps estarà alternant

amb els grans.

Els millors blogs criminals
Alejandro Moreno Sánchez, col·laborador de la revista Solo Novela Negra.

Article extret del seu blog Alejandromorenosanchez. com
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Cruce de
Caminos

Cruce de Ca-

minos és el blog

que encapçala Da-

vid Gómez Hidal-

go, encara que

també hi partici-

pen altres escriptors. I per què Cruce de

Caminos és un dels blogs criminals que

recomano? Doncs per la quantitat d’infor-

mació que proporcionen els seus col·labo-

radors. Informació centrada

principalment en novel·les negres crimi-

nals. Destaquen dues coses: les novetats

que es van publicant mes rere mes en el

sector editorial i que engloben el gènere

negre i criminal en la seva majoria; i l’al-

tra principal activitat del blog, les resse-

nyes. El millor de tot és que les fan molts

col·laboradors, raó per la qual pots tenir

una opinió variada i àmplia. Si t’agrada

ressenyar, no dubtis a posar-te en contac-

te amb David: et rebrà amb els braços

oberts.

També accepten relats per ser publi-

cats en diferents antologies. L’última que

ha vist la llum ha estat Impasse. Ja han

publicat un parell d’antologies de relats i

segur que n’hi haurà més en el futur.

Detrás de la
pistola

Detrás de la

pistola és el blog

de Cris Mandarica,

una de les millors

blogueres crimi-

nals que conec. I

també és el títol de la seva primera no-

vel·la, però això millor que t’ho expliqui

després.

Llegir els articles de Cris és com estar

escoltant una amiga. Una amiga a qui li

encanta la novel·la negra i a qui vols es-

coltar el que t’ha de dir. Però el que té de

bo Cris no és el que explica, sinó com ho

fa. T’ha passat alguna vegada que no tro-

bes les paraules per dir alguna cosa i arri-

ba algú i diu exactament el que tenies al

cap? Això mateix em passa amb Cris i la

seva manera d’enfocar cada article.

Et recomano que donis un cop d’ull a

la llista de ressenyes que té, perquè no

són ressenyes a l’ús. Imagina’t que un

amic acaba de llegir un llibre i està desit-

jant explicar-te amb les seves pròpies pa-

raules de què va i quins sentiments li ha

remogut aquesta història. Perquè així són

les ressenyes de Cris: franquesa al cent

per cent.

Com et deia al principi, Detrás de la

pistola no és només el nom del seu blog,

sinó que també és el de la seva primera

obra. Cris Mandarica, igual que jo, la va

publicar amb Libros.com després d’una

campanya de micromecenatge. I t’haig de

dir que està molt bé: tota una negra reco-

manació.

Interrobang
Jordi Valero és

un entusiasta del

gènere criminal i

es nota. El seu

blog porta en línia

des del 2010 i hi

pots trobar tota mena de continguts dedi-

cats al gènere. Ja ho diu el subtítol: «On

conviuen el gènere de l’enigma i el gènere

negre en qualsevol de les seves manifesta-

cions». I és així.

Valero no ressenya únicament no-

vel·les –i ho fa d’una manera molt amena i

senzilla–, també ressenya sèries de televi-

sió, de plataformes digitals, còmics, pel·lí-

cules, obres de teatre... fins i tot de jocs! I

no només s’acaba aquí, sinó que escriu

cròniques sobre esdeveniments i algun o

altre article d’opinió molt interessant. El

blog Interrobang és un veterà de la xarxa i

espero que ho continuï sent, ja que per mi

és un dels millors blogs criminals. El vaig

descobrir fa poc i, si no el coneixes, no et

pots permetre no deixar-t’hi caure i no

guardar-lo entre els teus favorits.

Izaskun
Albéniz

És innegable.

Per les venes d’I -

zaskun Albéniz

corre novel·la ne-

gra a dojo. Perquè si no, és impossible

que d’una sola persona sorgeixi tant i tan

bon contingut negre i criminal. Perquè

una de les coses que destaquen de la web

d’Izaskun, i per això la considero una de

les millors criminals de la blogosfera, és la

qualitat i la varietat del contingut.

A Izaskun li agrada analitzar sèries,

pel·lícules i novel·les del gènere, i ho fa

coneixent els seus fonaments. Però també

ens porta casos curiosos basats en fets re-

als i consells per millorar les nostres lectu-

res criminals.

Però a més, Izaskun té una veu d’allò

més bonica. I si no em creus, dona un cop

d’ull (o escolta) els relats noir que ha anat

publicant en el seu blog. Izaskun està en-

testada que gaudim de les històries noir

amb tots els sentits.

A més a més, malgrat que Izaskun

encara no ha publicat cap novel·la (tot i

que no trigarà), pots llegir un parell de re-

lats seus. El primer és un relat negre en el

qual la mentida té joc, un paper molt im-

portant. La segona publicació és la seva

Sèrie Pentagrama Criminal, i Do és el pri-

mer volum de la col·lecció. Ambdós són

molt bons i te’ls recomano de debò.

Mis detectives
favorit@s

Mis detectives

favorit@s és un

blog criminal dife-

rent. No hi obser-

varàs les típiques

ressenyes, repor-

tatges, entrevistes o anàlisis d’històries

criminals. El que hi trobaràs és informació

sobre novel·les criminals, sobre els seus

autors i, per damunt de tot, sobre els de-

tectius que les protagonitzen.

Mis detectives favorit@s és en realitat

una gran base de dades amb tota la in-

formació possible sobre els detectius que

protagonitzen els nostres llibres predilec-

tes. Hi ha fins i tot un mapa per situar on

es localitzen les històries i recerques nar-

rades en les novel·les. També tenen una

secció de publicacions i una agenda ne-

gra, però el més important és la impressi-

onant recopilació d’informació sobre els

nostres detectius preferits.
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Moon
Magazine

La revista cul-

tural (i digital)

Moon Magazine

no és únicament

de novel·la negra,

és molt més. És li -

teratura, i cinema, i teatre, i música, i fo-

tografia... i tot l’espectre cultural

imaginable. Però a més té una secció bo-

níssima dedicada al gènere negre. I és

aquesta secció la que considero un dels

millors blogs criminals per diversos mo-

tius.

Hi podràs trobar ressenyes de grans

novel·les criminals i també reportatges. És

cert que les ressenyes solen ser el que

més s’hi publica, però com que són molt

valuoses compensa que no hi tractin al-

tres temes.

Mucho más
que un libro

Ja ho anuncia el nom de la web: hi

trobaràs molt més que un llibre, i s’acom-

pleix. Els nois de MMQUL, assabentats

que els amants del gènere negre no ens

centrem només en les novel·les, ens apor-

ten un contingut molt variat i de primera

mà. Una cosa que m’agrada molt és que

donen veu a autors poc coneguts i així

descobrim obres que no figuren en pri-

mera línia, però que per qualitat podrien

ser-hi perfectament.

A la web podràs llegir ressenyes, però

també cròniques de presentacions de lli -

bres. A més, cada cert temps anuncien

sortejos de llibres que han estat resse-

nyats a la web i dels autors sobre qui han

parlat en algun article. També hi podràs

llegir notícies, entrevistes i l’agenda d’es-

deveniments negres criminals. Si vols es-

tar al dia del món negre criminal, no pots

perdre-te-la. Tot això fa de MMQUL un

dels millors blogs criminals.

Negra y
Mortal

Si el que t’a-

grada són les res-

senyes, Negra y

Mortal és un dels

millors blogs criminals en línia. En publi-

quen diverses cada setmana, i no només

de novel·les negrocriminals. Hi ha espai

per a tota mena de gèneres. Però especi-

alment les ressenyes et fan venir ganes de

sortir corrent a la llibreria per agenciar-

te’n un exemplar. Clares, concises i sense

espòilers, com ha de ser. La gran quantitat

de col·laboradors que té la web ho fa pos-

sible.

Però també hi ha reportatges, entre-

vistes, articles amb recomanacions i una

agenda amb els pròxims esdeveniments. I

el que més m’agrada: una secció de pod-

cast on es parla de llibres i s’entrevisten

molts dels seus autors. Això m’ha permès

trobar obres estupendes i descobrir autors

que només coneixia de nom.

Revista
Calibre .38

Encara que

aparegui la penúl-

tima (si fos un butlletí en lloc d’una revis-

ta, estaria uns llocs més amunt) Revista

Calibre .38 és, segons el meu criteri, la

web de gènere negre i criminal de refe-

rència entre totes les que conec.

El director, Ricardo Bosque, és un co-

negut amant del gènere negre i un gran

criminal. Ja ens va explicar els seus motius

per llegir novel·la negra i també els seus

motius per escriure’n. Així que una revista

digital en què ell estigui manejant els fils

ha de ser molt negra i molt criminal.

Una de les coses bones de Revista Ca-

libre .38 és que té una gran plantilla de

col·laboradors, molts d’ells escriptors del

gènere. Gràcies a aquesta varietat hi pots

trobar una gran riquesa de contingut. I

això s’agraeix molt.

A la Revista Calibre .38 trobaràs res-

senyes de novel·les, de còmics, les últimes

novetats editorials, crítiques de cinema,

reportatges sobre esdeveniments crimi-

nals, entrevistes i, fins i tot, relats. Tenen

una secció de descàrregues on podràs

baixar relats i alguns números antics de

quan la revista es publicava en PDF.

Solo Novela
Negra

En realitat,

Solo Novela Negra

no és un dels mi-

llors blogs crimi-

nals: és una de les

millors revistes cri-

minals en línia, perquè és el que són, una

revista digital. I tenen raó. No crec, però,

que el nom de la web sigui encertat (i no

em refereixo al fet de posar o no posar

l’accent a solo), sinó al fet que a la web es

parli «sols» de novel·la negra.

Com qualsevol revista, tenen seccions

per a tots els gustos. Com és comú en tots

els blogs, podem llegir ressenyes de no-

vel·les tant d’autors professionals com

d’independents. També pots trobar una

secció de notícies sobre l’actualitat, repor-

tatges sobre esdeveniments del gènere,

articles d’opinió personal i entrevistes. La

secció Internacional és nova, i m’agrada

quan s’informa d’esdeveniments o notíci-

es que succeeixen a l’altre costat de l’At-

làntic i ens permet conèixer autors menys

coneguts de parla hispana. I com a extra

pots trobar una secció d’arxius multimè-

dia, relats, antologies i fins i tot marxan-

datge. Hi tenen de tot, hauries d’aprofitar

l’oportunitat per gaudir d’un contingut

tan variat.

I fins aquí... ara per ara

I fins aquí la meva llista actual amb

els millors blogs criminals de la xarxa. Es-

tic segur que amb el pas del temps l’am-

pliaré, perquè sempre hi ha criminals que

saben moltes més coses que jo i que esta-

ré encantat de descobrir. Tens alguna re-

comanació? Creus que he comès un crim

oblidant-me d’algun blog de la teva refe-

rència? Soc tot orelles, o sigui que... dis-

para.
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Música

Posmodernista – Gigante

Posmodernista és el primer sin-

gle d’avançament de Fugaz, el pri-

mer disc de llarga durada de la

banda barcelonina Gigante.

La banda es forma a Barcelona el

2015 amb Sergio Casas (veu i guitar-

ra) i Jordi Sánchez (baix), que anteri-

orment havien compartit diverses

bandes d’àmplia trajectòria dins l’es-

cena musical independent amb les

quals van fer diverses gires pel terri-

tori nacional i publicat diversos LP a

través de diferents discogràfiques.

En els dos primers anys la forma-

ció canvia diverses vegades fins que

finalment queda completada per Al-

bert Subirats (bateria), Jorge Reyes

(Teclats) i Michel Roy (guitarra) for-

mant un quintet indie pop d’un po-

tencial enorme.

El 2016 va publicar el seu primer

EP «El lenguaje original» que va te-

nir el reconeixement immediat del

públic i de mitjans independents, i

que els porta a les finals de diversos

concursos estatals.

El seu segon EP, «Momento de

tangencia» s’edita el 2018. Aquest

disc, amb un títol que fa referència

directa a John Koenig, descriu

aquest moment de tangència com

els instants en què tens aquella la

sensació recurrent de «què hauria

passat si…». Més d’un hem sentit

tantes vegades aquests moments de

tangència en què tenim la certesa

que si haguéssim entrat per una por-

ta o per l’altra, la nostra vida hauria

canviat.

El concepte del temps en les can-

çons de Gigante es dilueix com si es-

tiguéssim llegint a Marcel Proust, o

el famós conte de Julio Cortázar, El

perdedor, en homenatge al saxofo-

nista de jazz Charlie ‹Bird› Parker.

Aquest treball de la banda de Barce-

lona presenta temes que contenen

referències a parts iguals de pop de

teclats amb textures i d’electrònica

simfònica. Inclou temes icònics de la

banda com «Un momento como

este» o «No queda nadie», amb què

la banda va seguir amb la trajectòria

iniciada conquistant un públic més

nombrós i divers.

El single Posmodernista és l’a-

vançament del disc i en poc més de

quatre minuts practiquen una sort

d’indie pop amb cançons que conten

històries com «Allí donde solíamos

gritar», de Love Of Lesbian o «Ser

Brigada», de León Benavente. Pos-

modernista té referències clares a Ve-

tusta Morla o a Izal, i tornades

encomanadisses.

El seu nou disc Fugaz (Ventilador

Music, 2019) surt a final d’any i con-

té deu nous temes amb què recorren

amb èxit nous territoris dins del seu

particular estil de pop-rock alterna-

tiu.

En l’era del reggaeton, l’autotu-

ne i la música enllaunada, hi ha ban-

des que continuen apostant per la

seva pròpia visió personal de la mú-

sica, construint la seva pròpia històri-

a sobre acords i paraules plenes

d’autenticitat. Gigante és una d’a-

questes bandes i ho demostren en

temes com Posmodernista.

Autobiografia

Yo se por qué canta el pájaro

enjaulado

Maya Angelou

Traducció de Carles Manzano

Libros del Asteroide

Un clàssic de la literatura univer-

sal feliçment recuperat. Activista

dels drets humans, feminista, pro-

fessora de literatura i estudis ameri-

cans a la Universitat Wake Forest, a

Carolina del Nord, actriu, ballarina,

cantant, conductora de tramvies, i

també prostituta ocasional i proxe-

neta, Maya Angelou va escriure set

ll ibres de memòries, diversos vo-

lums de poesia –el títol del l l ibre fa

referència a un poema de la matei-

xa autora– i també d’assaig. El pri-

mer de la seva autobiografia, el més

conegut, es va publicar per primer

cop el 1969 i aviat es va convertir en

un referent cultural imprescindible.

A través d’una narrativa bril lant,

d’una bellesa extraordinària no

exempta de dolor, lucidesa i gene-

rositat, que atrapa immediatament

el lector, l’autora ens explica la seva

vida des dels tres fins als setze anys,

just el moment que és mare. És la
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història d’una superació i de la lluita

per a la supervivència. Un fet trau-

màtic d’infantesa —la va violar el

company de la seva mare— li va

provocar un mutisme patològic que

va durar gairebé cinc anys, i que va

superar quan va descobrir la seva

vocació per la llengua. El relat d’una

infantesa dura d’una nena afroame-

ricana criada per la seva àvia en un

petit poble d’Arkansas, en el si

d’una comunitat molt cohesionada,

i el seu dolorós transit fins a conver-

tir-se en una dona independent, es-

devé fascinant. La seva història

retrata també la vida de la una

bona part de la població negra del

Sud dels EUA.

Libros del Asteroide, una editori-

al fundada a Barcelona l’any 2005,

ha publicat més de dos-cents vo-

lums que han obtingut el reconeixe-

ment del públic i la crítica. Ha rebut

diversos premis, entre els quals el

Premi Nacional a la Millor Labor Edi-

torial Cultural, concedit pel Ministeri

de Cultura el 2008.

L’editorial publica obres fona-

mentals de la literatura universal

dels últims setanta-cinc anys que no

han estat publicades abans en espa-

nyol o que es troben descataloga-

des. En el seu catàleg predominen

les novel·les, però també deixen es-

pai per a ll ibres d’altres gèneres

com biografies, memòries i repor-

tatges, que han traduït de més de

vint llengües diferents.

Narrativa curta – Literatura japonesa

Un aprenent i el seu déu

Naoya Shiga

Traducció de Ko Tazawa i Joaquim

Pijoan

Una edició literària de Ko Tazawa

Lapislàtzuli Editorial

Una col·lecció singular. Per po-

der-nos fer una idea global del pa-

norama literari japonès traduït al

català ho tenim complicat. Diferents

editorials han publicat bàsicament

Kawata, Mishima, Öe i Murakami

sense establir-ne nexes comuns, ni

estilístics ni cronològics. Ara, el cate-

dràtic i traductor Ko Tazawa ha vol-

gut oferir-nos la possibil itat de tenir

una imatge general, ordenada, de

la literatura japonesa a través d’una

col·lecció de contes i novel·les curtes

dels seus principals autors.

En aquest volum coneixerem

Naoya Shiga (1883-1971) , a qui en-

cara avui se l’anomena «el déu de

la novel·la». Són cinc relats que con-

tenen totes les essències literàries i

alhora tota la força narrativa de

l’autor, un descendent de samurais,

fundador de la singular i influent Es-

cola del Bedoll. Elogiat pel seu estil

directe i auster, és un dels escriptors

més importants i desconeguts entre

nosaltres de la literatura japonesa.

Poesia

Escaleras al mar

Trinidad Casas

Stomberg Editorial

Planté un laurel,

Vigía de una casa

Que ya no es la mía

La poeta Trini Casas persisteix en

el seu creixement imparable acon-

seguint de ple la seva veu pròpia i

una profunditat estremidora. M'he

llegit i rellegit els seus versos i m'ad-

mira com ha evolucionat d’ençà del

seu primer ll ibre. Ha arribat al mèrit

que és despullar-se d’efectes especi-

als, retòriques vanes fins a assolir la

nuesa de saber clavar el sentiment

sense giragonses. La referència a la

natura, el to, el gest fet paraula, duu

el lector a un trajecte vital que, so-

vint, ens acondueix a un passat

comú, a un paisatge desemboirat, a

la il ·lusió primerenca de baixar unes

escales que condueixen al mar fet li -

teratura tan íntima que esdevé uni-

versal.

Pere Urpí

Infocultures

Ressenyes
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