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L
exposició «A pie de valla. Frontera sur», del foto-

periodista José Antonio Sempere, és una selecció

de cinquanta fotografies de persones que arris-

quen la seva vida per intentar saltar la tanca ubi-

cada a la frontera sud, la recerca d’una vida

millor.

Malauradament, des de fa ja massa anys estem convivint

amb una crisi humanitària, la mal anomenada crisi dels refu-

giats. Precisament, el que busquen aquestes persones és re-

fugi, i en algun país d’Europa, i com bé diu la definició del

terme, són obligades a fugir del seu país per patir persecució

per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques,

pertinença a un determinat grup social, de gènere o orienta-

ció sexual. Les xifres oficials parlen de més de 68,5 milions

que han hagut de fugir per la guerra, la violència i les greus

violacions dels seus drets fonamentals. Això supera amb es-

creix les xifres registrades des de la II Guerra Mundial.

En el nostre territori ens trobem amb la frontera sud es-

panyola, que és la tercera via d’entrada a Europa de perso-

nes refugiades i migrades pel mar Mediterrani. La situació

allà és insostenible i cal continuar parlant-ne i explicant el

que passa.

L’exposició mostra la duresa i la realitat dels qui arriben

als campaments del Marroc, intenten el «salt» i, en alguns

casos, arriben a Ceuta.

Darrere de cada imatge hi ha una persona, una història,

una família i una vida humana que només busca una opor-

tunitat per a una vida millor.

Des de les institucions locals cal seguir fent difusió d’ex-

posicions d’aquests tipus amb l’objectiu de conscienciar i

sensibilitzar la ciutadania.

Aquesta mostra itinerant realitzada pel seu autor, Sindi-

calistes Solidaris i l’Ajuntament d’Esplugues, permetrà difon-

dre la situació i seguir treballant des de la sensibilització per

exigir als governs competents el compliment de la llei, del

dret internacional d’asil i refugi i el respecte als drets hu-

mans.

Tere Gómez

Tècnica de Cooperació al Desenvolupament

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Cultura

«A pie de valla. Frontera sur»
Fotografies amb històries en primera persona

Sindicalistes Solidaris

Pies descalzos

’
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José Antonio Sempere és fotògraf de premsa i treballa

com a freelance per a diverses agències internacionals de

notícies al nord d’Àfrica. Col· labora amb diverses entitats so-

cials a favor dels drets humans i és testimoni directe del dra-

ma de la immigració transfronterera, tant en les arribades i

salts a la tanca, com de la situació de precarietat que viuen

aquestes persones al Marroc. Les seves fotografies han fet la

volta al món i han estat publicades en diaris dels cinc con-

tinents. Ell és testimoni directe del drama de la migració

transfronterera al nord d’Àfrica.

L’exposició

El fotoperiodista estructura el relat visual de l’exposició en

tres parts: l’espera als campaments establerts als boscos al

nord del Marroc, després d’un viatge ple de vexacions, la

convivència amb la decisió de quan saltar la tanca i l’estron-

cament de les expectatives respecte a Europa un cop tancats

als Centres d’Estada Temporal per a Immigrants (CETI).

Els campaments

«Després de recórrer milers de quilòmetres patint tota

mena de vexacions, aconsegueixen arribar a la frontera sud

del Marroc. Molts han mort en el camí. Algunes dones han

estat capturades per xarxes de tràfic de prostitució i altres di-

rectament venudes com a esclaves. Les que aconsegueixen

arribar a la frontera, difícilment ho fan sense haver sofert al-

guna agressió sexual, per la qual cosa moltes arriben emba-

rassades o amb bebès.

Han travessat la frontera del Marroc i esperen el moment

d’arribar als campaments on la duresa del camí es transfor-

marà en desesperació en comprovar que la tanca és inasso-

lible. Boukhalef és un lloc inhòspit. Deambulen fins que

poden formar un grup homogeni per a dirigir-se cap als bos-

cos pròxims a Ceuta. Allí no hi ha ningú, només vegetació i

L’autor

Miedo
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fred a l’hivern. I una insuportable calor a l’estiu. Han de pujar

a la carretera i esperar persones i activistes, sensibles amb la

seva situació, que es juguen el tipus per repartir el que calgui

perquè puguin resistir a la intempèrie.

Preparar el salt és l’únic motiu que els fa tenir esperança

i aguantar les dures condicions del lloc. Les estadístiques

diuen que de cada deu intents únicament en un poden cridar

‹Bossa! › (Victòria! ). Si no, són violentament reprimits per les

forces marroquines, i si aconsegueixen entrar, són retornats

‹en calent› per les autoritats espanyoles, fins i tot estant dins

del territori espanyol.

La vulneració dels drets en un país que es diu democràtic

és palès en la nostra frontera sud».

El salt

«Arriba el dia. Han decidit organitzar avançades fins a la

rodalia del perímetre fronterer. Uns van cap al costat de la

muntanya i uns altres baixen cap a on acaba el filat, a l’es-

pigó, on comença la mar. Comproven que pot ser el dia i els

representants de cada grup es reuneixen per a acordar l’es-

tratègia a seguir, i esperen que sigui de nit. Deixen enrere tot

el que els destorbi en cas d’haver de pujar els set metres

d’altura que és el que mesura el reixat, concertines incloses,

o en el cas que hagin de vorejar l’espigó. Les seves vides es-

tan en joc.

Han arribat i han estat captats per les cambres tèrmiques

que cobreixen tot el tancat. Aquesta vegada han sorprès la

Guàrdia Civil. Els militars marroquins, en sentir-se amenaçats,

usen tota la força bruta i reprimeixen amb cops de porra per

evitar l’entrada. Han sobrepassat el dispositiu del Marroc i

s’enfilen a la tanca. Aquesta vegada ho han aconseguit per la

muntanya i la policia espanyola no els ha pogut contenir a

tots. Entren a Espanya i corren cap a les muntanyes pròximes

on ja ningú els pot parar. Alguns ho han assolit. Molts estan

ferits, amb talls, ossos trencats i molts amb visibles ferides

causades pels pals del costat marroquí.

El primero
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S’activa el dispositiu d’actuació i acudeix la Creu Roja per

a atendre’ls en primera línia. Molts han aconseguit entrar.

Una minoria no ha pogut, perquè han estat interceptats

abans d’arribar a la part espanyola de la tanca. La seva sort

ja ha estat tirada perquè seran conduïts de nou al sud del

Marroc. Alguns abandonen la idea i tornen als seus països,

altres, això no obstant, ens diuen que ’entrar o morir’ en

l’intent. Molt dur, però real».

A Ceuta

«Ja estan en el CETI. Després de diverses setmanes, al-

guns ja han curat les seves ferides i ara s’acostumen a la no-

va vida. No han de vagar pels carrers de Tànger, no han de

pujar dels campaments a la carretera a buscar aliment. Ara

tenen sostre i menjar. El CETI és un canvi a millor si es com-

para amb els campaments o els habitatges de mala mort

que aconseguien a Boukhalef. Així i tot, el centre gairebé do-

bla la capacitat d’acolliment i la convivència es fa difícil. Les

dones estan en zones a part i les famílies separades per

mòduls. Mai no es barregen dones i homes, encara que si-

guin matrimoni. La seva preocupació demana saber quan

sortiran de Ceuta amb destinació a la península.

És el moment d’enfrontar-se a viure en un país on no són

ben acollits. Les organitzacions d’ajuda establertes a Ceuta

miren de trobar-se amb els nouvinguts per ensenyar-los l’idio-

ma i algunes claus sobre la vida a Espanya. En aquests es-

pais, els que volen, reben classes de castellà, fan convivències

i parlen entre ells de l’experiència viscuda. Creuen que mar-

xaran de Ceuta amb la carta de llibertat, però res més lluny de

la realitat. Els seus expedients de regulació segueixen el seu

curs i corren el risc de ser detinguts, internats en un CIE i de-

portats al seu país. Tot acaba aquí. Alguns tornaran a em-

prendre el gran viatge.

‹Tanatopolítiques› migratòries que maten o deixen morir a

milers de persones. I de les quals tots som culpables: perquè

la indiferència ens converteix en els còmplices necessaris

d’aquesta barbàrie».

Doble sufrimiento
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E
l dia 30 d’octubre de 2004, Isabel-Clara Simó

va denunciar al diari Avui, en la seua columna

De fil de vint: «A la literatura valenciana, aquí

dalt, se li fa poquíssim cas». Aquell dia, parlava

als seus lectors de la meua novel· la Això és llarg

de contar, un premi inesperat i molt satisfactori per a mi, que

estic poc acostumat a rebre crítiques racionals dels meus lli-

bres i, menys encara, elogis. L’escriptora alcoiana acabava

aquella columna amb unes paraules que podrien definir, ben

bé, la seua pròpia idea de literatura i, alhora, de compromís:

«Els ciutadans d’aquests Països nostres –escrivia, autocensu-

rant-se, com hem de fer sovint, sobretot al País Valencià, per

a no esmentar el gentil ici que invoca el dimoni– necessitem

com el pa que ens mengem una literatura que ens possibiliti

el coneixement del nostre passat i el reconeixement com a

poble. Necessitem ventilar les nostres perplexitats. I necessi-

tem, ai las! , estimar-nos una miqueta a nosaltres mateixos, el

suficient per dir: ‹Nyas, llegeix eixe llibre que és estupend›».

Nascuda a Alcoi el dia 4 d’abril de 1943, Isabel-Clara

Simó Monllor, amb la seua pell blanca i la seua mirada

penetrant, espontània, tan segura que, a voltes, feia por als

pedants, va dedicar la seua vida a pal· l iar aquestes necessi-

tats amb novel· les, articles, contes i assajos que ens han aju-

dat a conéixer el nostre passat, ens han cohesionat com a

poble, han ventilat les nostres perplexitats i qüestionat algu-

nes de les nostres certeses i ens han donat molts motius per

a estimar-nos una miqueta més.

Alcoi que ara és la sisena ciutat més poblada del País

Valencià, va ser, durant molts anys, la més industrialitzada i la

primera que va viure la revolució industrial, en sectors tan im-

portants com el tèxtil, el paperer i el metal· lúrgic. Per tant, va

ser també la primera ciutat valenciana que va generar un

moviment obrer important que, entre altres, va protagonitzar

una vaga general l’any 1873, coneguda amb el nom de Re-

volució del Petroli. Uns quants anys més tard, a partir del 20

de setembre de 1938, la població d’Alcoi va sofrir set bom-

bardejos per part de l’aviació italiana que tenia la base a

Isabel-Clara Simó:
la sang de les ferides feta literatura

Josep Franco
Escriptor

Premi Escriptora Gallega Universal, 2018. Associació d’Escriptors en Llengua Gallega
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Mallorca. L’objectiu de les bombes eren les fàbriques que

produïen material bèl· l ic i uniformes per a la República, però

també es tractava de sembrar el pànic entre la població civil i

el resultat foren els més de seixanta morts que deixaren a Al-

coi les bombes italianes.

Amb aquests antecedents, no resulta difícil imaginar quin

era l’ambient d’Alcoi després de la victòria dels rebels, so-

bretot als anys quaranta, amb el règim consolidat.. . En aquell

ambient de por, de delacions i

de represàlies va vindre al món

Isabel-Clara Simó que, per sort

per a ella i per a tots nosaltres,

va trobar un paradís a la família.

Ella mateixa ha contat sovint

que son pare, que tenia una

acadèmia privada a la ciutat, va

ser el seu millor mestre als anys

infantils i d’adolescència fins al

punt que, la primera vegada

que anaren el cine amb la

família, els va advertir que farien

el No-Do i que eixiria Franco.

«No rigueu –els va dir– ni feu

cap comentari perquè hi ha

gent que escolta i ho podem

pagar tots».

Alguns anys després, quan

es va matricular a la Facultat de

Filosofia i Lletres de la Universi-

tat de València, Isabel-Clara va

tindre l’ocasió de demostrar que

aquell clima de por enorme no

l’havia afectada, encara que

quan va començar a escriure,

un dels temes recurrents de les

seues ficcions va ser la violència

en totes les seues manifestaci-

ons, des de la masclista o la

política a la familiar, més sibil· l ina però igualment peril losa.. .

A la facultat, aquella jove alcoiana que creia que la seua

llengua només servia per a parlar a casa, va descobrir que

també es podia fer servir per a escriure, per a estudiar, per a

transmetre emocions i coneixements, per a trencar tòpics, per

a cantar o per a estimar. La primera generació de valencians i

valencianes que tingueren la sort de conéixer Joan Fuster i de

llegir els seus llibres a pesar de la censura, va ser el segon

paradís d’Isabel-Clara, que es declarava deixeble de l’escrip-

tor de Sueca, el primer que la va animar a escriure en la seua

llengua i que li aconsellà que escrivira alguna cosa sobre la

Revolució del Petroli.

Amb la llicenciatura a la butxaca, la jove d’Alcoi es va

buscar la vida, primer a Bunyol i, ben aviat, a Figueres, on va

conéixer Xavier Dalfó, que es va convertir en el seu marit l’any

1968 i va compartir amb ella una vida plena i molt producti-

va. Els dos perpetraven la revista Canigó, on jo mateix vaig

publicar el meu primer text, el mateix any que Isabel-Clara va

començar a dirigir-la: 1971.

Canigó havia estat una revista escrita en castellà perquè

el règim havia prohibit expressament les publicacions en ca-

talà. Però, un bon dia, els responsables decidiren escriure un

Premi Trajectòria, 2009. Josep Renalies, Wikimedia Commons
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article en la llengua prohibida i, a poc a poc, la revista es va

convertir en un referent fins que, ja immersa en aquesta de-

mocràcia tan manifestament millorable, va tancar perquè no

rebia publicitat institucional ni tenia accés a les subvencions

generoses de què gaudien alguns altres mitjans.

La desaparició de la revista

Canigó va tindre conseqüències

favorables perquè Isabel-Clara

sempre va estar una dona te-

naç, sense por, amb una disci-

plina de treball inalterable i

amb ganes de canviar el món

o, almenys, d’aportar el seu

granet d’arena a la causa. De

manera que, l’any 1978, des-

ll iurada de les obligacions pe-

riodístiques, va publicar el seu

primer ll ibre de relats, És quan

miro que hi veig clar. Un títol

que sembla un homenatge a

Foix però que, en realitat, busca la complicitat de Fuster, que

ens va ensenyar a observar el món per a comprendre’l i a no

dormir per a evitar la somnolència que ha caracteritzat du-

rant molts anys la societat valenciana.

Després, l’any 1983, aquella dona d’Alcoi que havia co-

mençat a fer-se un lloc en el món de la literatura, va publicar

Júlia, la novel· la que li havia suggerit Fuster sobre la Revolu-

ció del Petroli. Aquella novel· la, com moltes de les ficcions

que han vingut després, va ser un èxit de públic, tot i que no

de crítica perquè la seguretat, l’espontaneïtat, la pulcritud es-

tilística, l’estil atractiu, la ironia, l’humor, el bagatge cultural

que s’endevina darrere de cada paràgraf, de cada caràcter,

de cada història, conferien a les obres d’Isabel-Clara una

capacitat de seduir i de commoure que mai no havien cone-

gut els mandarins de la cultura catalana.

A pesar de tot, com que la realitat i el temps posen a ca-

dascú al lloc que li pertoca, Isabel-Clara va començar a rebre

reconeixements com ara la Creu de Sant Jordi, a finals del

segle passat, va ser declarada fil la predilecta d’Alcoi l’any

2013 i va ser distingida amb el Premi d’Honor de les Lletres

Catalanes l’any 2017.

Jo em vaig relacionar amb ella, com he comentat, des

dels anys setantes, però quan

més parlàrem i millor ens vam

conéixer va ser entre el 1985 i

el 1988, mentre els dos formà-

vem part de la junta de l’AELC,

l’associació d’escriptors. Va ser

aleshores que descobrírem que,

entre moltes altres coses, ens

unia la nostra passió per Salvat-

Papasseit: «Creure en la guerra

perquè és bo el combat. Cada

ferida, la sang d’un poema».

Isabel-Clara, que viurà per a

sempre en la memòria de les

persones que l’estimàvem i,

sobretot, es manté viva als seus llibres, va ser molt capaç de

convertir cada ferida, cada nova experiència, cada desengany,

en una magnífica obra literària.

Premi Trajectoria, 2009. Josep Renalies, Wikimedia Commons

Amb el seu marit, Xavier Dalfó (a la dreta de la imatge), abril 2016. Carles Cortés, ACN
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U
na de les col· laboracions històriques més pre-

ades de la revista ha estat amb els organitza-

dors del concurs fotogràfic «El treball i els

oficis», un certamen que s’ha consolidat i ha

anat creixent al llarg de més de trenta anys.

Els companys de la Unió de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf

de la UGT de Catalunya han mantingut i potenciat aquella

iniciativa pionera que ha esdevingut un referent internacional

de primer ordre. Cal remarcar que aquest any s’han rebut

gairebé 5.500 fotografies de tres-cents setanta autors proce-

dents de cinquanta estats d'arreu del món. La qualitat de les

imatges que reproduïm parla per elles mateixes.

Aquest any també se celebra un aniversari: el cinquè del

Circuito Ibérico de Fotografia, que continua amb els salons de

Berga, Guadalajara i Antequera. El projecte té el seu origen en

la inquietud de diferents Salons que, seguint diferents camins

individuals, varen decidir exitosament unir esforços per inter-

nacionalitzar-se.

La celebració de l’aparició del número 50 de Les Notícies

de llengua i treball és un bon moment per expressar pública-

ment la nostra felicitació als companys i agrair en les perso-

nes de Raimon Moreno i Francisco Rica la seva entusiasta

disposició a participar en l’ediciò de la revista que sempre

hem rebut.

XXXII Certamen Fotogràfic Internacional

«El treball i els oficis»
«La fotografia és una lluita. L’enemic és el temps i vences quan aconsegueixes congelar-lo en el

moment adequat, evitant que alguna cosa que parla de tu i del que està passant mori i desaparegui
per sempre». Cristina García Rodero

El vaso, Manuel Viola Figueras. Premi Millor Autor del Saló-Pin blau FIAP
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Agua bendita, Manuel Viola Figueras.
Premi Millor Autor – Pin blau FIAP

La tosatura, Dino Odoardo Gibertoni.
Premi especial a la millor fotografia

Watching His Serve, Alan Young.
Menció honorífica FIAP

Courage Precision, Shu Cheuk.
Diploma Chairman
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Sesso. . . debole 3, Dino
Odoardo Gibertoni. Diploma
Chairman

The Will To Win, Alan Youg.
Medalla de bronze FAF

Mirando al exterior, Txema
Lacunza Nasterra.
Menció honorífica FIAP

Trible Child 1 , Xinming Chen.
Medalla de bronze FCF
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The Priest, José Beut Duato.
Medalla d’or FIAP

Ethiopian Pub, Francesca Salice.
Medalla de plata CEF

Reading, Mahmood Aljabri.
Menció PSA

Artesanos, Francisco Muñoz Ramos.
Menció PSA
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Bam Bam, Pedro Luís Ajuriaguerra
Sainz.
Medalla de plata CEF

Stretching, Bob Given.
Menció CEF

Marta, Rubén Sanz Rubio.
Diploma

Palista francesa, Cosme Oriol Riera.
Menció PSA
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Head Kungfu 1 , Weining Lin.
Diploma Chairman

Child labour, Santiago López Castro.
Medalla de plata PSA

Migrant life, Istvan Kerekes.
Menció PSA
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Sortie de la mine C2, Armand Amenta.
Diploma Chairman

Carga, Javier Checa Colmena.
Menció d’honor FIAP

Es mia, José Ángel Amuchastegui Esnaola.
Diploma
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E
s difícil parlar avui del territori, de com es viu i es

gestiona, sense provar un sentit de ruptura, de

canvi, de transformació. La percepció és d’estar

en una zona liminar, en un espai de transició,

d’incertesa de coneixement necessari per desco-

dificar els potencials de transformació de la ciutat i el territori.

Avui totes aquestes paraules

semblen tenir un sentit més

profund i simbòlic, i la neces-

sitat i els temps del projecte

semblen aproximar-se en el

temps. Des de més d’una dè-

cada les urgències del canvi

climàtic, tal com la desigualtat,

la mobilitat de persones, idees

i coses, i els perills del medi

ambient, són temes presents a

les agendes dels urbanistes

que busquen com actualitzar

les eines i els conceptes en un

món que  es representa  en una

narrativa de «canvi accelerat» i

de «risc». La recerca més inno-

vadora en totes les disciplines

posa de manifest com les hi-

bridacions, els treballs inter-

disciplinaris, les respostes i solucions múltiples i adaptatives

semblen les més resilients als canvis ràpids del context.

El projecte Covadonga Urban Lab (www.covadongaurban-

lab.cat) que s’emmarca dins el projecte europeu UniverCity

Action Lab (www.ucitylab.eu) treballa sobre l’àrea pilot l’ex-

barri industrial de Covadonga, un espai de la ciutat de Saba-

dell entre el riu Ripoll i la Gran Via, per afrontar aquestes

qüestions col·laborant i cooperant amb els experts del territori:

l’administració pública, les associacions veïnals i entitats del

territori i cinc universitats catalanes.

A escala local s’organitza amb dos grups de treball prin-

cipals: el Grup d’Interès Local, que proporciona el coneixe-

ment local identificant els reptes més urgents, i el Grup

Acadèmic que, juntament amb la participació dels estudi-

ants, aporta l’experiència i la creativitat per respondre a

aquests reptes.

En el Grup Acadèmic participen la Universitat Autònoma

de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Uni-

versitat de Girona, la Toulouse Business School, ESDI i La

Salle-Universitat Ramon Llull. És un consorci interdisciplinari

on conflueixen l’urbanisme, l’economia, la innovació digital, la

ciutat intel· l igent, la psicologia, el disseny i el paisatge, amb

la voluntat de donar respostes als reptes urbans, socials i

ambientals des d’una perspectiva pluridisciplinària i trans-

versal.

Covadonga Urban Lab, Sabadell
Una experiència docent en temps de pandèmia

Nadia Fava , professora d’Urbanisme (UdG); Marta Carrasco i Bonet, professora d’Urbanisme (UdG) i tècnica del

projecte UCITYLAB (UAB) i Konstantinos Kourkoutas, coordinador del projecte University-CityAction Lab (UAB)

Visita i treball de camp d’estudiants de la Universitat de Girona al barri de Covadonga, Sabadell, febrer 2020

www.covadongaurbanlab.cat
www.covadongaurbanlab.cat
www.ucitylab.eu
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El projecte adopta el barri

de Covadonga com un espai

d’experimentació, test i validació

de propostes que donin res-

posta als reptes urbans, socials

i ambientals del conjunt de la

ciutat de Sabadell. El projecte

és el resultat d’un llarg recorre-

gut de col· laboracions entre

universitat i diversos agents de

Sabadell que han definit es-

tratègies de col· laboració. Sobre

la base dels resultats de les

cooperacions prèvies i junta-

ment amb el Grup d’Interès Lo-

cal, s’han definit els reptes

estratègics que formulen la

transició en termes econòmics i

ecològics, però sobretot socials,

i que són:

1. Districte d’Innovació, Conei-

xement i Cultura

2. Districte d’Esport i Salut

3. Districte Circular per la tran-

sició ecològica i energètica

4. Districte Inclusiu per l’equitat

social i la justícia espacial

Mitjançant una metodologia

de recerca i de projecte focalit-

zada en aconseguir els reptes en continua col· laboració amb

els agents de la ciutat. Els reptes estratègics –que responen

a una escala pensada per una implementació més a llarg

termini i amb un major requeriment de recursos i d’aliats–,

s’han anat definint amb més detall en els reptes programà-

tics –que responen a una escala de programa, amb una pre-

visió d’implementació a mitjà termini–, i d’aquests se n’han

extret els projectes específics –que són propostes que volen

solucionar problemàtiques molt més específiques.

Als estudiants de les diferents universitats se’ls va propo-

sar que des de la creativitat i l’expertesa de cada camp, ela-

boressin propostes que donessin resposta a les

problemàtiques reals planteja-

des des d’una perspectiva local

però també considerant el con-

text territorial, emmarcant-se en

les agendes globals per al

desenvolupament sostenible

com l’Agenda Urbana 2030 de

l’ONU.

El projecte posa damunt la

taula qüestions sobre què és el

benestar avui, què és la qualitat

de vida, l’habitabilitat de l’espai

urbà, quines són les polítiques

capaces de redefinir les relaci-

ons espacials i socials de llocs

ja actius, altres sense ús o altres

que tindran una nova funció. A

aquestes primeres observacions

sobre el context s’afegeixen no-

ves observacions que surten de

la situació de la pandèmia a

escala global.

Si l’espai públic era ja al

centre del projecte, el tema del

rol de l’urbanista al benestar i a

l’habitabilitat de les zones ur-

banes es va transformar en un

nucli de coneixement i discussió

durant aquest període. Així, es

va discutir com el benestar pot

ser un bé comú, un capital

col· lectiu que es pot extreure de

la ciutat existent valorant la

història, el patrimoni construït, i els valors socioambientals

relacionats a una idea de ciutat oberta (Sennet, 2018) al

territori i als ciutadans.

Les respostes dels estudiants van ser múltiples: espais

públics accessibles, atractius, idonis per restituir la centralitat

a la vida i les relacions de les persones, que permetin gene-

rar i atraure noves activitats per transformar Covadonga en un

barri viu i dinàmic. Espais públics que es van estudiar amb

enquestes, tallers, visites in situ per descobrir els llocs que

les lògiques de mercat van descartar, però que es revelen

avui com espais d’oportunitat i de gran valor també per a una

sociabilitat més distanciada.

El projecte pilot
Covadonga Urban Lab

«Covadonga Common Garden Lab». Projecte de Joel Banús, Alberto López
i Oriol Torrés, alumnes d’Urbanística 3 de la UdG, curs 2019-2020
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Els projectes resultants són

indicacions de processos, més

que de projectes tancats.

Intenten expressar una narra-

tiva fragmentària volgudament

oberta als canvis: usos tem-

porals, noves relacions ecolò-

giques, accions de

reapropiació col· lectiva dels

espais urbans o d’espais co-

munitaris privats. Els espais de

la producció, elaboració, con-

sum i rebuig del menjar tan-

quen cicles virtuosos que fins i

tot apunten a canvis socials

en la percepció i l’ús del terri-

tori.

Són els espais per cocrear,

coeducar, coworking, cohabi-

tar, per a la cohesió i la soli-

daritat. Són els espais d’ús

limitat de recursos, dels cicles

tancats, de l’ús de les coses

abans descartades com pos-

sibles futurs per la innovació

social i comunitària.

Els llocs de la mobilitat

també van ser temes impor-

tants recurrents en vàries de

les propostes resultants: com

aconseguir més permeabilitat

desfent les barreres existents

–sobretot les viàries–, com

dotar de més qualitat els carrers que facilitin hàbits de mobi-

litat més sostenibles i espais públics més amables, on el via-

nant sigui el protagonista i la natura tingui una presència

important.

En un moment en què la situació de pandèmia limita les

possibilitats de moviments i obliga a un distanciament físic,

els estudiants, amb el suport de les TIC i amb una sensibilitat

augmentada al tema de l’habitabilitat de la ciutat, de la ne-

cessitat d’espais públics de qualitat, d’espais pel moviment i

de trobada i de la vida de proximitat, han donat respostes

util itzant com a materials del projecte allò que George Perec

va definir com l’infraordinari, allò que apareix de fons i que

avui entenem encara més, que és el suport de les activitats a

la ciutat. Una recerca del projecte que apunta «a fer que el

lloc es transformi en improbable fins a provar, per un breu

instant, la impressió d’estar en una ciutat estrangera, o millor

encara, fins a no entendre què està passant o què no està

passant» (Perec, p. 73-74) per imaginar uns futurs pròxims

possibles.

«Covadonga, un pas cap a la inclusivitat i l’equitat territorial». Projecte de Fatumata Ba, Ferran Gonzalvo i Joana Plana,
alumnes d’Urbanística 4 de la UdG, curs 2019-2020

Bibliografia

Sennet, Richard (2018), Building and Dwelling: Ethics for the City, London, Pen-
guin Books.

Perec, George (1974), Espèces d’espaces, Paris, Galilée.
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P
au Casals, (el Vendrell, 29 de desembre de

1876. Puerto Rico, 22 d’octubre de 1973) és

un dels noms més universals de la cultura ca-

talana i un dels més importants de la història

de la música. Va ser el violoncel· l ista més

reconegut del seu temps, donant al violoncel la categoria

d’instrument solista, i innovant la seva tècnica interpretativa

amb un virtuosisme artístic excepcional. Va ser un gran direc-

tor d’orquestra i compositor. Però el seu reconeixement inter-

nacional com a músic va anar sempre unit al seu compromís

amb les persones. Al seu llegat artístic excepcional se li uneix

el seu compromís amb la pau, la democràcia i els drets hu-

mans. Sempre va ajudar als necessitats i va mantenir una re-

lació de coherència vital amb les seves conviccions i valors.

Es va negar a interpretar en la Rússia comunista en saber de

les persecucions polítiques i també a l’Alemanya nazi des-

prés de l’ascensió d’Adolf Hitler. Va ajudar a centenars de mi-

lers de refugiats espanyols dels camps de concentració al

sud de França, i es va exiliar voluntàriament a França, i

posteriorment a Puerto Rico, mantenint el seu compromís de

no tornar a Espanya fins al restabliment de la democràcia. El

24 d’octubre de 1971, en la que va ser tercera visita oficial a

l’Assemblea General de Nacions Unides, va dirigir la interpre-

tació de l’Himne que el secretari general U Thant li havia en-

carregat i, en acabar el concert li va ser concedida la primera

Medalla de la Pau de l’ONU.

El seu virtuosisme amb el violoncel i la direcció orquestral

i el seu compromís amb la pau i la dignitat de les persones,

van formar part inseparable de la seva trajectòria artística.

Una vida que va viure amb una intensitat i vigor sorprenents

fins a la seva mort el 22 d’octubre de 1973, als noranta-sis

anys d’edat. Mai va oblidar els seus orígens i la seva estimada

Al seu llegat artístic excepcional se li
uneix el seu compromís amb la pau, la
democràcia i els drets humans. Sempre
va ajudar els necessitats i va mantenir
una relació de coherència vital amb les
seves conviccions i valors

Centenari de l’Orquestra Pau Casals
Record i homenatge a un projecte simfònic extraordinari

de compromís social i dignitat cívica
Jordi Pardo

Director general de la Fundació Pau Casals

Pau Casals: músic i defensor de la pau i de la
dignitat de les persones

Pau Casals dirigint un assaig del Festival de Puerto Rico, c. 1965. Autor: Arthur Grossman. Fons Pau Casals
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terra. Al llarg de tota la seva vida va ajudar els més necessi-

tats, i va defensar la pau com a bé suprem. No va ser un

pensador, però va mantenir sempre una actitud vital coherent

amb les seves idees.

Pau Casals creia que tothom tenia dret a la prosperitat,

sens perjudici del seu origen social. Creia que la música i la

cultura eren vehicles d’emancipació de les persones. Per

aquesta raó, un dels seus projectes més rellevants va ser

l’Orquestra Pau Casals, creada l’any 1920. Va ser una or-

questra simfònica excepcional, que elevà el nivell musical de

Barcelona i convertí la capital de Catalunya en una de les

ciutats musicalment vibrants d’Europa, per on van passar els

millors músics internacionals. Però a més d’aquesta dimensió

musical, l ’Orquestra Pau Casals va ser l’instrument per fer ar-

ribar la música als obrers de les fàbriques, els camperols i les

persones més humils de la societat. Per desenvolupar

aquesta dimensió popular, l’any 1925 va promoure l’Associ-

ació Obrera de Concerts. El seu impacte social va ser extra-

ordinari. Milers d’obrers, camperols i estudiants escoltaven

amb fruïció la mateixa música interpretada per l’Orquestra

Pau Casals en sessions matinals i en els mateixos espais que

la burgesia. Casals volia que la música arribés a tothom, i ho

va aconseguir. D’aquí la seva enorme popularitat.

Pau Casals creia que tothom tenia dret a
la prosperitat, sens perjudici del seu
origen social. Creia que la música i la
cultura eren vehicles d’emancipació de
les persones. Per aquesta raó, un dels
seus projectes més rellevants va ser
l’Orquestra Pau Casals

Pau Casals dirigint un assaig de l’Orquestra Pau Casals i la soprano Conxita Badia al Palau de la Música Catalana. Autor: Pérez de Rozas. Fons Pau Casals
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L’any 1919 Pau Casals fixà la seva residència a Barcelo-

na, després d’haver viscut a Nova York. Ell ja havia dirigit

grans orquestres simfòniques a ciutats de tot el món. Es posà

en marxa amb dos objectius clars: crear una orquestra

simfònica que aixequés el nivell musical de Barcelona, i fer

arribar aquesta música a les classes treballadores.

Inicialment pensava que tindria un major suport de les

institucions i dels cercles artístics de la ciutat. Però no va ser

així. I per aquesta raó va decidir finançar personalment

aquest projecte simfònic, seleccionant ell mateix els músics i

impulsant l’organització de l’orquestra amb un petit nucli de

col· laboradors.

Aquesta orquestra va ser excepcional. El primer concert va

ser el 13 d’octubre de 1920 al Palau de la Música Catalana.

L’Orquestra es dissoldria amb la Guerra Civil i la victòria fran-

quista. Però entre 1920 i l’any 1938 l’Orquestra Pau Casals

va oferir tres-cents setanta concerts. Una activitat trepidant.

Un altre reflex de la personalitat de Casals i de la filosofia

i valors que va impulsar, va ser la decisió de centrar l’activitat

de l’Orquestra a Barcelona, rebutjant les gires internacionals

per concentrar-se en concerts en poblacions principalment

de Catalunya. Això hagués estat una font d’ingressos impor-

tant, però no encaixava amb el compromís de fer arribar la

música simfònica de qualitat no només a la burgesia urbana

i públic especialitzat, sinó als obrers, als camperols, i als es-

tudiants.

Una de les poques ocasions en què Pau Casals va ac-

ceptar una invitació per viatjar a un altre país va ser el 1923.

L’Orquestra Pau Casals va ser convidada per oferir uns con-

certs centrals en el programa inaugural dels VII I Jocs Olímpics

de París, l’any 1924.

Casals va impulsar el juliol de 1925 la creació de l’Asso-

ciació Obrera de Concerts, una entitat civil autogestionada

pels obrers amb l’objectiu de facilitar l’accés de les classes

populars a la mateixa música extraordinària que l’Orquestra

Pau Casals oferia a la burgesia. Els socis pagaven una quota

simbòlica, tenien uns carnets que els hi donaven accés als

concerts i a les nombroses activitats, i l ’Orquestra programa-

va sis concerts gratuïts l’any.

El 8 de novembre de 1925 va tenir lloc el primer concert

al Teatre Olympia de Barcelona i a partir de 1926, va co-

mençar la temporada estable que es concentrava bàsica-

ment a la primavera i a la tardor. La iniciativa va ser un èxit i

els anys següents l’associació va arribar a tenir molts socis

amb seccions a tot Catalunya, una biblioteca, un cor, una es-

cola de música, una orquestra d’aficionats pròpia i una revis-

ta musical anomenada «Fruïcions». L’associació va organitzar,

durant els seus onze anys d’existència, 126 audicions, entre

concerts simfònics, música de cambra i recitals.

En una Catalunya de 2,3 milions de persones (amb una

esperança de vida de quaranta-dos anys, i les condicions

socioeconòmiques de la dècada dels anys vint i trenta), en

Milers d’obrers, camperols i estudiants
escoltaven amb fruïció la mateixa
música interpretada per l’Orquestra Pau
Casals en sessions matinals i en els
mateixos espais que la burgesia. Casals
volia que la música arribés a tothom, i ho
va aconseguir

1) Dirigint un assaig de l’Orquestra Pau Casals al Palau de la Música Catalana. Autor: Pérez de Rozas. 1934. Fons Pau Casals
2) Concert de l’Orquestra Pau Casals al Palau de la Música Catalana, dirigida pel mestre amb el violinista Eugène Ysaÿe de solista. Abril 1927

3) Valaitis, Vytas. Casals. Nova York: Grossmann Photographic Books, 1966.

La creació de l’Orquestra Pau Casals
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poc més de deu anys de concerts es van ocupar unes tres-

centes mil localitats. Aquesta dada ajuda a entendre la mag-

nitud i abast popular de l’Orquestra Pau Casals.

El final de l’Orquestra Pau Casals

El dia 18 de juliol de 1936, l’orquestra estava assajant al

Palau de la Música Catalana la Novena Simfonia de Beetho-

ven per participar en la inauguració de l’Olimpíada Popular

de Barcelona, que s’havia organitzat en protesta pels Jocs

Olímpics de Berlín, sota el règim nazi. L’alçament militar i

l’inici de la guerra van provocar la suspensió de l’assaig i del

concert, i finalment, la fi de l’orquestra.

Casals es va exiliar a Prada, al sud de França. Els músics

de l’orquestra van fugir, es van exiliar, van morir o es van

apartar de la carrera musical. Però el record de l’enorme im-

pacte artístic d’aquest projecte i la continuïtat d’un reduït

nombre de músics que es van incorporar principalment a la

banda municipal, ja en la postguerra, van mantenir l’espe-

rança de recuperar l’esplendor que va aconseguir Casals

amb el seu projecte.

El Centenari de l’Orquestra Pau Casals: record,
homenatge i connexió històrica

Per celebrar el Centenari de l’Orquestra Pau Casals, la

Fundació Pau Casals ha organitzat un programa amb dife-

rents actes, conferències, i concerts.

Recolzant aquesta commemoració s’ha creat un comitè

d’honor amb més de trenta personalitats del món de la mú-

sica encapçalat per Zubin Mehta, Simon Rattle, Jordi Savall,

Josep Pons, Antoni Ros Marbà, Murray Perahia, Kazushi Ono,

Pinchas Zucherman, Leon Fleisher, Juanjo Mena, Marin Alsop i

altres grans músics, que conviden a les institucions, festivals i

músics de tot el món a recordar el gran projecte de Pau Ca-

sals.

En motiu de l’actual estat d’alarma per la COVID-19, la

Fundació Pau Casals s’ha vist obligada a ajornar la celebra-

ció d’alguns dels actes, com els tres concerts més impor-

tants:   Camerata Salzburg,   «L’ànima de Mozart i Haydn» el

19 de juny; The Orchestra of the Age of Enlightenment, «La

connexió Liszt-Wagner» el 21 de juny; i el 22 de juny amb

l’Orchestre de Paris: «Vida d’heroi». La Fundació Pau Casals

continua treballant per difondre el llegat de l’Orquestra Pau

Casals al llarg del 2020–2021 i espera poder anunciar les

noves dates dels concerts el més aviat possible.

Els concerts seran una oportunitat extraordinària per a

retre un homenatge a un dels noms més universals de la

cultura catalana, amb una biografia i l legat artístic que sem-

pre va anar unit a la defensa de la justícia social, la pau, la

democràcia i la ll ibertat. Serà una bona ocasió per anar a

l’Auditori de Barcelona, i reivindicar la música i la bellesa

com un element fonamental per a la construcció i millora de

la dignitat de totes les persones. Us hi esperem!

L’Orquestra Pau Casals es dissoldria
amb la Guerra Civil i la victòria
franquista. Però entre 1920 i 1938 va
oferir 370 concerts. Una activitat
trepidant

1) Dirigint un assaig de l’Orquestra Pau Casals al Palau de la Música Catalana. Autor: Pérez de Rozas. 1934. Fons Pau Casals
2) Concert de l’Orquestra Pau Casals al Palau de la Música Catalana, dirigida pel mestre amb el violinista Eugène Ysaÿe de solista. Abril 1927

3) Valaitis, Vytas. Casals. Nova York: Grossmann Photographic Books, 1966.
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L
a negociació col· lectiva és

la nostra eina per l luitar

contra les desigualtats i

la precarietat laboral. Mit-

jançant el conveni col· lec-

tiu podem avançar en la defensa dels

nostres drets com a treballadors i tre-

balladores, i portar-los més enllà del

que estableix estrictament la norma-

tiva. Els convenis col· lectius tenen un

paper molt important a l’hora de defi-

nir el marc de relacions laborals del

nostre país, atesa la força vinculant

que tenen els drets i obligacions que

generen, així com el seu impacte tant

sobre el model productiu i la compe-

titivitat i de les empreses, com sobre

les condicions laborals i econòmi-

ques de milers de treballadores i tre-

balladors.

En l’àmbit concret de la prevenció

de riscos laborals la importància que

té la negociació col· lectiva és encara

més pronunciada, ja que la mateixa

Llei de prevenció de riscos laborals

reconeix el conveni col· lectiu com a

font normativa, junt amb la llei i els

seus reglaments, de la mateixa ma-

nera que vol potenciar la participació,

ja sigui en el si de l’empresa o a

través del diàleg social. En aquest

sentit, la negociació col· lectiva és un

instrument que pot permetre superar

les limitacions i donar respostes a

necessitats d’una forma més flexible,

directa i adaptada que la que ens

permet la normativa, com ara:

Apropar-se millor a les diferents

realitats concretes que apareixen

en les empreses i els sectors. La

normativa ofereix un marc general

d’aplicació de mínims que cal res-

pectar, però la negociació col· lectiva

permet concretar i desenvolupar un

tractament més adaptat sobre el ter-

reny, amb un abordatge més efectiu i

concret dels riscos i les mesures pre-

ventives específiques que permeten

mil lorar la prevenció de riscos labo-

rals en els centres de treball .

Adaptar-se millor a les noves

realitats que apareixen pels canvis

productius, com la digital ització, la

robotització, l ’aplicació de noves tec-

nologies de la informació i la comu-

nicació (TIC), el teletreball , etc. , que

generen nous riscos emergents a què

cal donar resposta. Comencem a te-

nir exemples de convenis que han

inclòs el dret a la desconnexió o per

evitar els efectes perjudicials que

pugui tenir el canvi cl imàtic i l ’escal-

fament global sobre els l locs de tre-

ball . Cal adaptar els l locs de treball a

les persones i no al contrari. Per

aquest motiu hem d’avançar-nos per

Negociació col·lectiva
i prevenció de riscos laborals

Núria Gilgado
Secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya

Societat
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prevenir i minimitzar els possibles

nous riscos a què puguin estar sot-

meses les persones treballadores.

Adaptar-se millor als nous riscos

que generen les noves formes de

treball que estan apareixent i expan-

dint-se amb molta rapidesa, com ara

l’externalització d’activitats, la sub-

contractació, l ’expansió del treball

autònom i del fals treball autònom, el

treball en plataformes digitals, etc.

Adaptar-se també als canvis de-

mogràfics i a l’envelliment de la

classe treballadora. Cal que els l locs

de treball s’avaluïn segons les capa-

citats psicofísiques per garantir que

els treballadors i treballadores d’edat

avançada poden afrontar les càrre-

gues i exigències dels l locs de treball

que ocupen, evitant que puguin em-

malaltir per la seva major vulnerabil i-

tat per motius d’edat i salut. Però cal

també mil lorar la seguretat i la salut

de tots els l locs de treball per garantir

que les persones joves d’avui no per-

din la salut ni hagin de patir la falta

de seguretat en els seus llocs de tre-

ball .

Exercir l’autonomia de les parts

per arribar a acords d’obligat com-

pliment, com són els convenis,

també és exercir al més alt nivell

l’ús del dret a la participació sobre

el que incideix de forma especial la

normativa. La participació dels treba-

l ladors i les treballadores i l ’adopció

de decisions consensuades en

aquesta matèria, més que l’exercici

d’un dret, són una garantia d’eficàcia,

ja que permeten implicar a tothom,

promoure la cultura preventiva i inte-

grar la prevenció a tots els nivells de

l’empresa.

Malgrat que hi ha hagut aven-

ços en matèria de prevenció de ris-

cos laborals en la negociació

col·lectiva, encara ens queda molt

camí per recórrer. Molts convenis

col· lectius que inclouen clàusules re-

ferents a la prevenció de riscos labo-

rals, en molts de casos es limiten a

reproduir de forma literal la normati-

va vigent sense afegir res de nou. És

important anar més enllà d’al lò que

estableix la Llei i negociar i pactar

clàusules que la desenvolupin i la

mil lorin, adaptant-la a les realitats

dels sectors i les empreses.

Hem de ser conscients i recalcar

que tenim un problema laboral sense

solucionar respecte a la sinistralitat

laboral i a les malalties professionals,

una qüestió que encara no hem estat

capaços de resoldre gairebé vint-i-

cinc anys després de la publicació de

la Llei de prevenció de riscos labo-

rals. Treballar no pot suposar un risc

per a la nostra seguretat i salut. Cal

generar una ocupació de qualitat,

que garanteixi la salut de les treba-

l ladores i els treballadors d’aquest

país.

Des de l’any 1 995, any de la pu-

blicació de la Llei de prevenció de

riscos laborals, la situació en el nos-

tre país ha patit canvis substancials

en els àmbits social i laboral. Les cri-

sis econòmiques, les reformes labo-

rals, els canvis de governs i de les

seves polítiques d’austeritat, han fet

que la UGT de Catalunya denunciem

de forma reiterada que la precarie-

tat mata i que cal actuar d’arrel per

acabar amb la xacra de la sinistra-

litat laboral al nostre país.
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La precarietat laboral i la falta

d’oportunitats provoca en molts ca-

sos que els treballadors i les treballa-

dores es vegin obligats a acceptar

condicions de treball que posen en

risc la seva salut física i mental, ge-

neralitzant-se la por a perdre la feina

si reclamen el compliment de la nor-

mativa. No podem permetre que tre-

balladores i treballadors hagin

d’optar entre la seva seguretat i salut

i un salari.

La precarietat i la inseguretat a la

feina és avui una característica cen-

tral del mercat laboral, amb una gran

repercussió sobre la salut física i

mental dels treballadors i treballado-

res. La UGT de Catalunya no hem pa-

rat de denunciar que la precarietat

laboral i la manca de prevenció de

riscos laborals i de protecció de la

salut a moltes empreses provoca mi-

lers d’accidents laborals a l’any a Ca-

talunya. És inadmissible que les

treballadores i treballadors emmalal-

tim al nostre lloc treball i que, fins i

tot, algunes persones morin a la fei-

na. Per això exigim mesures urgents

que acabin amb aquesta xacra de la

sinistralitat laboral.

Cal la derogació de les reformes

laborals per recuperar l’equilibri en

la negociació col·lectiva i que

aquesta sigui l’eina bàsica per re-

cuperar i potenciar els drets labo-

rals i per a la millora de les

condicions de treball, i un camí per

implantar una integració efectiva

de la prevenció de riscos laborals a

l’empresa.

Mitjançant la negociació col· lecti-

va podrem incidir en diferents àmbits.

Les clàusules que podem trobar als

convenis poden ser molt variades i

ajustar-se a cada sector o empresa

en funció de les seves necessitats

específiques. La UGT de Catalunya

disposem d’una web de negociació

col· lectiva (www.ugtcatalunya.cat/

negociacio/) on posem a disposició

dels negociadors i negociadores de

convenis clàusules específiques per

incloure en els convenis col· lectius en

matèria de prevenció de riscos labo-

rals.

Les clàusules més freqüents que

apareixen als convenis són les

següents:

Delegats i delegades de preven-

ció: permetre altres vies d’elecció o

designació dels delegats i delegades

de prevenció; desenvolupament dels

recursos que la LPRL els atribueix

(crèdit horari específic a part del que

ja tenen com a delegats de personal i

augmentar el nombre de funcions

que puguin realitzar com a temps de

treball efectiu) i introduir la figura

dels delegats i delegades de preven-

ció sectorials i territorials, sobretot en

aquells sectors i empreses on el pre-

domini de microempreses i pimes no

permeti fer eleccions sindicals i no hi

ha representació sindical.

Gestió preventiva: establir plans

de prevenció on s’inclogui una políti-

ca de l’empresa amb objectius con-

sensuats; establir modalitats de

gestió preventiva consensuada

(constituir un servei de prevenció

propi sense que hi hagi obligació le-

gal, complementar un servei de pre-

venció aliè amb una persona

coordinadora de seguretat o amb
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persones treballadores designades,

etc.); instaurar mesures per integrar

la prevenció, etc.

Formació: es pot especificar el ti-

pus i hores de formació de prevenció,

si serà en hores de feina i, en cas

contrari, com es compensarà el

temps personal util itzat per la planti-

l la.

Coordinació d’activitats empre-

sarials: concretar les mesures de co-

ordinació que s’hauran d’aplicar, i

establir la realització de reunions con-

juntes dels diversos delegats i delega-

des de prevenció de les empreses

concurrents.

Riscos psicosocials: acordar una

determinada metodologia d’avaluació

o un procediment d’intervenció, progra-

mes formatius en riscos psicosocials;

acordar la implantació de protocols

contra la violència i l’assetjament psi-

cològic; programes d’intervenció contra

l’estrès laboral; programes d’assistèn-

cia i prevenció als quals es puguin

adreçar les persones afectades, etc.

Equips de treball i mitjans de

protecció: establir mesures per a la

participació de treballadores i treba-

l ladors, consensuar-ne l’elecció, esta-

blir criteris de selecció, establir un

termini màxim per al seu recanvi, etc.

Gestió del personal especial-

ment sensible: l l istat de llocs de tre-

ball exempts de riscos, protocol

d’actuació, etc.

Protecció dels menors i de les

relacions de treball temporals: for-

mació que han de rebre, l l istat de tre-

ball exempts de riscos importants

que poden ocupar aquest personal.

Hi ha moltes altres clàusules que,

malgrat que no pertanyen a la pre-

venció de riscos, estan relacionades

amb la gestió de la salut dels treba-

lladors i les treballadores, com per

exemple:

• Establir el complement de la pres-

tació per incapacitat temporal (IT)

fins al 100 % de la base regulado-

ra.

• Evitar que les baixes mèdiques

justificades siguin motiu d’acomi-

adament per absentisme (art.

52.d ET).

• Establir com a vinculant la partici-

pació dels treballadors i les treba-

lladores a l’hora de triar, renovar o

revocar la mútua que es contracta.

• Implantar programes o protocols

per a la prevenció de les drogode-

pendències i altres addiccions en

l’àmbit laboral (i que aquestes si-

guin considerades com una

malaltia).

La UGT de Catalunya hem portat a

terme campanyes específiques per

fomentar i difondre les bones pràcti-

ques en la negociació col· lectiva i per

promoure i posar en valor a les taules

de negociació en quatre àmbits d’ac-

tuació específics, com són la vigilàn-

cia de la salut i reconeixements

mèdics, maternitat, treballadores i

treballadors d’edat avançada i se-

guretat viària i mobilitat.

Creiem fermament que el conveni

col· lectiu ha de teixir la xarxa que

permeti acabar amb la xacra de la

sinistralitat laboral. La UGT de Cata-

lunya continuarem lluitant per fo-

mentar la seguretat i la salut en els

centres de treball i reivindicant el

nostre dret a tenir l locs de treball se-

gurs i saludables.
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A
l Centre de Cultura Con-

temporània de Barcelo-

na, el CCCB, a prop de

l’edifici de la UGT de

Catalunya, al Raval,

sempre hi ha bones exposicions. Expo-

sicions d’aquelles que emocionen, que

arriben al cor i que, per tant, les recor-

des molt de temps. Exposicions que

serveixen com a excusa per situar, refle-

xionar i aprendre sobre temes diversos.

Des de desembre de l’any 2019 i

fins a l’agost d’aquest estrany 2020

podem gaudir de l’exposició «Game-

play. Cultura del videojoc», on es fa

una retrospectiva des dels inicis dels

videojocs a la dècada dels setanta

analitzant tot el que envolta el món

gamer fins als nostres dies. La crisi

sanitària de la Covid-19 ha alterat una

programació farcida de xerrades, en-

trevistes i activitats, algunes d’elles

salvades gràcies a la tecnologia, ja

que s’han pogut fer per streaming.

L’exposició, sociològicament par-

lant, és una mina. Darrere de cada pí-

xel hi ha un tema sociològic a tractar.

La cultura, la història, la tecnologia, la

pedagogia, el racisme, el masclisme,

el feminisme, l’estat patriarcal, el mer-

cat laboral, l’escletxa salarial, la for-

mació, les relacions personals,

l’economia circular, la ludificació de la

societat, etc.

Deia Steve Jobs que li agradava

viure en la intersecció entre les huma-

nitats i la tecnologia, i els videojocs

són això, tot i que als anys setanta era

difícil d’imaginar.

Us explico una història: segons el

biògraf de Steve Jobs, el periodista

Walter Isaacson, als setanta, a Palo

Alto, Califòrnia, Jobs buscava feina, i

en aquella època era normal fer-ho a

través dels anuncis als diaris. Va ser al

San Jose Mercury News on hi havia

unes setanta pàgines dedicades a la

recerca de personal d’assistència tec-

nològica. Era el moment dels primers

microprocessadors i era a la vall de

Silicon Valley, molt a prop de la uni-

versitat de Stanford. La situació ge-

ogràfica acostuma a ser rellevant

mirant la història. Un anunci el va sor-

prendre: Diverteix-te, guanya diners.

Aquell dia Jobs va entrar al vestíbul de

la companyia de videojocs Atari i va

començar a treballar-hi. Atari era un

lloc de moda per treballar aleshores.

Era la incursió de les màquines recre-

atives amb un videojoc anomenat

Pong. El capo d’Atari, Nolan Bushnell,

la persona que va donar una de les

seves primeres oportunitats laborals a

Steve Jobs, va crear una consola amb

carcassa amb el joc Pong, i la va

col· locar a un bar del Camino Real de

Sunnyvale. Uns dies més tard va rebre

una trucada del propietari del bar di-

ent que la màquina no funcionava. En

anar a veure què passava, es va trobar

amb la sorpresa. No funcionava per-

què estava repleta de monedes que

n’impedien el funcionament.

Aquell moment, principis dels se-

tanta, es van adonar que els videojocs

interessaven a la gent i que podien ser

un bon negoci.

L’edifici del CCCB ple de grans

finestres i espais diàfans et donen la

benvinguda. Et fan sentir important i

petit alhora. En entrar a l’exposició, les

parets fosques i la treballada il· lumi-

nació et fan centrar en la història que

estan a punt d’explicar-te perquè els

videojocs són això, explicar històries.

Amb vitrines plenes d’objectes, pro-

jeccions, cartells i plafons explicatius,

ambientades amb l’indiscutible so de

les màquines recreatives que tant

El videojoc, una eina de transformació social
Daniel Garcia

Cultura, UGT de Catalunya. Fotografies de Martí Berenguer, CCCB
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d’èxit van tenir als anys vuitanta i prin-

cipis dels noranta.

Els que tenim una edat recordem

que a mitjans dels vuitanta aquells

espais plens de màquines amb gent

amuntegada al voltant, mirant com ju-

gaven una o dues persones joystick a

la mà, prement botons. Espais no ap-

tes per pandèmies i poc visitats pel

sector femení.

Les conegudes com sala de mà-

quines i sales recreatives es van po-

pularitzar i van crear una indústria

amb un futur pròsper però difícil de

veure per una majoria de la població

espanyola i catalana que tot just sor-

tia d’una etapa de foscor de més de

quaranta anys. Un futur que ha anat

adaptant-se als nous temps.

El mercat laboral d’aleshores era

majoritàriament precari i els salaris

baixos. Aquest fet ens posen de mani-

fest els videojocs com una lluita de

classes. Les persones que als anys

vuitanta van tenir una consola com

l’Atari tenien un nivell de renda impor-

tant i, sobretot, tenien una visió de

l’entreteniment en la qual hi cabia el

fet de destinar diners per comprar un

aparell per jugar.

En aquell moment els videojocs

van fer un salt tecnològic important

amb nous microprocessadors i xips de

memòria que van fer sorgissin nous

jocs més atractius, com el Pacman.

A les vitrines de l’exposició es po-

den veure aquests petits tresors que

fan tenir un dejà vu teletransportant-te

a la infantesa al contemplar in situ la

Nintendo de l’any 1983, els ordina-

dors Commodore 64, l’Spectrum,

l’MSX o l’Amstrad. Consoles més evo-

lucionades com la Master System de

Sega, les consoles de 16 bits com la

Megadrive de Sega o la Super Ninten-

do, o les ja més contemporànies con-

soles portàtils com la Game Boy, la

Game Gear o la Lynx, tota una revolu-

ció tecnològica i social al principi dels

noranta.

El món dels videojocs està replet

d’icones com en Super Mario Bros,

que va revolucionar-lo amb les seves

diferents pantalles que s’havien de

superar per arribar a l’objectiu final:

rescatar a la princesa. La història per

explicar cada cop era més real al vi-

deojoc. La literatura també va ser font

d’inspiració, com els ll ibres coneguts

a Catalunya com Tria la teva aventura i

la seva exportació al món del video-

joc, donant l’opció de decidir un final

o un altre segons les accions que es

fessin. Aquí també és objecte d’estudi

i queda reflectit a l’exposició el voca-

bulari util itzat, moltes vegades bèl· l ic o

políticament incorrecte. La incorpora-

ció de personatges racialitzats o de

famílies emigrants. El model capitalis-

ta també queda palès, amb reflexions

sobre el món dels videojocs, posant

de manifest que l’esforç i la respon-

sabilitat individual tenen una relació

directa amb els valors de la ll ibertat i

la democràcia.

La incursió dels videojocs va can-

viar la nostra manera de jugar, de ju-

gar al carrer i en companyia a una

manera més individualitzada i sota

sostre. Podem veure l’evolució de la

cultura del videojoc, on passem d’una

visió infantil mancada de qualsevol

estatus cultural, a una visió més social

i professional. La visió que els ordina-

dors i les videoconsoles només servi-

en per jugar, per entretenir-se,

despertava reticències entre moltes

famílies a l’hora d’invertir-hi diners.

La realitat va ser que la cultura del

videojoc va començar a créixer i a do-

nar les seves primeres oportunitats

laborals a creadors de videojocs, com

es pot veure en les campanyes publi-

citàries publicades a la revista El or-

denador personal l ’any 1983 i 1984.

Campanyes clarament enfocades al

públic masculí amb publicitat com:
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«Si tu vicio es programar, tu eres el

hombre que buscamos» o en un altre

anunci, amb una imatge on només hi

surten homes, amb la frase: «Ellos son

famosos en el mundo de los videojue-

gos, ¿quieres serlo tu también?».

A l’exposició hi ha un gràfic on es

poden veure algunes dades sobre la

desigualtat entre el gènere masculí i

femení en els videojocs, explicant que

durant l’any 2018, dels 16,5 milions

d’aficionats als videojocs a l’Estat es-

panyol, el 59 % eren homes i el 48 %

dones. Durant l’any 2017 un 52 %

dels protagonistes dels videojocs es

podien escollir; un 28 % eren perso-

natges masculins, un 8 % femenins i

un 12 % no definibles.

Respecte al mercat laboral del

sector del videojoc a Espanya, durant

l’any 2018, el 83,5 % dels qui hi tre-

ballaven eren homes i el 16,5 % do-

nes. Pel que fa a les condicions

salarials del sector, l’any 2014 el sa-

lari mitjà dels homes era de 85.704

euros, i el de les dones de 72.882

euros.

Avui dia, els països productors de

videojocs ja no són únicament el Japó

o els Estats units. Escandinàvia, el

Regne Unit o Barcelona són ara refe-

rents del sector. Empreses com la

francesa Ubisoft o la britànica King

s’han instal· lat a la ciutat comtal.

Amb el temps, aquella concepció

dels videojocs com a producte infantil

i desproveït de valor cultural, ha anat

mutant cap a un fenomen més pro-

fessional i dotat d’un estatus impor-

tant. Des de l’any 2009 la comissió

de Cultura de Congrés dels Diputats

considera els videojocs com a cultura.

Hi ha diverses causes de l’evolució

social dels videojocs, però clarament

en podríem subratllar dues: l’empo-

derament de la dona vers els video-

jocs, en totes les seves vessants, com

a consumidores i com a professionals,

han obert el ventall amb altres mane-

res de jugar i l’ús d’internet, i ha donat

als videojocs una magnitud universal.

Sindicalment parlant, podem dir

que la transversalitat i la tecnologia

que s’util itzen en el desenvolupament

dels videojocs es poden encabir en el

que anomenem indústria 4.0 i digita-

lització amb l’ús del big data i la inter-

net de les coses. Una tecnologia

transversal que, com podem veure a

l’exposició, interactua en sectors més

enllà de la simulació clàssica dels

conflictes bèl· l ics o el pilotatge d’avi-

ons: S’obren horitzons com la sanitat,

la formació, l’economia, l’arquitectura

o els e-esports.

La indústria del videojoc ha evolu-

cionat cap a la socialització. Ja no és

un joc per jugar-hi sol o en parella;

ara hi ha infinites possibilitats, ja que

s’hi pot jugar en equip, en família,

amb persones de l’altra punta del

món i sense límit d’edat. L’espai de joc

és virtual i no té límits.

Aquests nous horitzons són la lla-

vor de nous jaciments d’ocupació i

formació, ja que els professionals

d’aquest sector requereixen d’una

formació elevada i continua.

Aquella reflexió de com li agradava

viure a en Jobs, en la intersecció entre

les humanitats i la tecnologia, m’ha

fet pensar en una de les seves apor-

tacions, l’iPhone o l’smartphone. Una

nova manera de comunicar-nos, de

consumir cultura i de jugar. Si hi ha

gent que pensa que tot passa per al-

guna raó, no deixa de tenir la seva

gràcia pensar que el capo d’Atari,

l ’empresa que va popularitzar els pri-

mers videojocs, fos qui va donar la

primera oportunitat laboral a un jove

que acostaria tant la tecnologia a la

humanitat que faria cada cop més di-

fosa l’escletxa entre realitat virtual i

realitat real.

Game over?
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F
ins fa uns mesos, quan

parlàvem de pandèmies

era per evocar a alguna

pel· lícula o novel· la de

ficció, o bé, els més

apassionats de la història, per fer re-

ferència a les epidèmies que van can-

viar la societat, la demografia o fins i

tot l’estructura de les ciutats. El coro-

navirus ho està canviant (no sabem

per quant de temps) gairebé tot, i es-

pecialment la nostra relació amb la

tecnologia.

Segons diferents consultories, l’ús

de l’smartphone s’ha incrementat una

hora al dia, de mitjana, arran del con-

finament, i especialment l’ús de les

xarxes socials, amb increments del

voltant del 50 % de l’ús de Whatsapp,

Facebook, Youtube, Instagram i Twitter,

per ordre, les principals xarxes socials

en audiència a l’Estat espanyol. De fet,

la franja d’edat en què més s’ha in-

crementat l’ús de l’smartphone és,

precisament, entre la gent de més de

cinquanta-cinc anys (més del 40 %

respecte a l’increment d’entre el 15 i

el 20 % de la resta).

Més consum de tecnologia i de

xarxes socials suposa més consum

també d’informació i de continguts, no

sempre certs (les fake news), però

també de manipulació política mit-

jançant la part menys coneguda de

les xarxes socials. I és que quan algu-

na cosa és gratuïta, significa que el

producte som nosaltres. I això és do-

blement així pel que fa a les xarxes

socials. D’una banda perquè darrera

de cada xarxa hi ha una enorme engi-

nyeria de programació que converteix

la pantalla del nostre smartphone,

tauleta o ordinador, en un taulell pen-

sat per estar-hi la màxima estona

possible, interactuar el màxim possi-

ble, i tocar el màxim possible de co-

ses: amb continguts, formats, eines i

recursos filtrats específicament per

fer-ho així. I d’altra banda, perquè en

el fons hi ha sempre una certa inten-

ció de compra (en el món del màr-

queting) o de buscar l’atenció i

informació del ciutadà (en el món del

màrqueting polític).

Com gairebé tot a la vida, això és

una arma de doble fil. Que les admi-

nistracions, governs, partits o candi-

dats, puguin fer arribar les seves

propostes als targets exactes als

quals van adreçats (per raó de barri,

municipi, edat, gènere, interessos, for-

mació, ocupació, i així opcions de

segmentació fins a l’infinit) ens pot

apropar al món politicopúblic, en la

mesura que ens arriba informació que

ens interessa. En un context d’excés

d’informació, rebre missatges concrets

que, a priori, t’interessaran, i d’una

manera més o menys personalitzada,

és una bona notícia. Però, al mateix

temps, també es pot util itzar en nega-

tiu.

Per exemple, en les darreres elec-

cions municipals, VOX va util itzar un

anunci a Facebook i a Instagram on

apareixia un grup, suposadament

d’immigrants il· legals, que –també su-

posadament– celebraven l’agressió a

un grup de guàrdies civils, alhora que

l’anunci reclamava també unes fron-

teres segures. En aquest cas, com en

molts d’altres, VOX no va adreçar la

publicitat a tota la població, sinó que

va adreçar-se específicament als po-

tencials votants especialment sensi-

bles amb la immigració, en el cas

d’Andalusia i especialment entre els

homes. No cal dir que el vídeo no està

datat, ni el context ni l’enregistrament

autentificats, etc.

Aquest és precisament l’exemple

contrari. Vet aquí la paradoxa de com

l’increment de l’ús de les xarxes soci-

als (el 97 % d’espanyols disposa

d’smartphone), i amb ell, la informa-

ció que disposen de cadascun de no-

saltres les empreses (xarxes socials),

pot ser util itzada per determinades

empreses (partits) per manipular els

potencials compradors (votants) amb

missatges, com a mínim, tendencio-

sos, si no simplement i directament

falsos.

Davant d’això, calen mesures de

detecció (el hòlding Facebook, que

inclou també Whatsapp i Instagram,

en aquest sentit n’és pioner, alhora

que també molt vulnerable), tot i que

determinades posicions plantegen

dubtes sobre la legitimitat d’aquest

àrbitre, que sembla cada cop més

necessari.

Xarxes socials i democràcia
Xavier Tomàs

Consultor en comunicació
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L
a Unió Europea assisteix a

una proliferació de forces

d’extrema dreta,   dreta ra-

dical   o formacions euro-

escèptiques de caràcter

populista que han anat guanyant ter-

reny electoralment a tots els nivells de

govern de la  UE  en els últims vint

anys. A mesura que la seva presència

pública augmentava, creixia també la

preocupació entre l’opinió pública eu-

ropea, les elits tradicionals, els mitjans

de comunicació i la societat civil tradi-

cionalment progressista per com trac-

tar amb aquests partits. Què fer? Hi

pot haver un compromís a nivell euro-

peu entre totes les forces polítiques

sobre com tractar-los? És encara pos-

sible quan, en alguns casos, ja s’ha

sucumbit a la temptació de cortejar

els seus vots i escons per arribar al

govern o formar-ne un de coalició?

A hores d’ara, Europa conviu amb

la dreta radical de diferents maneres.

Hi ha estats membres on els partits

polítics tradicionals han aplicat el

cordó sanitari a les forces d’aquest

signe polític. Bèlgica va ser el primer

país a fer-ho, l’any 1991, quan es va

aïllar l’extrema dreta del Vlaams Blok

(avui Vlaams Belang), que havia ir-

romput amb força en unes eleccions

federals que van passar a la història

política del país com el «diumenge

negre». França també va invocar el

cordó sanitari quan Jean-Marie Le Pen,

líder del Front Nacional, va arribar a la

segona volta de les presidencials de

l’any 2002. La resta de partits, inclo-

sos els socialistes del derrotat primer

ministre Lionel Jospin, van cridar a vo-

tar en massa pel candidat del centre-

dreta, Jacques Chirac. No obstant això,

en les últimes eleccions presidencials

aquesta unitat republicana va co-

mençar a esquerdar-se per l’esquerra

Bregar amb l’extrema dreta
Héctor Sánchez Margalef

Investigador, Centre de Documentació Internacional de Barcelona (CIDOB)

Una versió anterior d’aquest article es va publicar a Opinión CIDOB, núm. 564

Cada elecció i cada nova crisi que passa mentre els
problemes, veritables o percebuts, dels votants no se
solucionen, les forces d’extrema dreta tenen una nova
oportunitat per seguir guanyant vots i acumular capital
polític

Parlaments nacionals europeus amb representants de partits populistes de dreta el novembre 2019
Populistes de dreta amb representació al parlament
Populistes de dreta proporcionant suport extern al govern
Populistes de dreta implicats en el govern
Populistes de dreta nomenen el primer ministre

Font: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_nationalist_parties_in_Europe
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amb les reticències del líder de La

France Insoumise, Jean-Luc Mélenc-

hon, a donar suport a Emmanuel Ma-

cron enfront de Marine Le Pen. Suècia

també va barrar-li el pas als Demòcra-

tes Suecs (tercers en les últimes elec-

cions generals i en auge), encara que

per això necessitessin una llarga ne-

gociació entre socialdemòcrates, libe-

rals, verds i centristes. Alemanya

s’havia servit del cordó sanitari quan

la formació Alternativa per a Alemanya

va guanyar força als parlaments regio-

nals fins a aconseguir entrar al Bun-

destag. Tanmateix, la contínua sangria

de vots dels partits tradicionals, la

renúncia de Merkel a presentar-se a

les pròximes eleccions generals i a la

presidència del partit, i, sobretot, la

pèrdua de la majoria absoluta a Bavi-

era de la CSU (el partit germà de la

CDU de Merkel) per primer cop des de

la Segona Guerra Mundial, ha fet que

veus del partit qüestionin l’estratègia

del cordó sanitari a l’AfD. El que va

passar al land de Turíngia on la CDU i

l’AfD van unir els vots als liberals de

l’FDP per fer president al candidat li-

beral i desbancar al candidat d’es-

querra radical de Die Linke, que ja

havia governat el land els anteriors

quatre anys, n’és un exemple. La pri-

mera col· laboració entre CDU i AfD va

causar un terratrèmol a Alemanya i a

Europa, no només perquè Alemanya

trencava el cordó sanitari sinó perquè

també trencava la unitat del partit de

centredreta més gran i important d’Eu-

ropa que fins al moment havia resistit

la temptació de festejar amb l’extrema

dreta. La conseqüència va ser la di-

missió de la successora de Merkel al

capdavant del partit, i en la carrera

electoral per substituir-la hi ha candi-

dats que defensen obertament redefi-

nir la relació amb l’AfD.

En canvi, en altres països els par-

tits de dreta radical estan tan norma-

litzats que no només ajuden a formar

o donen suport a governs de partits

tradicionals de centredreta com a

Finlàndia o Bulgària, sinó que fins i tot

formen part de l’executiu. A Espanya,

Vox va començar entrant a un parla-

ment regional per acabar sent la ter-

cera força parlamentària, ha fet

gairebé desaparèixer al partit autopro-

clamat liberal i el partit de centredreta

tradicional n’ha copiat discurs i tàctica

puntualment per tal de recuperar els

votants trànsfugues. Àustria és el cas

més paradigmàtic d’aquesta evolució.

Després de les eleccions de 1999, el

cristianodemòcrata Wolfgang Schüs-

sel, del Partit Popular austríac, es va

convertir en el primer canceller que va

recórrer a la dreta radical per formar

una majoria de govern. Quasi vint anys

després, aquesta coalició es va reedi-

tar sense que la Unió Europea

mostrés ni una mica de la incomoditat

política que va exterioritzar l’any 2000;

tanmateix, la coalició va caure per un

escàndol del partit d’extrema dreta de

finançament il· legal provinent d’oligar-

ques russos. També a Itàlia un partit

d’extrema dreta, La Lliga de Matteo

Salvini, va ser soci de coalició d’una

altra formació, el Moviment Cinc Es-

trelles, i va ser el partit més votat en

les últimes eleccions europees, agru-

pant el vot de centredreta italià. Tot i

que la seva coalició de govern va cau-

re i ha patit un revés a les últimes

eleccions regionals, La Lliga ha estat

capaç de marcar l’agenda i el discurs

al seu país i també a Europa.

Més problemàtic per a la Unió Eu-

ropea ha estat gestionar la seva rela-

ció amb els governs que directament

estan en mans de partits d’extrema

dreta o dreta populista com el polonès

i l’hongarès. Especialment espinós és

el cas d’Hongria, ja que Viktor Orbán i

el seu partit Fidesz pertanyen formal-

ment a la família política democristia-

na del Partit Popular Europeu, encara

que alguns dels seus companys de fi-

les considerin que la seva retòrica

antiimmigració i les seves agressions a

la independència judicial i mediàtica

tenen poc a veure amb la dreta tradi-

cional.

La irrupció de la dreta radical a la UE ja s’ha traduït en
una contínua pèrdua de drets, ja sigui per la seva
presència directa en determinats governs o perquè han
influït en l’agenda política dels partits tradicionals
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Atesa la diversitat dels països

membres de la UE, la complexitat i

fragmentació dels escenaris polítics

nacionals i la forta implantació de les

forces de dreta extrema o populista, la

resposta intuïtiva a si pot haver-hi o no

un compromís per aïllar les alternati-

ves més radicals és que no sembla

possible. En alguns casos, la tempta-

ció d’arribar al poder va ser tan gran

que els mitjans per accedir-hi no van

importar. En altres, els partits tradicio-

nals de centredreta han assumit i nor-

malitzat fins a tal punt el discurs de la

dreta radical que tant el suport puntu-

al per a una investidura com un pacte

de govern s’assumeixen com naturals.

Fins i tot pot haver-hi casos on la

manca d’alternatives per aconseguir

els suports parlamentaris necessaris i

la ferma voluntat de no voler repetir

eleccions pugui llançar els partits tra-

dicionals en braços de l’extrema dreta.

La realitat de cada país s’imposa per

davant dels discursos benintencionats.

Cada elecció i cada nova crisi que

passa mentre els problemes, verita-

bles o percebuts, dels votants no se

solucionen, les forces d’extrema dreta

tenen una nova oportunitat per seguir

guanyant vots i acumular capital polí-

tic. Aleshores, cal mantenir l’opció del

cordó sanitari allà on encara segueix

en peu? Segueix sent una resposta

vàlida? El risc de comprometre’s amb

el cordó sanitari és doble: d’una ban-

da es llança un missatge als votants

d’aquestes forces que el seu vot és in-

correcte. Aquests electors que, proba-

blement per motius diversos –i potser

contradictoris entre ells– han recorre-

gut a votar opcions radicals, podrien

sentir que es repeteix una altra vegada

la història que són les elits tradicio-

nals qui decideixen en última instàn-

cia qui governa, si el vot emès per

sufragi popular no garanteix el funcio-

nament de l’statu quo, deslegitimant

així les inquietuds i demandes

d’aquest sector de la població. Cada

vegada que s’aïlla aquestes forces, els

partits tradicionals alimenten el mis-

satge que l’única solució vàlida és la

seva. El resultat és més desconfiança

entre governants i governats, el que en

última instància reforça els partits que

es nodreixen del vot desencantat.

L’alternativa al cordó sanitari és

considerar aquests partits com a op-

cions vàlides i confiar que el pes de la

responsabilitat governamental, o fins i

tot les pròpies dinàmiques institucio-

nals, facin efecte en el discurs i en la

capacitat de gestió i mobilització de

l’extrema dreta perquè acabi suavit-

zant les seves pròpies posicions inici-

als o debilitada per escissions o xocs

interns. L’opció és arriscada. A Finlàn-

dia, els Veritables Finlandesos es van

partir per la meitat entre els que volien

seguir donant suport al govern i els

que no; però a Itàlia, tot i que les se-

ves demandes inicials s’han diluït, la

popularitat de la Lliga no va fer més

que augmentar mentre va estar al go-

vern.

La irrupció de la dreta radical a la

UE ja s’ha traduït en una contínua

pèrdua de drets, ja sigui per la seva

presència directa en determinats go-

verns o perquè han influït en l’agenda

política dels partits tradicionals. Euro-

pa s’ha construït per un pacte entre

socialdemòcrates i democristians des

dels seus orígens però la gran coalició

ja no és suficient. Per tant, qui tingui

por a l’extrema dreta haurà de fer pi-

nya, no per aïllar-la, sinó per combatre

les seves idees i propostes, i demos-

trar que poden oferir un millor projecte

polític. Abruptament, l’època de la

complaença s’ha acabat i la crítica

que buscava invisibilitzar els partits

d’extrema dreta en els mitjans de co-

municació ja no té sentit. Els partits i

les seves propostes estan entre no-

saltres, i la manera de confrontar-los

és debatent, aportant dades i argu-

ments raonats i contrastats. No ens ha

de fer ni por ni mandra tornar a lluitar

per uns drets que ja consideràvem

adquirits, perquè aquests sempre

s’hauran de defensar.

Qui tingui por a l’extrema dreta haurà de fer pinya, no
per aïllar-la, sinó per combatre’n les idees i
propostes, i demostrar que poden oferir un millor
projecte polític

La líder de l’extrema dreta francesa Marine Le Pen i
l’ultradretà holandès Geert Wilders durant un acte de
líders europeus d’extrema dreta a Praga, el 25 d’abril
del 2019. ACN, Natàlia Segura
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L
a tecnologia ens posa
reptes a mesura que
avança i no tenim ma-
nera d’escapar-ne. Sen-
se cap mena de dubte,

un dels sectors més afectats pels
canvis tecnològics és el del treball,
on hi ha professions senceres en
risc de desaparèixer i altres estruc-
tures laborals que es veuen obliga-
des a adaptar-se constantment per
sobreviure. És cert també que la
majoria dels avenços serveixen per
facilitar les tasques i per fer-nos la
vida més senzilla però, com a orga-
nització sindical, no podem deixar
que la tecnologia arrasi les condici-
ons laborals de totes, sobretot per-
què les treballadores som sempre
les més desemparades davant els
períodes de canvi. Des del sindica-
lisme cal utilitzar aquesta avinen-
tesa i prendre la iniciativa d’assumir
la responsabilitat de liderar aquest
canvi, sense esperar que siguin les
empreses i la patronal les que pren-
guin la iniciativa, per assegurar la
reinvenció de llocs de treball i que
aquest canvi no deixi ningú fora.

Ja no és agosarat afirmar que el
teletreball és la nova realitat del
món laboral. La crisi de la Covid-19
ha obligat moltes treballadores a
implementar-lo de manera improvi-
sada, i a moltes empreses i organit-
zacions que encara no el tenien
previst a facilitar-lo per raons extra-
ordinàries de salut pública.

Abans de la pandèmia sobrevin-
guda, el teletreball era una realitat
que afectava només aproximada-
ment un 3 % de les persones ocu-
pades a Catalunya, i hi havia la
tendència a pensar que el teletre-
ball eren només comoditats i avan-
tatges. No és fins a l’estat d’alarma
que, moltes treballadores, hem vist
la veritable cara del teletreball.

Treballar des de casa difumina,
en molts casos, les línies que sepa-
ren l’oci, la família, el descans i l’ac-
tivitat laboral i, malauradament, la
majoria de vegades qui hi surt gua-
nyant és aquesta última, fent que
treballem més hores a canvi del
mateix salari sota el paraigua de
l’autoresponsabilitat. La realitat és
que no hem après a teletreballar
gràcies al confinament viscut, sinó
que si ha funcionat ha sigut en bo-
na part a costa d’un excés d’esforç
per part de les treballadores i, en
molts casos, pagant un alt cost pel

que fa a la salut psicològica i física.
Des del sindicalisme hem

d’avançar-nos a aquesta nova reali-
tat i mobilitzar-nos per posar fi als
abusos. El teletreball en cap cas és
una esclavització que pot ocupar tot
el nostre temps vital, sinó una forma
més d’organització del treball. Tam-
poc podem permetre que el teletre-
ball suspengui ni afecti els nostres

drets com a treballadores, i és aquí
on hem de fer una pausa, ja que és
important conèixer els drets laborals
per poder defensar-nos davant de
possibles vulneracions, perquè  si
no  el teletreball esdevindrà l’esce-
nari perfecte perquè les empreses
se n’aprofitin.
• En primer lloc, és important sa-

ber que el teletreball en cap cas
és obligatori i, per tant, les em-
preses no poden imposar de
manera unilateral aquesta mo-
dalitat de treball. Si el teletreball
no ha estat acordat en el con-

Les ombres del teletreball
Avalot - Joves de la UGT de Catalunya

Alexandra Koch, Pixabay
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tracte laboral, s’hauria de pactar
en un acord col·lectiu amb les
treballadores.

• Igualment, en adoptar la modali-
tat de teletreball, el sou a perce-
bre ha de ser el mateix, llevat
que no es percebin determinats
complements, com per exemple
el de desplaçament, perquè no
es produeix el desplaçament al
lloc de treball habitual que do-
nava sentit al complement.

• Tanmateix, la jornada laboral no
es pot veure afectada pel tele-
treball. És a dir, que en tot mo-
ment s’haurà de respectar la

durada màxima de la jornada,
així com assegurar els períodes
legals mínims de descans.

• També és important destacar
que el teletreball no pot afectar
negativament el dret a la des-
connexió digital ni a la protecció
a la intimitat de les treballado-
res.

• Per últim, cal recordar que és
responsabilitat de l’empresa i
que està obligada a proveir tots
els mecanismes de protecció
que les treballadores necessitin
per dur a terme la seva feina en

la modalitat de teletreball
d’acord amb la Llei de prevenció
de riscos laborals.

No són casos aïllats aquells en
què, durant el teletreball, es posen
els diners i els objectius empresari-
als per sobre de les condicions de
seguretat i salut de les treballado-
res. La deslocalització fa molt difícil
la tasca de la inspecció i fiscalitza-
ció en general i no podem deixar el
benestar de la plantilla només al
seu propi parer.

Amb la plantilla dividida, arribar
a una representació forta i coordi-

nada, requisit indispensable per de-
fensar els drets laborals, és
complicat. Però el rol de la repre-
sentació de les treballadores és
més imprescindible que mai en
aquests casos i els sindicats tenim
el deure d’estar alerta.

Si el teletreball esdevé la nova
realitat, amb les seves llums i om-
bres, ens hem d’assegurar que els
seus beneficis no siguin només per
a les empreses, sinó també per a la
plantilla de treballadores. Alguns
aspectes claus per aconseguir-
ho  seran  els següents:

• Formar les treballadores en l’au-
togestió del seu temps: cal evitar
la prolongació de la jornada la-
boral i promoure una divisió
clara entre el temps dedicat a la
feina (amb els descansos ne-
cessaris) i a l’oci.

• No permetre que les eines de
control inserides en els ordina-
dors destinats al teletreball
interfereixin amb la intimitat de
la plantilla.

• Aplicar les TIC com a eina de
comunicació i control tant per a
la representació de les treballa-
dores com per a les inspectores,
les agents d’igualtat i les dele-
gades de seguretat i salut.

• Incentivar la formació tecnològi-
ca per donar més competències
a la plantilla i perquè cadascuna
pugui ser responsable del flux
de dades personals en els seus
espais.

• Tenir cura dels criteris i la forma
d’establiment del teletreball i de
les mesures de ciberseguretat.

• Vetllar per les situacions excep-
cionals de teletreball relaciona-
des amb la conciliació familiar.

• Establir comissions de segui-
ment, sempre amb participació
sindical, amb l’objectiu d’adop-
tar millores i  corregir  deficiènci-
es.

• Generar el debat a la negocia-
ció  col·lectiva, amb l’objectiu
que cada sector pugui regular la
qüestió amb les seves particu-
laritats.

El teletreball és encara desco-
negut per a molta gent i són molts
els convenis col·lectius d’aplicació,
les empreses i els centres de treball

loginueve, Pixabay
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que encara no el regulen. Si no hi
ha cap regulació vigent, cal pactar o
negociar-ne, per escrit, la viabilitat
amb caràcter temporal, entre l’em-
presa i la representació legal de la
plantilla o individualment, si no hi
ha representació legal o sindical.
També caldria establir la forma de
prestació d’aquest treball i el pro-
veïment dels mitjans necessaris per
portar-lo a terme. En qualsevol cas,
l’empresa ha de vetllar per l’acom-
pliment de les previsions de la llei,
especialment en matèria de riscos
psicosocials i ergonomia.

Com ja hem comentat, és im-
portant que tinguem clar que el te-
letreball no ha de canviar ni
modificar les condicions de treball
que tenim establertes, ni pel que fa
a sou ni a jornada. Tampoc no s’han
de recuperar hores si es teletreballa,
atès que teletreballar significa des-
localitzar la feina, és a dir, que des
d’un lloc diferent del centre de tre-
ball de l’empresa, la treballadora
continua tenint l’obligació de com-
plir la seva jornada laboral i les tas-
ques encomanades.

És molt possible que el teletre-
ball comporti noves problemàtiques
i, si et trobes en una situació en què
creus que els teus drets laborals
s’han vist afectats, és important que
busquis assessorament. A l’Avalot
ens comprometem a ajudar a resol-
dre els dubtes del jovent de classe
treballadora, tant pel que fa al tele-
treball com a qualsevol altre aspec-
te laboral.

Sempre que necessitis assesso-
rament laboral, no dubtis a posar-te
en contacte amb nosaltres a través
de www.avalot.cat.

www.avalot.cat
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L’optimisme escèptic
Entrevista a Antón Costas, per Pere Nin i RM Puig-Serra

Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona

S
egurament és, sense haver-s’ho proposat,

l’economista de moda. Els mitjans de

comunicació se’l disputen per als seus

espais d’opinió i les seves entrevistes,

potser perquè els punts de vista d’aquest

catedràtic d’Economia són sempre pragmàtics i no

semblen tintats per biaixos que busquin el que és

políticament correcte. Ell analitza i, sobre la base de

la ciència econòmica, va fins al moll de l’os en les

seves anàlisis. Antón Costas és un gallec que exerceix

de gallec però que està plenament integrat a casa

nostra i que coneix la realitat econòmica catalana

amb una profunditat de què pocs poden presumir.  

Nascut el 1949, Costas va obtenir el títol d’engi-

nyer tècnic industrial a l’Escola d’Enginyeria d’Indús-

tries de Vigo i es va llicenciar i doctorar en Ciències

Econòmiques i Empresarials a la Universitat de Bar-

celona, on, des del 1988, és catedràtic de Política

Econòmica i dirigeix diversos projectes de recerca.

Pertany als consells d’administració de diferents em-

preses, va presidir el Cercle d’Economia des del no-

vembre del 2013 fins al desembre del 2016, i ha

assessorat governants de diferents ideologies, però

mai no s’ha deixat seduir pels cants de sirena que el

volien menar cap a la política.  

És un savi sense vanitat, proper i amb un caliu

humà que traspua a través de la pantalla de l’ordina-

dor, perquè aquesta entrevista s’ha de fer mitjançant

videoconferència a causa del confinament imposat

per l’estat d’alarma ocasionat per la COVID-19. Ens

atén amb una puntualitat absoluta, sense corbata i

amb una armilla descordada, però amb aparença

elegant. El fons que veiem és el d’unes estanteries

plenes de llibres que semblen acabats de consultar,

però que després han estat prou ben ordenats. En

aquest hàbitat, a Costas, se’l veu còmode i relaxat.

Inspira confiança i parla mesurant el to i les paraules.

Pensem que ser alumne seu ha de ser un veritable

privilegi.

Entrevista
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Costas ens adverteix, somrient obertament: «El meu mes-

tre, Fabià Estapé, em deia: ‹Pensa-t’ho molt abans de conce-

dir una entrevista a un periodista, perquè no n’hi ha cap de

bo; però un cop l’has concedida, oblida-te’n, perquè a partir

d’aleshores la responsabilitat és seva›».

Volíem fer una pinzellada humana sobre la seva persona

que anés més enllà del perfil acadèmic i professional. Antón

Costas ho accepta i ens explica coses sobre la seva vida que

potser no havia dit mai en una entrevista.

«Vostè és gallec…», i el nostre convidat es deixa anar. Li

agrada parlar de les seves arrels. «Sí, soc gallec, d’una parrò-

quia de Vigo, Matamá. Bé, Matamá és el nom laic, el nom

complet és San Pedro de Matamá. La parròquia del costat és

la de Comesaña, i aquest topònim, Comesaña, és precisa-

ment el meu segon cognom. Això és a la banda sud del mu-

nicipi de Vigo, al costat de la Ria, de les platges…».

Els orígens de Costas són modestos, i ell se n’orgulleix.

«Cotitzo a la Seguretat Social des dels catorze anys. Vaig co-

mençar a treballar a les drassanes Paulino Freire, a la Ria de

Vigo, que encara existeixen. Conservo el número de la Segu-

retat Social segons el sistema antic: els tinc tots dos, l’antic i

el nou. La situació econòmica de la família va fer que de jo-

venet em posés a treballar. El meu pare havia emigrat al Bra-

sil, així que la mare es va esforçar d’una manera tremenda.

Va buscar els diners fins i tot sota les pedres, per tal que jo

pogués tenir una formació comercial. L’aspiració màxima que

una família de classe treballadora podia tenir per al seu fil l

era que pogués entrar d’empleat a la caixa d’estalvis de Vigo.

Això es considerava el veritable ascensor social».

«A més dels estudis a l’escola nacional de la parròquia,

vaig cursar ortografia, comptabilitat, taquigrafia, mecanogra-

fia.. . Continuo sent un gran mecanògraf. Puc escriure sense

cap necessitat de mirar el teclat! Quan tenia catorze anys

vaig entrar a treballar al laboratori de la foneria de les Dras-

sanes Paulino Freire, la factoria on es fabricaven les mà-

quines de cosir Refrey, amb molta anomenada entre les

famílies espanyoles dels anys cinquanta i seixanta».

«Vaig tenir la sort de treballar al costat d’un dels fil ls de la

família Freire que acabava d’arribar d’Alemanya. Ell feia de

químic. Havia tornat molt entusiasmat amb el model industri-

al alemany i estava compromès amb la promoció professio-

nal dels seus empleats. Em va ajudar molt i vaig poder

començar a estudiar el batxil lerat. Ho feia per ll iure i m’exa-

minava a l’Institut Santa Irene, de Vigo. El vaig acabar en dos

anys i escaig. L’empresa també em va ajudar a cursar els es-

tudis d’enginyer tècnic industrial, el que aleshores s’anome-

nava pèrit industrial».

«Em deien: ‹Les teves tasques són aquestes, i pots venir a

fer-les quan vulguis, a les tres del matí i marxar a les vuit, o

quan acabis. O pots venir a la tarda, fes-t’ho com vulguis›. Dit

en el llenguatge empresarial d’avui, van marcar-me uns ob-

jectius. Un cop complerts, tenia flexibil itat per organitzar-me.

Estic molt agraït a aquell model empresarial de l’època. Avui

diríem que era una mica paternalista, però el cas és que

ajudava molt les persones que teníem ganes d’estudiar».

Costas s’expressa amb una barreja d’humilitat i satisfac-

ció, la d’aquell a qui la vida no ha regalat res però que, amb

uns inqüestionables dots naturals, amb una voluntat decidida

i amb l’ajut dels qui van creure en ell, ha pogut assolir una

reputació professional que no era fàcil per a un noi de família

treballadora de la Ria de Vigo.

«Vaig ser el delegat de l’escola i, d’aquesta manera, em

vaig convertir en representant del moviment universitari gallec

al maig parisenc del 68. Quan vaig acabar els estudis, un

De Matamá a la càtedra

L’objectiu de la ciència econòmica és
millorar les condicions de vida de la gent
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catedràtic em va oferir la possibilitat d’entrar a treballar a la

seva càtedra per tal que, arribat el moment, jo pogués subs-

tituir-lo. Tenia aquesta opció, la de continuar la meva carrera

professional a l’empresa o bé simultaniejar totes dues feines.

Però llavors vaig prendre la decisió de convertir-me, per pri-

mer cop en la meva vida, en un estudiant a temps complet.

Vaig voler estudiar Economia».

«Un company que havia començat a estudiar a Barcelo-

na, em va dir: ‹Vine cap aquí, això és un altre món, això és

Europa›. M’havia buscat una possible feina al despatx d’un

agent de canvi i borsa. Vaig fer l’entrevista de feina i el mateix

agent va decidir que jo era el candidat que estava buscant.

‹Aquí no tindràs problemes de diners, però s’ha d’estar al

parquet de la borsa fins que es tanquin les activitats›. Jo vaig

preguntar: ‹I això a quina hora és?›, i ell em va contestar:

‹Noi, pot ser a les cinc, a les sis o a les set.. . mai se sap›».

«Vaig pensar: ‹Caram, he vingut aquí per ser estudiant a

temps complet, i ara resulta que guanyaré diners però no es-

tudiaré gaire›. Així que li vaig dir que no, i em vaig convertir en

el tutor dels dotze fil ls d’un industrial tèxtil de Terrassa que

s’estava traslladant a Barcelona. M’hi vaig dedicar cinc anys,

la qual cosa em va permetre, d’una banda, guanyar-me bé la

vida i, de l’altra, tenir prou temps per ser un bon estudiant».

«A la Facultat d’Econòmiques vaig tenir la sort de coinci-

dir en una promoció d’economistes molt especial de la qual

en formaven part Josep Piqué, Anna Birulés i molts altres

professionals coneguts. Vaig tornar a fer de delegat estudian-

til a la primera meitat dels anys setanta, una època amb

molts conflictes. Com a delegat en aquells temps convulsos

vaig conèixer el rector, Fabià Estapé. Ell ja havia estat rector

de la Universitat per designació del règim [franquista] i

també va ser el primer rector de la Universitat de Barcelona

elegit democràticament. Però no va poder acabar el seu

mandat. Llavors va tornar a la Facultat i va ser mestre de la

nostra promoció a l’últim any, el cinquè de la carrera».

«En acabar els meus estudis, em va dir: ‹Si vols guanyar

diners, ves amb aquell catedràtic. Si vols fer política, ves amb

aquell altre. Però si vols saber d’Economia, queda’t amb mi›.

Em vaig quedar amb ell i a partir d’aleshores vaig fer una

carrera acadèmica convencional, sempre complementada,

però, per algun vincle amb el món de l’empresa que, al cap i

a la fi, era d’on havia sortit, especialment a través del Cercle

d’Economia, al qual he continuat sempre vinculat».

«Quan [Ernest] Lluch va ser ministre, va voler que formés

part del seu equip, però li vaig dir que no. En canvi, quan el

mateix Lluch va ser rector de la Universitat Menéndez Pelayo

sí que me’n vaig anar amb ell com a vicerector. Finalment,

quan Estapé es va jubilar, vaig guanyar la càtedra que ell

deixava, i això fins avui. Tot això que he explicat és el que no

apareix en el meu currículum oficial, però considero que

aquesta és en realitat la meva trajectòria més vital, tant des

del punt de vista acadèmic com del professional».

«Avui continuo sent conseller de diferents empreses, al-

guna d’elles cotitzada a la borsa, perquè mai no he perdut la

meva vinculació amb el món empresarial, però també he

volgut sempre que aquesta faceta no m’obligués a abando-

nar la vida acadèmica. La meva barretina (i, aquí, Costas es

posa una mà damunt del cap, amb els dits imitant aquesta

peça catalana) principal ha estat sempre i continua sent

l’acadèmica, però això no vol dir que en determinats mo-

ments no hagi tingut vincles amb altres actors econòmics.

Amb el vessant polític, en canvi, no. Sempre he rebutjat les

ofertes que he tingut per entrar al món polític, ja fos per estar

al Govern o per estar en altres institucions. M’han dit que

aquesta és una decisió coherent. Bé, jo penso que és una

decisió com qualsevol altra».

Als anys setanta ja es trenca la
identificació entre progrés econòmic i
progrés social

Antón Costas a la seva casa de Matamá. Wikimedia Commons-Praza Pública
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Una de les definicions de l’economia diu que és la

ciència que estudia la forma de gestionar els recursos. Te-

nint en compte que sabem que són limitats, no creu que

els hem arribat a gestionar com si no haguessin d’acabar-

se mai? És que, abans de la bombolla immobiliària, sem-

blava que l’economia pogués créixer indefinidament.

Cal tenir en compte que l’economia és una disciplina

que, al segle XVIII, amb Adam Smith, se separa de la filosofia

moral, i arrenca amb una dimensió moral molt forta. Consi-

dero que els millors economistes han partit de premisses

morals i que l’objectiu bàsic de la ciència econòmica consis-

teix a millorar les condicions i les oportunitats de vida de la

gent. Sí que és cert que, durant una època, el creixement es

va veure com l’objectiu fonamental, perquè en aquell mo-

ment aquest creixement anava associat al progrés social. Això

comença a passar a partir de la Segona Guerra Mundial, no

amb anterioritat.

És a dir, quan sorgeix la revolució industrial això del

creixement i el progrés ni tan sols es planteja...

La revolució industrial no va portar de forma directa i au-

tomàtica el progrés social. Van ser la Primera Guerra Mundial

i la Gran Depressió les que van configurar una nova forma

d’entendre les coses. I és després de la Segona Guerra Mun-

dial, com deia, que totes les reformes i totes les institucions

noves que es van incorporar al control i la regulació de l’eco-

nomia i el nou estat social van donar lloc a aquest nou pen-

sament. D’aquesta manera, almenys durant trenta anys, els

que anomenem Els trenta gloriosos, és a dir, durant les dè-Hi ha un excés d’expectatives en relació
amb el que podem aprendre de les crisis

El progrés sense creixement és possible

Alternativas Económicas. Andrea Bosch
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cades dels cinquanta, seixanta i setanta, el progrés econòmic

es va veure traduït en progrés social. D’alguna manera, els

que abans de la Segona Guerra Mundial havien estat gent

d’esquerres i revolucionaris, quan s’enceta aquesta nova eta-

pa en van tenir prou amb polítiques que promoguessin el

creixement. Van deixar de banda la idea de la revolució com

a últim objectiu perquè durant aquests trenta anys el progrés

econòmic sí que va anar acompanyat del progrés social. Els

meus pares i jo com a hereu de la seva generació podem ser

un exemple de com el progrés econòmic d’aquells anys va fer

pujar l’ascensor social. Però la identificació entre progrés

econòmic, progrés social i fins i tot diria que progrés moral i

progrés polític va començar a trencar-se a finals dels anys

setanta.

Als setanta, ja? La percepció és que tot just ara co-

mencem a adonar-nos que hi ha un desajust en aquests

àmbits.

Sí, va ser a partir dels setanta i això es va evidenciar amb

força als vuitanta i als noranta. El que passa és que no van

ser capaços de veure com s’havia trencat ja aquesta relació

fins a la gran crisi del 2008. I avui el creixement econòmic ja

no es contempla com a sinònim de progrés social, perquè

hem vist que les economies poden créixer, com ha passat els

últims deu anys, sense que això comportés cap millora subs-

tancial per a la població. Però vull deixar clar que l’economia,

com a disciplina, sí que continua tenint aquesta dimensió

moral. La bona ciència econòmica busca el progrés social i la

millora de les oportunitats per a totes les persones, especial-

ment per a les que més ho necessiten.

Aquesta crisi que tenim ara a causa de la Covid-19 és

evidentment diferent de les dels anys vuitanta o noranta, o

de la del 2008. Hem après alguna cosa de les crisis ante-

riors per sortir-nos-en millor, aquesta vegada?

Sempre hi ha un excés d’expectatives en relació amb el

que podem aprendre de les crisis. I en general d’aquesta

mena de situacions se n’aprèn molt poc. Aquesta vegada

passarà el mateix, però tenim una crisi de tipus diferent per-

què les últimes van venir sempre d’una errada interna del

mateix sistema capitalista. En les crisis immediatament ante-

riors, com la dels vuitanta o la dels noranta, l’origen cal bus-

car-lo en desequilibris econòmics de la mateixa economia,

que es frenava i llavors apareixia una recessió, un augment

del dèficit exterior que arriba un moment en què no pot con-

tinuar fent-se més gran i alguna cosa es trenca. La del 2008,

va ser a causa d’un sobreendeutament espectacular centrat

en el sector immobiliari. Vaja, que els motius van ser xocs

interns i un desequilibri entre el dèficit i el deute en els

comptes públics. Després tot es reactivava de nou i l’econo-

mia tornava a tirar endavant.

La crisi dels anys setanta, la que es coneix com a crisi del

petroli, és una excepció en aquest sentit. La causa va ser un

xoc extern provocat per l’augment dels preus del petroli deri-

vat de la Guerra del Yom Kippur. Si aquesta crisi d’ara s’as-

sembla a alguna altra, és precisament a la dels setanta,

perquè ve d’un xoc extern. La diferència és que la d’ara ens

prové d’un bitxet, si se’m permet dir-ne així, que s’encomana

a tota l’economia de forma simultània a tot el món. Tots els

mercats es tanquen i aquest tancament provoca impactes

molt grans que apareixen, d’una banda, pel costat de la de-

manda: les famílies es queden sense ingressos per poder

continuar consumint i, de l’altra, pel costat de l’oferta: les

empreses es queden sense subministraments i han de deixar

de produir. Dit d’una altra manera: la cadena de valor global

s’ha trencat perquè no hi ha clients i perquè no hi ha pro-

ducció. Tot això és absolutament nou, ens trobem en una si-

tuació sense precedents que porta els governs a abaixar la

persiana de l’economia i l’empeny, per dir-ho d’alguna forma,

a un coma induït. No fem que es mori definitivament però la

deixem amb una activitat mínima. És el mateix que fa un

anestesista: deixa el pacient amb les constants vitals activa-

des però amb el cos adormit i insensibilitzat.

Si és una crisi amb característiques noves, se suposa

que caldrà aplicar també solucions noves. Quina és la se-

va proposta per tirar endavant?

És molt important la intervenció de dos gegants que ja

coneixem i que han d’aparèixer per evitar que el cel ens cai-

gui al damunt: hi ha d’haver algú que es converteixi en paga-

dor d’últim recurs per tal de proporcionar a les famílies allò

que no els arriba a través dels salaris, i que pagui a les em-

preses allò que no els arriba a través dels clients. Aquest és

el paper dels governs, fer de pagadors d’últim recurs de

l’economia. L’altre gran gegant que ha d’aparèixer en aques-

tes situacions són els bancs centrals. El paper d’aquests és

Hi ha d’haver noves coalicions socials i
polítiques que introdueixin canvis al
model de societat
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convertir-se en prestadors –no en pagadors, que és un rol di-

ferent– d’últim recurs. Tant els governs en el seu paper de pa-

gadors, com els bancs centrals en el seu paper de

prestadors, han de posar damunt el tauler unes quantitats de

diners que no s’havien vist mai, ni tan sols en situacions de

guerra. Hem d’esperar que facin això i que, si realment ho

fan, que tingui eficàcia. És la forma d’evitar que les llars i les

empreses s’ensorrin de forma simultània.

I li sembla que el Banc Central Europeu (BCE) pot fer

una aposta decidida en aquest sentit?

El banc central d’un país o d’una unió com és la dels paï-

sos de l’euro ha de ser com un banc de sang que cal tenir a

punt per a situacions en què necessites fer transfusions.

Doncs molt bé, fins a l’arribada de [Mario] Draghi el BCE era,

per dir-ho d’alguna forma, un banc de sang gestionat per

membres d’una estranya religió que no permetia les transfu-

sions. Amb Draghi canvia la religió, i el nou credo diu que el

BCE farà tot el que calgui per salvar l’euro. En aquell moment

el banc central es transforma en prestador d’últim recurs i

així ha continuat actuant. En aquest sentit, crec que la deci-

sió que va prendre arran de la crisi sanitària de posar en

marxa un nou pla, segons el qual està disposat a injectar

gairebé un bilió d’euros per prestar a l’economia privada i

prestar també als governs, és importantíssima. A mi em sem-

bla que és la decisió més encertada que s’ha pres en l’últi-

ma dècada per avançar en la unió política. En definitiva, si la

Unió política arriba a ser de veritat una realitat a Europa, ho

serà especialment per l’actuació del BCE i no per l’actuació

de la Comissió Europea o del Consell d’Europa.

Vostè va dir en un article periodístic que la pandèmia

podria esdevenir un experiment natural extraordinari per

construir una societat més justa i més solidària... La ren-

da bàsica pot ser un dels elements que contribueixin a un

nou escenari? I aquesta renda, com l’hem de finançar?

Amb un canvi en la fiscalitat?

No cal esperar grans lliçons de les crisis econòmiques.

Una crisi per ella mateixa no porta un món nou. Però sí que

hem d’esperar que en aquesta situació de crisi hi hagi coali-

cions socials i polítiques que siguin capaces d’introduir algun

element nou que millori l’estat de les coses. Les crisis poden

ser parteres d’història, poden parir noves etapes històriques.

Amb relació a la renda bàsica, la proposta fa temps que

ja existia amb anterioritat a la pandèmia de la Covid-19 i jo

sempre l’he defensada. Tots els països europeus, a més de

les prestacions per desocupació o les prestacions educatives,

tenen una mena de trinxera última per evitar que els ciuta-

dans puguin entrar en situació de pobresa per motius dife-

rents dels de l’atur.

Estem en condicions de finançar aquesta renda no amb

càrrec als mecanismes de solidaritat que són els propis de la

Seguretat Social, sinó amb càrrec als ingressos tributaris de

l’Estat. Espanya té una suma de despesa fiscal per un import

de viutanta mil milions d’euros a l’any, segons les dades de

l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF). Els

economistes sabem, i això és una cosa que tenim perfecta-

ment estudiada, que la major part d’aquests vuitanta mil mi-

lions d’euros de despesa fiscal, que representen el 8 % del

PIB espanyol, no tenen eficàcia econòmica. Alhora hi ha una

gran quantitat d’exempcions i de deduccions de diferents ti-

pus que no són ni tècnicament i socialment necessàries però

que drenen els ingressos. La majoria –no tots– d’alguns privi-

legis actuals, es podrien suprimir sense que l’economia

perdés eficiència. Si hagués de decidir de forma immediata

com financem la renda d’inclusió, jo diria: «Doncs miri, a la

despesa fiscal li podem treure cada any uns quants milers de

milions d’euros, que l’economia no se’n veurà afectada en

l’eficiència i, en canvi, podrem introduir millores en la societat

i podrà millorar».

S’hauria de fabricar més paper moneda com a forma

d’introduir més liquiditat al mercat?

Això es fa de la següent manera: el banc central, com

qualsevol empresa o organització, porta un balanç que té un

actiu i un passiu. Aquest balanç pot augmentar el saldo com

a conseqüència que el banc emeti més diners. Aquesta

emissió de diners apareix en el balanç al passiu del banc.

Alhora, el govern contrau un deute amb el banc, que és

exactament igual que el deute que un particular pot tenir

amb el seu banc quan li ha demanat un crèdit per comprar el

que sigui. El banc central també pot fer el mateix comprant

deute, que pot ser deute privat d’una empresa o deute de

l’Estat espanyol. El balanç del banc augmenta perquè a l’ac-

tiu hi inclou el deute que ha comprat, que és un compromís

de pagament futur, i alhora augmenta el passiu perquè ha

hagut d’emetre més diners per equilibrar els comptes.

Hem d’enfortir l’economia social perquè
és un dels pilars de la prosperitat
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Però aquest mecanisme no pot generar inflació?

Sí, naturalment. El que s’ha de veure són les condicions

en què es posa en marxa aquest procés. En funció de les cir-

cumstàncies pot haver-hi inflació o no haver-n’hi. Molts eco-

nomistes deien el 2008 que els bancs centrals no haurien

de comprar deute perquè això provocaria inflació, i temien la

inflació com al dimoni. Vostè ha vist aparèixer inflació des del

2008 fins al 2020? Al contrari, ens van arribar a espantar

amb les conseqüències que podria tenir una deflació.

És que la inflació no hi és ni se l’espera. Ja els agradaria

als bancs centrals que aparegués inflació el 2020 o el 2021.

Perquè el BCE té com a un dels objectius bàsics que la infla-

ció a Europa sigui igual o propera al 2 %. Insisteixo, en els úl-

tims deu anys no hi ha hagut inflació. Amb aquest programa

de compra de deute, el banc central ja voldria que la inflació

arribés a augmentar els propers dos anys un 2 %.

També, com a alternatives heterodoxes, hi ha la de Ka-

te Raworth, de la Universitat d’Oxford, coneguda com

l’economia de dònut. Al forat del dònut hi hauria les ne-

cessitats bàsiques de la població, i a la part exterior els

punts que la ciència identifica com a amenaces per al

planeta. La ciutat d’Amsterdam ha anunciat que aplicarà

aquest model. Què n’opina?

Doncs que té molt de sentit. Aquesta és la idea de l’eco-

nomia circular, que té com a un dels pilars la reutil ització dels

recursos. Jo soc conseller de diferents empreses on s’intenta

que pràcticament no hi hagi recursos que s’hagi de llençar

per les canonades o que s’hagin de portar als abocadors. És

molt sensat, i tot el que es pugui fer en matèria d’ètica em-

Governs i bancs centrals han de recórrer
a unes quantitats de diners que no
s’havien vist mai

Maig 2016. Bolufer, ACN
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presarial, ètica social i regulació pública per forçar aquests

processos em sembla molt bé. Tornant al que dèiem al prin-

cipi, crec que d’alguna manera és possible la prosperitat

sense el creixement, si aquest creixement l’entenem com la

util ització creixent de recursos.   És a dir, hi pot haver progrés

sense creixement. De moment sembla complicat, però com a

idea ha de ser l’objectiu.

Sembla que les sortides de les crisis tradicionalment

han fet més grans les desigualtats socials. L’escletxa en-

tre rics i pobres és cada cop més gran. Es podria lluitar

contra l’aprofundiment d’aquesta l’escletxa  aprofitant que

ara ens trobem davant d’un escenari nou?  

La desigualtat no és una fatalitat inevitable del capitalis-

me sinó que és el resultat d’una política que funciona mala-

ment al si d’una societat. Al contrari del que em planteja, les

crisis acostumen a ser mecanismes que a llarg termini ten-

deixen a reduir la desigualtat. Per quin motiu? Doncs, per

exemple, en el cas de les pandèmies tenim estudis de les

que hi ha hagut al llarg dels últims quatre-cents anys, i ens

indiquen que després d’una gran crisi sanitària, i durant

aproximadament trenta o quaranta anys, la desigualtat es re-

dueix perquè els salaris tendeixen a l’alça i la rendibilitat del

capital tendeix a la baixa. Això pel que fa a les pandèmies.

Els treballs que tenim sobre les grans crisis com les guerres

ens diuen que hi acostuma a haver també un cert mecanis-

me de correcció de les desigualtats. Perquè en la mesura en

què les guerres destrueixen una part del capital humà més

jove, la reducció –per dir-ho així– del nombre de treballadors

disponibles fa que els salaris vagin a l’alça. Però insisteixo

que aquestes tendències no són un efecte automàtic de les

crisis. S’ha de veure com funciona en cada cas la política en

cadascun dels països.

Caldria harmonitzar la fiscalitat dins la Unió Europea?

Els sistemes fiscals dels diferents països, inclòs Espanya,

bàsicament són iguals, però hi ha una altra qüestió que, des

del meu punt de vista, sí que representa un problema. Trac-

tant-se d’un mercat únic on les seus de les empreses es po-

den traslladar d’un lloc a un altre, no hi ha un únic impost de

societats. Així, les diferents empreses, d’una manera que jo

diria que és racional, traslladaran la seva seu a aquells paï-

sos del mercat interior on l’impost de societats els beneficiï

més. Un impost de societats a escala europea, a més de fi-

nançar les hisendes dels estats on estan radicades aquestes

empreses, hauria de ser el mecanisme de finançament dels

pressupostos de la Unió. Trobo que això és fonamental.

Creu que hi ha alternatives al capitalisme? Ja hem vist

les conseqüències del comunisme, i la socialdemocràcia

com a alternativa al capitalisme pur sembla que hagi re-

culat i potser no planteja un canvi de paradigma. Sembla

que és el neoliberalisme el que s’imposa. Vostè creu que

hi ha alguna tendència ideològica que pugui ser una al-

ternativa diferent de tot el que estem veient?

Jo dic que el capitalisme no és etern: només té els segles

comptats (Costas remarca la paraula segles i somriu). Però

La socialdemocràcia ha de fer que la
prosperitat del capitalisme sigui
inclusiva
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pensem que el capitalisme és com el colesterol: n’hi ha de

bo i de dolent. Un capitalisme com el dels Trenta Gloriosos, el

dels anys cinquanta i seixanta, va portar progrés social i

igualtat d’oportunitats. En canvi, el capitalisme dels últims

trenta anys ha portat desigualtats socials. La meva pregunta

és per què no podem tornar a fer del capitalisme un bon sis-

tema de repartiment. Des d’una visió progressista també po-

dem anar de nou cap a un capitalisme inclusiu. Sobre això

es pot fer una metàfora: el capitalisme com a motor de crea-

ció de riquesa continua sent un bon motor, encara que s’hi

hagi d’ajustar alguna cosa. El problema el tenim amb la

transmissió del motor a les rodes. És evident que, als últims

trenta anys, el motor ha funcionat bé perquè ha generat ri-

quesa. Però aquesta riquesa s’ha transmès d’una forma molt

desigual a les quatre rodes. Hem de veure quines són les

polítiques que ens calen per corregir això. Vaja, que hem de

canviar el sistema de transmissió, és a dir, la redistribució de

la riquesa. Per tal que funcioni millor tot plegat, crec que el

repte que té la socialdemocràcia a la pròxima dècada, i no

parlo només dels pròxims anys, és introduir noves institucions

o noves polítiques que facin que la prosperitat que genera el

capitalisme sigui una prosperitat inclusiva.

I l’economia social, quin paper hi pot jugar, en tot

això?

Crec que no és realista plantejar fórmules diferents de la

que acabo d’assenyalar. Dit això, l’economia social és un

instrument potent de creació i distribució de riquesa, però no

s’ha de plantejar, segons opino, com un model substitutiu del

capitalisme, sinó com un model compatible. Aquest compo-

nent d’economia social ha de créixer perquè la prosperitat

dels nostres països està basada en tres pilars; la que ve de

l’actuació dels mercats del capitalisme, la que ve de governs

amb les seves polítiques i la que ve de la  mateixa societat.

Als últims trenta anys, pel que fa a la creació de riquesa,

que se’ls ha donat la prioritat gairebé absoluta als mercats,

s’ha deixat de costat parcialment els governs i s’han deixat

absolutament abandonades les comunitats. Avui el que s’ha

de fer és enfortir aquest tercer pilar de la prosperitat que és

l’economia social.

A vostè se’l considera un optimista en l’aspecte

econòmic. De tot això que ens ve al damunt, creu que ens

en sortirem?

Soc un optimista escèptic, no un optimista babau. Vull dir

que soc optimista en el sentit que tinc l’esperança que les

coses poden millorar si nosaltres posem tot el millor que te-

nim al servei de la societat: les nostres idees, els nostres es-

forços i la nostra ambició. No soc un optimista estúpid que

pensi que les coses milloraran per elles mateixes pel simple

fet que hi hagi hagut una crisi sanitària. Però si tots plegats,

els actors econòmics, el govern i la societat fem les coses

com les hem de fer no hem d’esperar que passi el pitjor.

El capitalisme és com el colesterol: n’hi
ha de bo i de dolent

Jornades del Cercle d’Economia a Sitges, 27 maig de 2016. ACN, R. Garrido
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E
l teletreball és una de

les mesures de flexibil itat

laboral que algunes or-

ganitzacions, com a con-

seqüència de l’extensió

del coronavirus, estan aplicant durant

aquests mesos de confinament de la

població arreu del territori.

Diem que una persona fa teletre-

ball quan realitza la seva activitat pro-

fessional físicament lluny del seu

centre de treball habitual, per mitjà de

l’ús de les tecnologies de la informa-

ció i la comunicació i, especialment,

de xarxes telemàtiques, com ara inter-

net.

La denominació teletreball està

formada pel prefix tele-, procedent del

mot grec têle, que significa ‹lluny›, i

treball, derivat de treballar, verb que,

com explica Joan Coromines en el seu

Diccionari etimològic i complementari

de la llengua catalana, ens arriba del

llatí vulgar tripaliare  ‹torturar›, derivat

del mot tripalium, una ‹espècie de cep

o instrument d’aferrar i turmentar›,

compost de tres pals. De fet, el mot

treball en català antic, i fins i tot avui,

conserva encara el sentit de ‹sofri-

ment, dolor, pena›; i d’aquesta idea de

‹patir› es va passar a la d’‹esforçar-se’,

‹escarrassar-se› i ‹obrar, laborar, treba-

llar›. Pel que fa al mot feina, també

ens arriba del llatí vulgar facenda, ‹co-

ses que han de ser fetes›. L’etimologia,

com veieu, a més d’explicar-nos l’ori-

gen de les paraules, sovint ens desco-

breix, també, la càrrega semàntica

implícita que arrosseguen des de fa

segles.

En la llengua general, conviuen els

mots treball (‹activitat conscient de

l’home orientada a obtenir els béns o

mitjans per a satisfer les seves neces-

sitats transformant la natura que l’en-

volta›) i feina (‹treball que hom fa per

obligació, en què hom s’ocupa, amb

què hom es guanya la vida›), amb un

parentiu semàntic proper, però no

sempre intercanviable: anem a treba-

llar i també anem a la feina; es per-

den llocs de treball o, si ho voleu,

llocs de feina; tenim molta o poca fei-

na, però no tenim molt o poc treball;

comencem a fer feina, però no co-

mencem a fer treball, sinó, en tot cas,

a treballar. Fixem-nos que, en les ex-

pressions o termes de sentit més abs-

tracte i general hi trobem el mot

treball, mentre que en les més con-

cretes i col· loquials, sovint aplicades a

una persona, solem trobar-hi el mot

feina.

Per què, doncs, s’ha estès i conso-

lidat el terme teletreball i no pas tele-

feina? Una primera resposta la

trobem en l’àmbit especialitzat de les

relacions laborals. Si ens fixem en la

terminologia util itzada en aquest sec-

tor, veiem que l’ús es decanta per la

forma treball, en el sentit més abs-

tracte i genèric que apuntàvem abans:

borsa de treball, condicions de treball

(o condicions laborals), centre de tre-

ball, lloc de treball, mercat de treball

(o mercat laboral), treball temporal o

treball a temps parcial, entre molts

altres exemples.

Observem, a més, que els termes

de nou encuny, associats a nous sis-

temes o maneres de relacionar-se en

el món del   treball, i influenciats de

ben segur per les denominacions an-

gleses de procedència, tendeixen a

seguir el mateix patró de formació so-

bre la base del mot treball: teletreball

(en anglès, teleworking), cotreball

(en anglès, coworking) o treball en

xarxa (en anglès networking) en són

alguns exemples.

Afegim, també, que la denomina-

ció teletreball és paral· lela a les de-

nominacions en altres llengües

(teletrabajo, en castellà; télétravail, en

francès; teleworking, en anglès) i que

ha generat derivats com el verb tele-

treballar i el substantiu teletreballa-

dor, teletreballadora. Si optéssim per

telefeina no podríem fer un derivat

verbal com telefeinejar, sinó que ho

hauríem de resoldre amb la locució fer

telefeina que, com ja podeu intuir, té

totes les de perdre davant d’una so-

lució més curta com teletreball.

En aquests dies de confinament

en què, de moment, els més afortu-

nats, poden continuar teletreballant o,

si ho preferiu, fent feina des de casa,

us convidem a consultar en el Cerca-

term aquests i altres termes que pu-

guin ser del vostre interès.

Pluja de mots

Temps de teletreball
TERMCAT
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E
n els últims anys hem

pogut constatar com en

alguns sectors, especi-

alment en el de la

indústria, la presència

del català ha disminuït –si no desa-

paregut– en alguns escenaris labo-

rals com són els plafons dels

menjadors o els punts d’informació

sindical que hi ha a les empreses.

Quan el maig de l’any passat vam

organitzar la jornada «Eleccions eu-

ropees. Quina Europa vols? Tu deci-

deixes» per preguntar als candidats a

les eleccions de l’eurocambra quin

posicionament tenien sobre l ’oficial i-

tat del català a la Unió Europea, la

majoria d’el les s’hi van mostrar del

tot a favor. El fort consens que des

de fa anys té aquesta demanda, unit

al fet que també sigui una de les rei-

vindicacions històriques de la UGT

de Catalunya, ens ha portat a iniciar

novament una campanya per recla-

mar que el català sigui l lengua ofici-

al a la UE. I aquesta vegada, en l ’era

digital , volem que tingui molt ressò

tant en les empreses com a la xarxa.

Però la campanya la posem en

marxa, sobretot, perquè en la socie-

tat 4.0 cap a on ens encaminem ve-

iem que els trebal ladors i les

trebal ladores encara no podem fer

servir a tot arreu la l lengua que triem

–en aquest cas, el català– perquè

«no està disponible». Per exemple, si

l i diem «Vul l anar a Lleida» al GPS

del cotxe, difíci lment ens entendrà.

És una l làstima –o més aviat un des-

astre– que amb el català no puguem

anar gaire l luny, quan ens han dit i

repetit que és una l lengua apta per a

tots els usos.

I a casa, la l lengua que fem servir

en la nostra intimitat hauria de poder

funcionar a l ’hora de programar el

despertador intel · l igent amb un

«Desperta’m a les set del matí».

Tampoc no podem uti l itzar el català

en alguns megaportals per escriure-

hi les nostres valoracions.

En tots aquests casos –i només

en són alguns exemples– la pregunta

és: si el català és l lengua oficial a la

UE, podrem fer-lo servir plenament

en situacions del dia a dia com

aquestes? Segurament que sí. O,

com a mínim, avançarem cap a la

normalització l ingüística.

Català 4.0
David Papiol

Secretari de Mobilitzacions i Agitació de la UGT de Catalunya
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E
n el segle passat, l’any

de les olimpíades, la

UGT de Catalunya va

impulsar una potent

campanya de normalit-

zació lingüística adreçada als treba-

lladors de l’hoteleria i la restauració

sota el lema «El català et serveix».

Avui, perquè el català també ens

serveixi en l’era de la intel·ligència

artificial, el reconeixement de veu i

la traducció automàtica, es fa més

necessari que sigui oficial a la Unió

Europea.

La UGT de Catalunya ha posat en

marxa la campanya per demanar

l’oficialitat del català a la Unió Europea

«El dia a dia, en català» (#DiaADia-

EnCatalà). Amb el sublema «Els drets

del dia a dia també són lingüístics», es

reclama que la llengua catalana es

pugui fer servir amb normalitat tant a

la feina com en l’àmbit personal, i per

això se’n demana que sigui

reconeguda a Europa, tingui l’empara

legal necessària i equiparable al de les

altres llengües mitjanes dels països de

la Unió.

La campanya posa com a exemple

tres situacions quotidianes molt

habituals –i que cada vegada ho seran

més– relacionades amb les

tecnologies del reconeixement de veu

que actualment encara no podem

experimentar en català:   donar

instruccions a un altaveu intel· ligent,

indicar un lloc on anar al   GPS del

cotxe  i   publicar recomanacions  a un

portal web molt conegut.

S’hi argumenta que treballadors i

treballadores tenim drets laborals i

també drets lingüístics, i que per a

exercir-los amb normalitat en el nostre

dia a dia cal que el català sigui

reconegut a Europa com una llengua

oficial de ple dret. Per a fer difusió de

la campanya, s’han editat tres cartells i

tres càpsules de vídeo que es

distribuiran entre les seccions sindicals

d’empreses i els diferents organismes

d’UGT. La campanya té el suport de la

Direcció General de Política Lingüística

de la Generalitat de Catalunya.

La campanya «El dia a dia, en ca-

talà» es difón amb tres models de

cartells, tres càpsules de vídeo animat,

disponibles al Canal UGT (http://ca-

nalugt.tv i www.youtube.com/Canal-

UGT) i materials adaptats a les xarxes

socials, descarregables des del blog

del Servei Lingüístic del sindicat,

http://catala.ugt.cat.

Els drets del dia a dia també són lingüístics
(reivindiquem el català com a llengua oficial a la Unió Europea)

Servei Lingüístic UGT de Catalunya

http://catala.ugt.cat.
www.youtube.com/CanalUGT
www.youtube.com/CanalUGT
http://canalugt.tv
http://canalugt.tv


Les Notícies de llengua i treball núm. 50 | 51Llengua

Un reclam que ve de lluny

La reivindicació de l’oficial itat del

català a Europa no és nova al sindi-

cat. L’any 2006 ja va posar en marxa

una campanya d’enviament massiu

de correus electrònics per demanar

al president del Parlament europeu

–aleshores Josep Borrel l– que recon-

siderés la seva decisió de rebutjar la

proposta del Govern espanyol de

permetre usar el gal lec, l ’euskera i el

català, l lengües cooficials espanyo-

les, en les comunicacions escrites

entre la ciutadania i el Parlament.

Quatre dades sobre el català

• Més de 10 milions de persones

parlen el català i més de 13 mili-

ons l’entenen

• El català és la 14a llengua més

parlada a la UE

• A la UE hi ha 24 llengües oficials,

11 de les quals amb menys par-

lants que el català

• A l’Assemblea general de l’ONU es

pot parlar en català (perquè An-

dorra n’és Estat membre de ple

dret)

(Fonts: Direcció General de Política Lingüística i
Plataforma per la Llengua)

Els tres cartells de la campanya #DiaADiaEnCatalà

Portada de l’Infollengua, butlletí del Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya (núm. 63, maig de 2006)
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L
a pandèmia ens ha confi-

nat a casa durant moltes

setmanes i ha fet que

molta gent es plantegés

aprofitar la situació per

passar l’estona de maneres diferents:

llegint, escrivint, parlant per videocon-

ferència, xatejant.. . i també formant-

se. Per exemple, en l’aprenentatge

d’idiomes. Aquí teniu un piló de pro-

postes per aprendre i practicar el ca-

talà (i altres llengües) que han

triomfat durant el temps de confina-

ment i l’ús de les quals serà, possible-

ment, molt més habitual a partir d’ara.

Autoaprenentatge de llengua catalana,

voluntariat lingüístic virtual, grups de

videoconversa, apps per aprendre i

practicar català, dictats en línia.. . N’hi

ha per triar i remenar!

Pràctica

Voluntariat per la llengua virtual

www.vxl.cat

Per practicar el català o ajudar a prac-

ticar-lo mitjançant la modalitat virtual

del programa VxL del Consorci per a la

Normalització Lingüística. Les parelles

lingüístiques que ja funcionaven en

modalitat presencial i han hagut

d’interrompre les trobades, tenen

també l’opció de seguir-les en moda-

litat virtual.

Xerrem Junts

www.cal.cat/projecte/xerrem-junts

La Coordinadora d’Associacions per la

Llengua catalana (CAL) ha adaptat els

grups de conversa en català Xerrem

Junts a la modalitat virtual.

Apparella’t

http://apparellat.cat

Aplicació mòbil impulsada per la Pla-

taforma per la Llengua i compatible

per a mòbils amb sistema operatiu

Android i IOS. Permet trobar parella

lingüística i ajudar a passar l’estona

fent trobades virtuals aprofitant el

temps per practicar el català des del

mòbil.

Aprendre i practicar
català en línia

(quan puguis i des d’on puguis)
Magda Gascon

www.vxl.cat
www.cal.cat/projecte/xerrem-junts
http://apparellat.cat
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Aula mestra

Plataforma perquè aprenents i do-

cents puguin servir-se dels materials

didàctics disponibles i crear-ne de

nous. Dona accés a més de dos-cents

cursos, entre els quals n’hi ha de llen-

guatge jurídic català, llenguatge admi-

nistratiu, usos no sexistes de la

llengua, redacció a distància, entre al-

tres.

Parla.cat

Espai virtual d’aprenentatge que posa

a l’abast de tothom materials didàc-

tics per aprendre la llengua catalana.

El curs es pot fer seguint la modalitat

ll iure o la modalitat amb tutoria. Cur-

sos de nivell bàsic (B1, B2, B3), nivell

elemental (E1, E2, E3), nivell interme-

di (I1 , I2, I3) i nivell de suficiència (S1,

S2, S3). Cada grau té una durada

d’uns tres mesos que equival a unes

45 hores de dedicació. Podeu accedir

a una demo per veure el funciona-

ment de l’entorn virtual.

Dictats en línia

Dictats autocorrectius, agrupats per

nivells elemental, intermedi, suficièn-

cia i superior. En català i en occità

(aranès).

Situa’t i practica el català

http://catala.ugt.cat/fomentar-

lautonomia-linguistica/acolliment-

linguistic

Làmines d’aquest programa impulsat

per l’AMIC-UGT de Catalunya i el Ser-

vei Lingüístic del sindicat, adreçat a

les persones que ja entenen el català

i que ara volen fer el primer pas per

practicar-lo.

Duolingo

www.duolingo.com

Sistema d’autoaprenentatge d’idio-

mes mitjançant ordinador, tauleta o

dispositiu mòbil. Permet aprendre les

primeres paraules i frases en català

des del castellà. El català hi és com a

llengua per a aprendre, però encara

no es pot fer servir com a llengua ini-

cial per aprendre’n d’altres.

Fes créixer la llengua des de casa

https://llengua.gen-

cat.cat/ca/eines_i_serveis/llen-

gua-des-de-casa

Espai on es recullen els serveis de di-

ferents institucions per a l’aprenentat-

ge, la millora i la promoció de la

llengua catalana per a qui vulgui

aprendre, millorar el domini de la

llengua catalana, practicar-la o parti-

cipar i conèixer iniciatives de sensibi-

lització i promoció lingüística. A la

mateixa pàgina s’hi troben recursos

disponibles per aprendre aranès, l’oc-

cità de Catalunya, i al Vocabulari bàsic

de la llengua de signes catalana.

Aprenentatge

Català UGT

Trobareu tots aquests recursos al

blog del Servei Lingüístic de la

UGT de Catalunya:

http://catala.ugt.cat.

http://catala.ugt.cat/fomentar-lautonomia-linguistica/acolliment-linguistic
www.duolingo.com
https://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/llengua-des-de-casa
http://catala.ugt.cat.
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E
l 22 de setembre de 1963 és una data marca-

da en vermell en la història de la resistència

que la cultura catalana va haver de menar du-

rant la dictadura franquista, ja que aquella nit –i

contra tot pronòstic– una cançó en llengua ca-

talana es va erigir en guanyadora de la 5a edició del Festival

de la Cançó Mediterrània; es tractava de «Se’n va anar”, de-

fensada a l’escenari pel xativí Raimon i per la barcelonina

Salomé. La cançó, una balada de tall clàssic amb un toc

nostàlgic, havia estat composta pel músic Lleó Borrell, mentre

que el poeta Josep Maria Andreu n’havia escrit el text.

No va ser fruit de la casualitat que els promotors de

l’operació fessin a Josep Maria Andreu un encàrrec com

aquell. Andreu va tenir sempre una relació estreta i fecunda

amb el món de la cançó; de fet, les seves col· laboracions en

aquest camp li van reportar un merescut reconeixement i al-

gunes cançons de les quals és coautor, com ara «Si un dia

soc terra» o «Temps i temps», mereixen formar part de qual-

sevol antologia de la cançó en català. Aquesta singularitat de

la seva trajectòria l’ha fet conegut entre alguns sectors més

allunyats dels interessos estrictament literaris; tanmateix, la

contrapartida ha estat que en la memòria col· lectiva n’hagi

quedat més la imatge d’un lletrista de cançons que la d’un

veritable literat.

Josep Maria Andreu i Forns –que va venir al món el 27 de

novembre de 1920– va ser reclutat amb disset anys amb la

Lleva del Biberó i va participar en la Batalla de l’Ebre. Forma-

va part d’aquella generació d’escriptors que va haver d’iniciar

la seva trajectòria enmig de totes les dificultats de la primera

postguerra, amb una absència pràcticament total de mitjans

on donar-se a conèixer, més enllà d’unes poques tertúlies li-

teràries privades i d’alguna publicació marginal o clandestina.

Una generació que es va plantejar com a comesa principal i

urgent «salvar els mots» –per dir-ho amb un terme espriuà– i

per a la qual, certament, la poesia va tenir una utilitat privile-

giada, en tant que territori propici per a la connotació i les

idees expressades entre línies.

El debut editorial d’Andreu es va produir l’any 1957 amb

el poemari Per entrar en el regne i el 1959 –el primer any en

què es convocava sota aquest nom– obté el Premi Carles Ri-

ba amb el ll ibre Intento el poema. Així mateix, va concursar

amb èxit en diferents edicions dels Jocs Florals.

Mancat d’una formació acadèmica superior, però amb el

bagatge de nombroses lectures, la seva poesia sembla cercar

la proximitat amb el detall, amb la quotidianitat i amb els

personatges de vida senzilla. I ho fa amb un estil que no s’ha

desprès del tot del pòsit simbolista, però el transcendeix:

«Vaig amb els infants que no pensen, flairen / un trosset de

blau entre xemeneies, / i un camí desert, madurat de móres,

/ i un rec per sentir com l’aigua no és morta.. .». En el pròleg

al volum Poemes i cançons (1993), Joan Perucho es refereix

a la seva poesia com a «un món matinal i incontaminat, pur

en la seva transparent essència i intencions». El català que fa

servir és pulcre i acolorit, i traspua l’autenticitat de qui té la

En el centenari de Josep Maria Andreu
Miquel-Lluís Muntané

Escriptor, sociòleg i traductor

Història
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l lengua interioritzada perquè l’ha respirat des del punt més

reculat de la seva memòria: «I entre el vestigi de les velles

mans / hi ha una aurora / i un nou deler, creixent davant els

ulls.. .».

Hi ha poetes la lectura dels quals resulta cantelluda i as-

pra, ja sigui perquè els manca la intuïció natural per a l’eufo-

nia i la prosòdia, ja sigui perquè no concedeixen cap

importància a la musicalitat del text, o bé, sovint, perquè en

ells concorren totes dues circumstàncies; n’hi ha d’altres, en

canvi, que saben trobar en les paraules la cadència oportuna

per fer lliscar el poema sense trencnacolls. Josep Maria An-

dreu és d’aquests darrers, però, a més, per moments adopta

un registre que el connecta vivament amb la cançó popular:

«Deixa’t nmirar, tremoladís parany, / fins que la nit em trobi

dolç i estrany.»

Amb l’auge del moviment de la Nova Cançó es veu cada

cop més sol· licitat, també com a adaptador de títols d’èxit.

Molts dels grans noms de la cançó en català, d’estils prou di-

ferents, coincideixen a posar veu als seus textos: Dolors Laffi-

te, Lluís Llach, Núria Feliu, Toti Soler, Joan Manuel Serrat.. .

En el camp de les adaptacions, són especialment remar-

cables l’estàndard «Porta’m lluny del món» («Fly Me to the

Moon», en la versió original) i «Susanna», traducció al català

de la memorable «Suzanne» de Leonard Cohen. També són

seus els temes «Et portaré una rosa», interpretat per Josep

Carreras i «Somnis i records», en la veu de Montserrat Ca-

ballé, aquests dos fent tàndem amb el compositor Antoni

Parera Fons. Cal dir que, tot i les seves nombroses col· labo-

racions amb músics, va ser Lleó Borrell –amb qui l’unia una

gran amistat– el company habitual en moltes de les obres

seves que van assolir més anomenada.

En els anys finals de la seva vida Josep Maria Andreu va

ser objecte de diverses distincions, entre les quals destaquen

l’homenatge que li va tributar la gent del sector musical el

2005 a l’auditori de la Societat General d’Autors i Editors

(SGAE) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya,

l’any 2006. Josep Maria Andreu va morir a Barcelona, a l’edat

de noranta-tres anys, el dia 21 de març de 2014. Sis anys

després del seu traspàs, aquests versos seus ens arriben més

commovedors que mai: «Si un dia soc terra, / si un dia soc

pols, / que sigui d’aquesta / que han trepitjat molts. /

D’aquesta que encara / puc prendre i besar. / Si un dia

m’empara, / més meva serà».

1) Josep M. Andreu. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
2) Salomé i Raimon. Arxiu Pérez de Rozas
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E
n l’acte d’homenatge als

afusellats pel franquisme,

entre els quals centenars

d’ugetistes, celebrat en

el Camp de la Bota, el

secretari general de la UGT de Catalu-

nya, Camil Ros, va afirmar que era un

bon moment per recuperar la memòria,

però també per enviar un missatge de

futur demanant «tolerància zero da-

vant l’extrema dreta, que no ha portat

mai res de bo, només confrontació.

Democràticament, des de les urnes,

s’ha d’erradicar l’extrema dreta de les

nostres institucions». Ros va insistir

també en la necessitat de «revisar els

judicis dels condemnats injustament

per la dictadura, tots els afectats per la

repressió, que encara són considerats

culpables segons els escrits judicials.

Cal restituir la seva memòria i dignitat,

perquè és necessari per a les famílies,

però també perquè el conjunt de la

societat passi pàgina».

El secretari general va assegurar

que la memòria silenciada i amagada

del règim franquista ha d’aflorar per-

què «la reconciliació no vindrà pel si-

lenci sinó per la via de recordar els que

van perdre la vida, i més en un país on

encara hi ha gent a les cunetes».

També va lamentar que «els Estats

que fan un procés de la transició de la

dictadura a la democràcia basat en la

memòria històrica estan en una situa-

ció millor, i allà es poden tancar les

carpetes de la dictadura si les parts

reconeixen el que han fet. A l’Estat,

però, s’ha apostat pel silenci».

Companyes i companys, amics i

amigues,

En aquest lloc, que s’ha convertit

en un dels símbols de la repressió

franquista, voldria abans de tot recor-

dar algunes dades que convé no obli-

dar.

En aquest lloc, entre febrer de

1939 i el 1952, van ser afusellades la

major part de les 1.717 persones con-

demnades a mort durant aquest

període a la província de Barcelona,

entre les quals onze dones. La major

part dels afusellats ho varen ser els

anys 1939 i 1940.

Per fer-nos una idea de l’abast de

la repressió, afegiré que el total

d’afusellats durant aquest període a

tot Catalunya va ser de 3.262, i que

el total de persones que varen ser

processades i condemnades a penes

diverses, més de 70.000.

Els historiadors que han treballat

aquest tema i aquest període (parti-

cularment Joan Corbalán), ens han

deixat testimonis realment esfereïdors.

Des del mossèn de Sant Adrià de

Besòs, que va sol·licitar canviar de

parròquia perquè no podia suportar el

soroll de les descàrregues a la mati-

nada, que se sentien des del poble,

fins al procediment que s’utilitzava una

vegada es comunicava la sentència als

condemnats a mort.

El Camp de la Bota:
la història com a repte de futur

Josep Antoni Pozo
Historiador i sindicalista de la UGT

Intervenció de
l’historiador Josep
Antoni Pozo a l’acte
d’homenatge

Homenatge als afusellats pel franquisme, novembre de 2019
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Totes les persones executades aquí

eren traslladades prèviament des de la

presó Model, normalment en grups de

vint, sense avisar les famílies. El proce-

diment era extremadament cruel i des-

proveït absolutament de qualsevol brill

d’humanitat. Davant d’un piquet, nor-

malment de guàrdies civils, eren afu-

sellades. Tot seguit els ficaven en

caixes de fruita i en camions els tras-

lladaven al cementiri de Montjuïc, i al

Fossar de la Pedrera els llençaven a

una fossa comuna. Val a dir que fins al

1976, els familiars de la gent que es-

tava allà enterrada no van poder ho-

menatjar les víctimes. I fins uns quants

anys després no es va dignificar aquell

espai, que s’havia convertit en un abo-

cador d’escombraries.

Cal recordar també que totes les

persones afusellades havien estat jut-

jades per tribunals militars, formats

pels mateixos militars que havien par-

ticipat del cop d’Estat, i que varen ser

acusades (en el súmmum del cinisme)

del delicte de rebel·lió militar o ad-

hesió a la rebel·lió, per part dels qui

justament s’havien rebel·lat contra la

República.

Cal recordar també que les perso-

nes afusellades varen ser sotmeses a

procediments sumaríssims, d’acord

amb el Codi de Justícia Militar, sense

cap garantia processal i en els que

bàsicament es tenia en compte la

prova inculpatòria, és a dir, les «proves»

aportades pels denunciants que mol-

tes vegades es basaven en rumors

públics o en denúncies anònimes que,

a més, no es necessitava demostrar.

Qui havia de demostrar la seva in-

nocència era l’inculpat.

En aquests procediments sumarís-

sims, la manca d’unes mínimes ga-

ranties per als acusats era absoluta.

Els encausats no disposaven d’advocat

fins poques hores abans de la cele-

bració del judici. Era un advocat d’ofici,

un oficial militar que gairebé sempre

era de rang inferior al dels membres

del tribunal. És evident que amb po-

ques hores d’antelació difícilment es

podia preparar la defensa dels encau-

sats. No hi havia temps material.

Per acabar-ho d’arrodonir, els judi-

cis duraven poca estona i moltes ve-

gades en un mateix judici es podien

jutjar unes quantes persones, quinze o

vint, en causes acumulades.

Com s’ha assenyalat tantes vega-

des, en realitat no es tractava tant de

buscar la veritat sinó de donar cober-

tura legal a la sentència de culpabilitat.

I tota aquesta maquinària posada

en marxa, contra qui anava?

La major part dels afusellats eren

treballadors, obrers de la indústria i la

construcció. Eren sindicalistes que

s’havien distingit per participar en els

comitès de control obrer, o que havien

promogut la col·lectivització de

l’empresa, d’acord amb el Decret de

col·lectivitzacions d’octubre de 1936

impulsat per la UGT i la CNT. Eren mili-
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tants de les organitzacions obreres, re-

publicanes, catalanistes, que havien

donat suport a la República i s’havien

enfrontat al cop d’Estat i al feixisme.

Vull dedicar un record especial als

cent setanta-sis mil itants d’UGT que

van caure aquí afusellats. Però també,

naturalment, a la resta de sindicalis-

tes i mil itants d’altres organitzacions.

Als companys afusellats de la CNT,

d’ERC, de la FAI, del PSUC, del POUM

o de la UR.

Com he dit abans, no es pretenia

fer justícia sinó sobretot escarmentar

la població i implantar un règim de

terror. Però no un règim de terror per-

què sí, la repressió tingué, cal no obli-

dar-ho, uns objectius classistes.

Objectius que connectaven amb la

idea que portà, als jefes i oficials d’una

part de l’Exèrcit, i als sectors socials

que li donaren suport incondicional, a

aixecar-se contra la República el juliol

de 1936.

Tots aquests sectors havien fet seva

la idea segons la qual era necessari

realitzar una profunda operació de ci-

Monument a les persones executades pel franquisme a Barcelona. Mercè Piqueras, Wikimedia
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rurgia social a Catalunya i a Espanya,

que havia de tenir com a resultat l’ai-

xafament de les organitzacions obre-

res, com a primer pas per –en paraules

dels ideòlegs més propers al feixisme

clàssic d’aquella època– extirpar la

lluita de classes del cos de la societat

espanyola.

Un objectiu al qual es van apuntar

entusiàsticament les velles classes di-

rigents que s’havien vist relegades du-

rant el període de la República, o que

havien vist perillar la seva situació so-

cial o els seus privilegis.

Per això tanta brutalitat, tanta inhu-

manitat, tanta crueltat.

Perquè volien escarmentar la po-

blació perquè mai més els treballadors

poguessin atrevir-se a disputar l’autori-

tat de l’empresari en l’empresa. Perquè

mai més es posés en qüestió el princi-

pi de la propietat privada, perquè mai

més a algú li passés pel cap que la

societat es pot organitzar d’una altra

manera.

I, naturalment, el que es volia amb

la repressió brutal i sanguinària que va

posar en marxa el franquisme, era ai-

xafar també tota expressió de dis-

sidència política i cultural que no

quadrés amb els principis del GMN. La

qual cosa també era una manera de

mantenir a ratlla el moviment obrer,

que havia patit una dura derrota i que

n’estava pagant les conseqüències, en

forma d’unes dures condicions de vida

i de treball que es va perllongar pràcti-

cament fins a la dècada dels seixanta.

Tots n’hem sentit parlar, de la fam de

la postguerra, de les condicions labo-

rals i que la classe obrera no va recu-

perar els nivells salarials que tenia

abans de la guerra fins a la meitat de

la dècada dels cinquanta.

Per acabar. Avui, quaranta-quatre

anys després de la mort del dictador,

per a qualsevol demòcrata, continua

vigent l’exigència d’anul·lació de tots

aquests judicis sumaríssims, co-

mençant pel President Companys fins

a l’últim dels encausats. Reivindiquem

la memòria de tots aquells que varen

donar la seva vida per la causa de la

llibertat, la democràcia i la justícia so-

cial. No mereixen l’oblit.

El millor homenatge que els hi po-

dem fer des del sindicalisme, tots el

que sou aquí ho sabeu prou bé: pros-

seguir la lluita diària per millorar les

condicions de la població treballadora.

La lluita per un treball i un salari dig-

nes i suficients per poder viure i no

sobreviure. Per un treball amb drets i

contra les reformes que ens els han

negat. Per un futur per als nostres joves

i pels nostres pensionistes.

La lluita, en definitiva, per la lliber-

tat, la democràcia, la fraternitat entre

els pobles, contra les guerres i per un

món en què uns pocs no acumulin la

riquesa de milions i milions de perso-

nes a tot el planeta.
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Hola,

Vaig ingressar a la UGT en el juliol de 1977. Des de llavors

vaig ser elegit per ocupar les següents responsabilitats:

• 15-10-1977 Secretari general del Sindicat de Barcelona

d’Indústries Químiques, essent reelegit consecutivament a

17-11-1978, 28-01-1981, 1-10-1982 i 24-03-83.

• 25-06-1978 Vocal de la Comissió Executiva de la Federa-

ció Estatal d’indústries Químiques durant dos anys.

• 20-10-1979 Secretari de Relacions Sindicals de la Co-

missió Executiva de la Federació Nacional de Catalunya

d’Indústries Químiques.

• 17-09-1983 Secretari general de la Federació Nacional

de Catalunya d’Indústries Químiques, essent reelegit el 15-

06-1984 fins al 28-09-1987.

• 15-5-1984 Membre del Comitè Confederal de la UGT du-

rant un mandat (3 anys).

• Des de gener de 1985 fins a setembre de 1987 he estat

membre –representant a la UGT de Catalunya– del Comitè

Intersindical Pirineu-Mediterrani, del Consell de Treball de

la Generalitat de Catalunya i del Consell Català del Movi-

ment Europeu.

• Vaig sol·licitar la baixa de la UGT durant un període de

temps a causa de –per mi– procediment injust vers la Co-

missió Executiva de la Federació Nacional de Químiques

de Catalunya per part de la Federació Estatal de la matei-

xa branca.

• 11-04-2007 Elegit delegat de la Unió de Pensionistes, Ju-

bilats i Prejubilats a la comarca del Vallès Occidental

(oest) fins al 31 d’octubre de 2008.

• Des d’aquesta data soc un simple afiliat de la Unió de Ju-

bilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya.

Rebo periòdicament la revista de la UGT Les Notícies de

llengua i treball i considero que és una publicació de primera

línia. D’uns continguts molt actuals i molt ben tractats.

En el número 25 (desembre 2007), dins l’apartat de

societat i història hi figura una biografia de Joan Codina i hi

ha un paràgraf que textualment diu això: «Les aportacions

de Joan Codina, impulsor de la ponència ‹Fet nacional›, van

esdevenir claus en la catalanització del sindicat…»

Aquesta ponència es va presentar i aprovar en un Congrés

Extraordinari de la UGT de Catalunya celebrat a Barcelona els

dies 13 i 14 de febrer de 1982.

Jo no sé quin paper va jugar el company Joan Codina, però

la idea inicial d’aquesta ponència va nàixer al Sindicat de

Químiques de Barcelona.

Abans de presentar-lo en el Congrés Extraordinari de la

UGT de Catalunya, va estar aprovat en el Primer Congrés de

Químiques de la UGT de Catalunya celebrat a Vilanova i la

Geltrú els dies 14 i 15 de novembre de 1981.

Va ser un treball que ens vàrem agafar molt seriosament i

en què varen participar molts companys. Cal destacar Edu-

ardo Moreno, Ramon Fernández Jurado i Alexandre Cirici i

Pellicer.

Jo crec que en els arxius de la UGT hi ha d’haver docu-

mentació que pugui enriquir aquest episodi, però us adjunto

la ponència aprovada en el Congrés de Químiques i el redac-

tat final que es va aprovar en el Congrés Nacional. En l’opinió

dels companys de Químiques de Catalunya i de la Unió Co-

marcal de Barcelona que varen signar la presentació de la

ponència en l’àmbit nacional, es va perdre una oportunitat per

tindre una ponència extensa, seriosa i necessària per a tota la

Unió.

Entenc que, en algun moment i per respecte i reconeixe-

ment als companys citats s’hauria de «revisar» aquest fet.

Atentament,

Carta de rèplica del company Josep Guinot a

la redacció de Les Notícies de llengua i treball.
Li agraïm l’interès i la extensa documentació

aportada.
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E
ra pràcticament una obligació parlar avui de

l’epidèmia com a protagonista de la història.

Confinat com tot ciutadà ha de fer en aquests

negres dies, llegeixo per reflexionar sobre el sig-

nificat del que ens està succeint les pàgines

que Tucídides va dedicar a la Guerra del Peloponès a la pesta

d’Atenes dels temps de Pèricles (l’any 429 aC) i em veig en

l’obligació moral de plantejar els efectes d’aquella anomalia

de la quotidianitat que ha suposat sempre, i suposa avui

més que mai, la presència d’una epidèmia en la vida social.

No hi ha manera d’endevinar-la, però sí una estratègia per

vèncer-la. És el pes de l’atzar en la història que hem d’assu-

mir una vegada per sempre: una epidèmia arriba quan

menys se l’espera, i és indiferent el nivell de control tecnolò-

gic que es tingui. Es poden predir els seus efectes però des-

prés d’estudiar altres casos anteriors. Sempre el problema

s’aguditza el dia després. Com passarà amb l’actual provoca-

da per la Covid-19.

Durant el temps que es pateix, com en el nostre temps

actual, es lluita per vèncer el contagi, com un titànic esforç

d’impedir que es converteixi en una pandèmia que arrasi per

sempre més un estil de vida. Això és el que no es vol mai. Ens

aferrem a allò que coneixem.

Els éssers humans necessitem respostes en situacions lí-

mit i reclamem informació de la història. Busquem en el pas-

sat epidèmies per veure si es pot aprendre del seu exemple

amb la ciceroniana convicció que la història és mestra de la

vida. L’opció pot ser útil si sabem combinar, en la presa de

decisions, tant el sentit del rumb de casos anàlegs del passat

com la sensibilitat de saber adaptar-los al temps vital dels qui

els pateixen. Avui es requereix, com antigament, una definició

de la manera d’encarrilar la recuperació ajustant les aspiraci-

ons humanament comprensibles de tornar a la situació ante-

rior a les capacitats, necessàriament limitades, amb les quals

es compta. Ja que s’ha trencat el principi de precaució hem

de reflexionar de debò sobre els modes d’acció, perquè no si-

gui pitjor el remei que la malaltia. Fa anys Arnold Toynbee va

assenyalar una idea que sembla necessària; la història és un

equilibri entre el desafiament i la resposta, com més gran és

el desafiament més assenyada ha de ser la resposta.

Els cinc moments de la història universal que comentaré a

continuació van significar al seu torn cinc episodis en els

quals el desafiament provocat per una gran epidèmia va rebre

una assenyada resposta que va obrir un futur prometedor.

Primer moment. La gran epidèmia de la
primavera del 542

És la més vistosa per ser la menys comentada malgrat que

l’historiador Procopi en va tenir consciència immediata; ràpi-

dament la va vincular al canvi climàtic visible en el seu temps

per l’abandonament de superfícies de cultiu i el desenvolupa-

ment dels boscos que van convertir la geografia europea en

Estratègies històriques per després d’una epidèmia
Com han encarat «l’endemà» les societats al llarg dels temps?

Amb la pesta negra va venir el Renaixement. Examinem diferents respostes
José Enrique Ruiz-Domènec

Historiador

Sant Sebastià resant per la vida d’un enterrador afligit per la Plaga de Justinià en el segle VII
(detall). Josse Lieferinxe, Wikimedia Commons
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un paratge semblant a l’actual de l’Àfrica central. Sense raó

aparent, durant la Pasqua un brot de pesta bubònica va asso-

lir la populosa ciutat de Constantinoble, que vivia els seus di-

es més gloriosos de la mà de l’emperador Justinià i la seva

esposa Teodora, els quals veiem representats als mosaics de

la basílica de Sant Vital a Ravenna. Escenes colpidores.

Els metges van trobar la raó de la plaga a l’interior de les

inflamacions dels cadàvers, però no aconseguien aïllar-ne la

causa. Es moria per tot arreu, sense distinció d’edat, sexe, di-

eta, classe social. Per als supervivents quedava la tasca de

comptabilitzar víctimes, les mesures per enfrontar-se a la gran

quantitat de cadàvers o senzillament la descripció del temor

al contagi. En pocs anys, la pesta va arribar a les illes britàni-

ques i Irlanda. Es va convertir en pandèmia. Final d’una èpo-

ca. Van desaparèixer moltes plantes i un bon nombre

d’animals. Alguna cosa calia fer a part de resoldre el proveï-

ment, sobretot d’aliments, d’una població acostumada al pri-

vilegi de viure en un empori de tota mena de mercaderies. Hi

havia diners però res a comprar. L’administració de l’Estat es

va reduir al mínim. Al final, es va produir l’estancament admi-

nistratiu i militar, la qual cosa va suposar el final del somni de

reconstruir la unitat del Mare Nostrum i de mantenir oberts els

conflictes de l’imperi, amb els vàndals al nord de l’Àfrica, amb

els ostrogots a l’Adriàtic o amb els perses sassànides a Síria.

Però la societat va reaccionar. Es va canviar la geopolítica

per adaptar-la al món sorgit després de l’epidèmia. Els longo-

bards a Itàlia, els francs a França i els àvars al Danubi van en-

trar a l’escenari de la història per quedar-se: el resultat més

notori va ser la formació de l’imperi carolingi, un esbòs d’Eu-

ropa; per la seva banda, els berbers al nord de l’Àfrica i els

àrabs a la frontera sud-oriental de l’imperi romà van preparar

el terreny per assumir el missatge de l’islam. L’imperi bizantí es

va organitzar per durar diversos segles més. Per tant, davant la

pregunta de si va ser un desastre aquella epidèmia, cal res-

pondre sí i no. Els que van entendre la importància del desa-

fiament van encertar en la resposta i van crear civilitzacions

noves; els qui van buscar excuses per continuar amb els seus

conflictes interns van desaparèixer de la història.

Segon moment. La pesta negra del 1347-1350

És l’epidèmia més coneguda, potser perquè va servir de

teló d’argument a la famosa crònica de l’historiador florentí

Giovanni Villani, per no dir que es va convertir en una excusa

literària per a Boccaccio o Chaucer. Va ser un efecte no desit-

jat de la primera globalització, la que va unir Europa i la Xina

en temps de Marco Polo, la que va fer possible la Ruta de la

Seda per on es va transmetre un bacteri mortal, la Pasteurella

pestis, a l’estómac de la puça Xenopsylla, un bitxo que fa

menys d’un mil· límetre i que nia en el pelatge de les rates ne-

gres. Els bacteris, les puces i les rates havien sortit del seu

hàbitat original, probablement l’Àsia Central, en el setge a què

els tàrtars van sotmetre la factoria genovesa a la ciutat de

Caffa, al mar Negre, on van llançar cadàvers infectats per so-

Ciutadans de Tournai enterren víctimes de la Mort Negra (detall). Pierart dou Tielt, Wikimedia Commons
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bre de les muralles. A partir d’allà es va propagar primer per

l’ecumene mediterrani i després per totes les ciutats d’Europa,

on els sistemes de clavegueram i l’eliminació de residus eren

l’hàbitat ideal per al desenvolupament del mortífer bacteri. Es

va convertir, per tant, en una pandèmia.

El moment àlgid va ser l’estiu del 1348, quan a l’epidèmia

de pesta bubònica se’n va afegir una altra de pesta pulmonar.

Una va crear l’escenografia de la mort, bubons al coll de la

mida d’una llentia acabaven per rebentar creant grans taques

de sang («la mort vermella», se la va anomenar); I ‘altra el

contagi per via oral, una mica de saliva de l’infectat era sufici-

ent per contagiar un barri i després una ciutat, No s’hi va tro-

bar remei. Es va combatre amb el foc i mostres de

desesperació. Alguns infectats queien en un coma profund,

postrats en una màrfega fins a morir, d’altres patien deliris for-

mant fileres de flagel·lants que recorrien els camins de vila en

vila, hi havia els qui es precipitaven de les teulades enmig

d’atroços crits, i els no contagiats es quedaven a casa seva

amb insomni. Més de la meitat de la població europea va

desaparèixer en menys de tres anys, deixant profundes seqüe-

les psicològiques davant el fet de veure, olorar i sentir els

cadàvers que s’amuntegaven al carrer. Es va forjar un art dedi-

cat a entendre els efectes de l’epidèmia en la vida social, va

sorgir la dansa de la mort i una nova moral basada en la de-

voció privada.

Però la societat va reaccionar. Es va organitzar d’una forma

diferent a la que havia existit fins aleshores; es va instaurar

una política més eficaç sobre la higiene pública i l’urbanisme;

es va reflexionar sobre les línies mestres de la governança; es

van limitar els populismes que agreujaven el problema amb

les lluites camperoles al centre de França o els lolards al

camp anglès; es va frenar la vaga dels cardadors de llana flo-

rentins, els anomenats Ciompi; es va difondre l’humanisme,

que prioritzava la lectura del llibre de la naturalesa. En suma,

es van crear les condicions per al Renaixement.

Tercer moment. Grans epidèmies a Mesomèrica
del 1492 al 1520

Els exploradors i conqueridors van portar d’Amèrica la sífi-

lis, però hi van portar un bon nombre de malalties infeccioses

que van matar més de la meitat de la població indígena. La

sèrie va començar amb les epidèmies per via respiratòria, grip

el 1493, xarampió el 1500 i verola el 1519; després les que

es propagaven per la via digestiva, diarrees o la febre tifoide, i,

finalment, les que ho feien per les picades de mosquit, com el

tifus. Entre els intervals de les grans epidèmies es desenvolu-

pa una successió d’esdeveniments que defineixen l’èpica dels

exploradors i l’èpica dels pobles resistents a la colonització.

Són els historiadors de les Índies López de Gómara o Bernal

I l· lustració de víctimes de verola a Mèxic al segle XVI (detall). Wikimedia Commons
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Díaz els qui informen del que molts europeus començaven a

sospitar, la banalitat amb què s’afrontava el viatge per

l‘Atlàntic.

Avui s’acusa els conqueridors de dur a terme un genocidi

conscient dels pobles que van sotmetre amb l’espasa i la Bí-

blia. Alguns historiadors neguen l’acusació, però aquest debat

assenyala la fi de la lectura heroica de l’arribada dels euro-

peus a Amèrica. Es demostra que la seva responsabilitat és li-

mitada, ja que desconeixien els efectes desastrosos de les

epidèmies que portaven amb ells en una població no prepa-

rada per a les noves infeccions, però la manera d’abordar el

problema demostra simplement un excés d’ego, que aviat es

desborda per convertir-se en la clàssica altivesa del domina-

dor i el frau als informes transmesos a la cort. Durant un

temps es va plantejar el problema a la defensiva, ignorant la

seva implicació, com si la seva cultura no hagués sorgit de la

pandèmia de la pesta negra anys enrere. Després es va desvi-

ar l‘assumpte a una qüestió doctrinal, el debat sobre la digni-

tat de l‘home que afectava la manera de tractar els indígenes,

que va donar lloc a l’escola de Salamanca i a grans autors

com el pare Vitoria, però no es va pensar mai a resoldre l’arrel

de les epidèmies. Hi ha dubtes si van utilitzar alguns patògens

com una incipient i rudimentària guerra biològica, com van fer

anglesos i holandesos a la costa de l’actual Massachusetts,

quan van infectar els nadius amb mantes contaminades amb

el virus de la verola.

Però la societat va reaccionar: es van crear noves matrius

urbanístiques en el desenvolupament de les ciutats virregnals,

es va assentar una llengua comuna per millor comunicar les

decisions del poder referents al contagi, es van ajustar les ac-

cions dels conqueridors a la llei a través del dret de gents.

Quart moment. Les plagues durant la guerra dels
Trenta Anys (1618-1648)

En un llibre recent, Geoffrey Parkers ens explica la conjun-

ció de tres desastres al segle XVII: la petita edat del gel, la

guerra de religió i una successió d’epidèmies de tifus, verola,

paludisme i pesta. El focus més actiu va ser a la regió de la

Llombardia, en especial a la capital, per això es va conèixer

com la pesta de Milà, que es va emportar amb ella prop d’un

milió de persones. El moviment de tropes va afavorir el conta-

gi, ja que un dia eren a Alemanya i l’endemà als Països Bai-

xos. Els otomans que van recórrer la vall del Danubi no només

van sembrar la mort amb les armes sinó propagant la pesta

fins que va assolir el grau d’epidèmia a Àustria i Hongria.

Però la societat va reaccionar. El primer va ser trobar una

via per superar la discòrdia entre pobles, que va ser la di-

Piazza San Babila a Milà durant la pesta del 1630 (detall). Melchiorre Gherardini, Wikimedia Commons
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plomàcia. Durant les reunions que van tenir lloc a Westfàlia es

va crear la doctrina que va fonamentar l’Estat-nació amb po-

ders absoluts sobre sanitat pública i moviment de persones i

mercaderies. Per la seva part, Leibniz i altres escriptors van or-

ganitzar una república internacional de les lletres per a la

transmissió d’idees i coneixements més enllà dels credos reli-

giosos. La consciència crítica sorgida com a resposta a

l’epidèmia apareix trasplantada als il· lustrats del segle XVIII, i

convertida en una ànsia de saber la diversitat del món animal,

el visible i l’invisible, amb Buffon i altres membres de l’Enci-

clopèdia. El compromís polític d’assolir-ho va crear un horitzó

d’expectatives per superar la superstició dins de l’esperit de

les lleis.

Cinquè moment. La gran epidèmia del 1918-
1920, anomenada grip espanyola

Va venir precedida de dos brots anteriors durant el segle

XIX, quan es va popularitzar el nom d’influenza per a aquest ti-

pus de malaltia, i que van provocar una gran quantitat de

morts. Recentment, amb el títol d’El jinete pálido, Laura Spin-

ney es va preguntar per les raons que a començaments del

segle XX sorgís la més gran epidèmia de grip de la història, ja

que va fer gairebé quaranta milions de morts. Existeix l’opinió

que els primers casos es van detectar a la base militar de Fort

Riley el març del 1918, encara que d’altres creuen que es van

donar abans, a la Xina, la tardor del 1917. El cas és que a la

primavera del 1918 va arribar a Espanya, on la premsa es va

fer ressò de l’epidèmia amb tal riquesa de titulars que aviat

se’n va començar a dir grip espanyola. Així, i sense ser-ne

l’epicentre, Espanya es va convertir en un dels països amb

més afectats, uns vuit milions, i prop de tres-cents mil morts,

a causa d’una pneumònia bacteriana secundària en una èpo-

ca sense antibiòtics, encara que també hi va haver morts bas-

tant ràpides per edemes pulmonars. Es va saber que es

tractava d’un virus A del subtipus HIN1 que afectava sobretot

joves d’entre vint i quaranta anys.

Però la societat va reaccionar. Primer va prendre conscièn-

cia del perill i es va posar a investigar als laboratoris; es van

crear instituts específics per aïllar bacteris i virus amb una

tecnologia cada vegada més sofisticada i un mètode científic

responsable. Malgrat el malestar de la cultura que es va gene-

ralitzar als anys vint i dels problemes financers que van culmi-

nar en el crac de la Borsa de Nova York, es van emprar grans

recursos en investigació medica. Es van crear vacunes i anti-

biòtics amb què lluitar contra el mal invisible creador de les

epidèmies, encara que no van aconseguir evitar el mal visible

que s’estava gestant amb els totalitarismes.

En suma, si ens atenim a l’exemple d’aquests cinc mo-

ments en què una epidèmia va desafiar el món amb un nivell

d’angoixa que avui tornem a tenir, ens adonem que per tirar

endavant la societat primer va assumir de manera responsa-

ble el desafiament i immediatament després va elaborar una

resposta a l’alçada. Es va encertar quan la resposta obria pas

a un període prometedor, després de la pesta negra va arribar

el Renaixement; es va errar quan la resposta va ser pusil· làni-

me, partidista, matussera, sense generositat. Què succeirà

ara? El desafiament està plantejat, la resposta haurà de ser

més intel· ligent i creativa del que s’ha fet fins ara en la lluita

dels fonaments que han possibilitat la presència d’aquest mal

en la nostra societat.

Article publicat el 18/04/2020 en el suplement «Cultura/s» de La Vanguardia.

Autoretrat amb la Grip espanyola (detall), 1919. Edvard Munch, Wikimedia Commons
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L
a mort va sorprendre el periodista i escriptor Jor-

di Garcia-Soler quan treballava en molts projec-

tes, i l · lusionat perquè semblava que finalment

venceria en la seva lluita contra el càncer. Mil i-

tant antifranquista, home sempre compromès

amb l’esquerra, va començar a escriure als disset anys, a la

revista Serra d’Or. Ben aviat es va convertir en un gran espe-

cialista de la Nova Cançó i va publicar dos ll ibres fonamen-

tals sobre el fenomen. Li hem d’agrair que el jul iol del 201 0,

Les Notícies de llengua i treball va publicar un extens article

sobre el moviment de la cançó catalana sorgit a finals dels

anys cinquanta «que va trencar el silenci imposat pel fran-

quisme a la llengua i cultura catalana», signat per ell .

Al l larg de més de cinquanta anys va treballar incansa-

blement en els mitjans de comunicació escrits i radiofònics

de més prestigi del país. Mai no

va amagar la seva militància

socialista, però va exercir la

professió amb criteris propis i

amb rigor. Sempre al costat de

Joan Reventós, va crear l’oficina

de comunicació del PSC i va

representar aquest partit en el

si del Consell d’Administració

de la Corporació Catalana de

Ràdio i Televisió, tot defensant les seves idees sobre què

havia de ser un servei de radiotelevisió pública.

Home polifacètic, conegut i respectat, Garcia-Soler va

destacar en diferents camps –política, societat, gastronomia,

viatges.. .– a part de la seva especialitat en la crítica musical

i que les diferents semblances publicades arran la seva

desaparició han destacat. Voldríem, doncs, ressaltar de la

seva biografia un tret no gaire explicat: el seu amor al Barça,

equip del qual en va ser soci i seguidor apassionat. Culer de

pedra picada com era, va escriure la biografia d’un il · lustre

ugetista, el vicepresident de l’entitat esportiva, Nicolau Ca-

saus. El l l ibre es va publicar gràcies a l’estreta col· laboració

de la UGT de Catalunya i el F. C. Barcelona. La nostra revista,

l ’octubre del 201 5, va publicar-ne un ampli resum.

Polièdric, com dèiem, de mirada ampla, culte, catalanista

de la Catalunya de tots, advocat

de la pluralitat en qualsevol

camp i amant de les converses

tranquil· les, ens deixa el record

d’una persona entusiasta i ge-

nerosa a qui agraïm la seva

trajectòria i totes les mostres

d’afecte que va manifestar cap

al sindicat al l larg de la seva vi-

da.

En record
del nostre amic
i col·laborador

Jordi
Garcia-
Soler

Rosa Maria Puig-Serra
Periodista
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Sempre és motiu de satisfacció salu-

dar noves iniciatives culturals com la crea-

ció d’una editorial i desitjar-li una llarga i

exitosa trajectòria. Obscura Editorial afirma

en la seva presentació que és un projecte

que apareix amb el propòsit de convertir-se

en un referent de la literatura de terror i

fantasia. L’editorial vol contribuir a acostar

aquest gènere al gran públic i crear i con-

solidar una tradició literària de qualitat en

català i castellà. Job Peró, fundador i direc-

tor literari, ho explica: «Obscura Editorial

neix, fonamentalment, d’una gran passió

per la literatura de gènere. El terror, la fan-

tasia, la ciència-ficció, el misteri, el thril ler. . .

tot allò que és desconegut, que genera por,

incertesa, tensió.. . El que ens interessa és

trobar l’equilibri entre publicar obres entre-

tingudes i obres de qualitat, cuidant les

històries, les traduccions, els acabats, el

detall. . . En definitiva, cuidar els autors, els

lectors, i totes i cada una de les peces que

contribueixen a una experiència lectora

memorable».

Editarà autors coneguts, com la nord-

americana Susan Ee, que torna a publicar

després d’exitoses històries anteriors entre

les quals destaca la saga La fi dels temps

–i la seva heroïna Penryn–, la trilogia apo-

calíptica amb què va fer el seu aclamat

debut. El l l ibre Cínder i el Príncep de Mitja-

nit, amb traducció al català de Judit Abelló,

inicia una altra saga, Històries de Mitjanit,

que es publicarà sencera. En aquesta, con-

cretament, ens trobem els personatges tra-

dicionals del conte de la Ventafocs: una

bonica noia maltractada per una madras-

tra i unes germanastres molt dolentes, la

tornada a mitjanit, el príncep i una fada.. . ,

fins i tot el ball, una sabata de cristall per-

duda, més sabates que no són de cristall i

els ratolins i la carabassa. Però el regne

que l’envolta no és lluminós. De fet, el l l ibre

comença explicant una violenta cacera de

nobles a cavall. Les preses que s’han de

capturar són noies comprades per a l’oca-

sió. Una brutal i desigual persecució que

s’organitzen cada cop que hi ha lluna ple-

na en els boscos del regne del rei Obscur.

Sembla clar que Cínder, una d’elles, en

sortirà victoriosa.

L’editorial també donarà veu a altres

autors inèdits amb un recorregut promete-

dor. Cal remarcar que l’editorial ha fet una

crida través de les xarxes socials a autors

novells per tal que els enviïn manuscrits,

demanant històries que provoquin temor,

inseguretat o malfiança, que es moguin en

el món de les coses desconegudes o mis-

terioses. En definitiva –es diu a la crida–,

es tracta de terror.

Un altre dels pilars sobre els quals

l’editorial s’edifica seran les obres que re-

cuperin i desenvolupin l’imaginari popular,

els seus mites i llegendes.

Complementarà el seu catàleg una

aproximació històrica, rigorosa i documen-

tada de la por i el gènere fantàstic. La idea,

de partida, és abordar la religió, els mites i

les llegendes a través de la literatura as-

sagística; al cap i a la fi, el terror, la fanta-

sia i el mite són el principal constructe al

voltant del qual la nostra societat s’ha or-

ganitzat des de temps immemorials.

Cinema

El oficial y el espía

Roman Polanski

El cas Dreyfus va so-

traguejar les consciències

de França i d’Europa a cavall dels segles

XIX i XX. Alfred Dreyfus, un oficial francès de

trajectòria impecable, va ser acusat d’alta

traïció de manera injusta. Després de la

derrota a la Guerra francoprussiana i la

pèrdua d’Alsàcia i Lorena, França patia

una gran frustració i recel vers els ale-

manys. Afloraven les tensions polítiques en

una Tercera República feble, amb majoria

conservadora i un fort sentiment naciona-

lista. Els jueus, a més d’estigmatitzats, eren

considerats aliats dels germànics.

Dreyfus va ser acusat d’espionatge en

favor d’Alemanya amb proves falses. Pro-

ves que van poder més que la seva defen-

sa. Fou condemnat a cadena perpètua,

confinat a la Guaiana i degradat. Un segon

judici, amb proves noves, el va tornar a

condemnar, tot i que ja tenia més defen-

sors. L’afer va fer un gir decisiu a partir del

valent article de l’escriptor Émile Zola al di-

ari L’Aurore, titulat «J’accuse.. .! », adreçat al

president de la República.

El cas, molt rellevant, va tenir impor-

tants conseqüències personals i en la polí-

tica i l’exèrcit. Dreyfus va ser víctima de

l’antisemitisme i d’un honor militar mal

entès, en una època en què «un sentiment

nacionalista de caràcter conservador i au-

toritari s’anà obrint pas en l’espectre polí-

tic», com va escriure Víctor Freyre el 2019

a Historia y Vida.

Polanski fa un plantejament molt ri-

gorós dels fets i una bona aproximació

històrica, a partir de la novel· la de Robert

Harris. No oblidem que el director és fran-

copolonès d’origen jueu. El film està ben

narrat i ben realitzat cinematogràficament.

La taca negra de l’historial de Polanski, en

casos d’abusos de menors, no ens ha

d’enterbolir la valoració del resultat. Una

interpretació ajustada i convincent dels

protagonistes, sobretot de Jean Dujardin i

Louis Garrel, donen més veracitat al tema.

Un gran relat que denuncia una greu

injustícia històrica en moments de fortes

tensions polítiques, territorials i xenòfobes

a l’Europa central. Ara que s’entreveuen

mals averanys, fem vots perquè no tornem

a viure situacions com l’Afer Dreyfus.

Josep Puig-Pla

Autobiografia

Un incidente sin

importancia

Rosa Maria Sardà

Planeta

«Vivim moments que qualifiquem amb

grans paraules. Sovint s’apel· la a l’èpica, a

la Història. Així, amb majúscules, com si

vestida de gala fos més transcendent, més

rellevant. Però a la fi, en la nostra petita

escala humana, el veritablement fonamen-

tal és aquesta carícia que et salva, aques-

tes rialles en companyia o aquests ulls als

quals et reflecteixes. També  aquesta pun-

xada de dolor o de tristesa o de malenco-

InfoCultura

RessenyesObscura Editorial
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nia  pels absents. Arriben dies atropellats

que cadascú encara amb la il· lusió, la

mandra o l’enuig particular. Inevitablement,

plens de petits incidents sense importàn-

cia que aniran forjant la nostra memòria»

(Emma Riverola)

Una carta a la seva mare, morta en

plena joventut, inicia aquest volum de re-

lats. Maria i Pep, els seus avis, originals,

estirp de còmics des d’abans de la guerra,

eren els primers actors d’una companyia

itinerant, encara que, si calia, també en

pintaven els decorats. Quan no viatgen, vi-

uen en una caseta humil prop d’una fàbri-

ca de ciment, el número 8 d’una peculiar

galeria de veïns, sorollosa, plena d’estira-i-

arronses però transparent i solidària. Por-

tes obertes, crits aquí i excursions cap allà.

La neta, que els visita els estius, troba en

aquests avis i en el pintoresc veïnat la cali-

desa que l’acompanya mentre creix, l’es-

calf d’un món ple d’espontaneïtat on la

misèria de la dura postguerra no enfos-

queix ni l’alegria ni la quotidianitat. Un món

on el simple fet de continuar existint ja és

una victòria.

Amb un estil directe i viu, des de la

nostàlgia i la ironia, Rosa Maria Sardà, que

pertany a una saga dedicada a l’especta-

cle, recrea un món perdut, el de les vivèn-

cies i les persones que enyorem una

vegada la nostra vida està completa. Un

grapat de records amb catàstrofes, inci-

dents, vacances, noces i morts. Les veus

entranyables dels coneguts, amics o famí-

lia volguda, que sobreviuen amb nosaltres

malgrat tot. Unes morts que ella transfor-

ma en retalls de vida, tot un conjunt de

personatges que conformen una galeria vi-

va i bulliciosa. En el ll ibre repassa episodis

de la seva infància. «Soc nena de la post-

guerra, de la dictadura, que veia tothom al

voltant marcats per les pèrdues, per les

bombes, estaven espantats.. . se’ls veia

adolorits, frustrats, sense futur. Per a mi tot

era patiment. Estava envoltada de perde-

dors, i hi segueixo estant, segueixo sent

una perdedora».

L’actriu va fer públiques les seves ex-

periències personals, recollides al llarg de

trenta anys. Malgrat l’última frase, «que

complicat és  morir-se al primer món, i que

car», no és una revisió vital davant una

gran incertesa. Ella mateixa va declarar

que el va escriure abans de saber que te-

nia un càncer de difícil pronòstic.

Assaig

Sueña com Luther King,

habla como Obama, man-

da sin mandar y sé tú

mismo Luis Bassat

Epíleg El discurso político,

per Vicenç Villatoro

Plataforma actual

El títol ja és una declaració d’intencions

i el resum del llibre. La seva essència: tenir

somnis (necessaris); saber manar (sense

imposicions); ser un mateix sempre (ser

autèntic, no impostar); i saber parlar en pú-

blic. Per a un mestre de la publicitat i la co-

municació això és clau. Qualsevol persona

que vulgui destacar en el seu camp ha de

saber parlar en públic. Se’n poden tenir ap-

tituds, però se n’ha d’aprendre, s’ha de tre-

ballar. Diu que s’hauria d’ensenyar a l’escola

i la universitat. Ell ho ha fet amb els seus

nets, tot jugant.

Cal saber on pots arribar. Quan de jove,

a Bassat, li van oferir un contracte per anar

a Alemanya a tocar amb el seu conjunt (ell

de cantant), el seu pare li va preguntar si

eren «bons com aquells nois de Liverpool».

Va recapacitar i ho va deixar córrer. Diu que

l’objectiu més important de tots és «la car-

rera de la teva vida, encara que ja n’estiguis

a la meitat». Enumera els valors que ajuden

a construir la personalitat: alegria de viure,

amabilitat, altruisme, amplitud de mires,

bondat, calma, confiança, eficàcia, empatia

(«saber com sent l’altra persona»), honra-

desa, lleialtat, saviesa, humilitat, oportunitat

i ordre, entre altres. La creativitat és «fer una

cosa diferent, millor que com s’havia fet fins

a aquell moment», afirma. Parlant de resi-

liència recorda Churchill: «L’èxit és anar de

fracàs en fracàs sense perdre l’entusiasme».

Recull cites d’experts i de persones

amb qui s’ha relacionat. De l’humorista Gila

va aprendre una frase fonamental: «Pensa

com el més intel· ligent de la sala, però par-

la perquè t’entenguin tots». Referent a la

publicitat creu que la gent «no compra pro-

ductes, sinó el benefici que li proporcionen

aquests productes». Un consell a l’hora de

comunicar: parlar del que interessa a l’au-

ditori, persuadir, aconseguir la confiança,

saber com improvisar un discurs. I ser un

mateix: «la modèstia agrada més que

l’excés d’orgull». I no deixar que ningú et

robi el paper. Pel que fa al llenguatge cor-

poral, considera que el 93 % de l’efectivitat

d’una exposició depèn de la suma del llen-

guatge no verbal i el to de veu. Recorda que

a la vida «les coses no són com un les fa,

sinó com l’altre les percep».

Quan parla amb responsables de grans

empreses, li desagrada que diguin que el

seu objectiu número u és guanyar diners.

Sense menystenir aquest punt, Bassat pen-

sa que calen uns altres valors. Respecte a

la forma de manar a l’empresa, explica el

seu mètode: ajudar a obrir els ulls a l’equip,

està sempre al seu costat, que tothom se’n

senti part, delegar respectant les decisions

preses, donar confiança perquè cadascú

sigui responsable del seu treball.

El llibre es tanca amb un epíleg brillant

de Vicenç Villatoro sobre el discurs polític

(definició, reflexions, exemples, referències

històriques) que mereixeria un espai per a

ell sol.

Josep Puig-Pla

Narrativa

No sabràs el teu nom

Vicent Usó

Bromera

«No sé qui sóc. No

conec el meu nom. Ni tampoc en quin lloc

vaig nàixer. Re, no sé res de mi. I tot el que

sé és mentida. Tot. Absolutament tot. He

viscut una vida equivocada. La vida d’un

altre. La vida d’un desconegut» (Inici de la

novel· la).

31è Premi de Novel· la Ciutat d’Alzira,

el l l ibre aborda un tema de gran abast so-

cial que no s’ha revelat en la seva escan-

Ressenyes
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dalosa intensitat fins a principis del nostre

segle: els bebès furtats i el negoci de les

seves adopcions amb el vistiplau i, fins i

tot, l’encoratjament de l’església catòlica.

El relat és una ficció –així ho ha reiterat

l’autor diverses vegades– i els protagonis-

tes, personatges inventats, però la trama es

nodreix d’ignominiosos fets reals que, en-

cara ara, no s’han esclarit en la seva gran

majoria. L’autor, però, no es limita a aques-

ta denúncia. La novel· la també ens convida

a la investigació sobre la pròpia identitat a

través de la memòria històrica.

L’acció se centra en tres personatges:

el primer és Carmeta, una dona valenta

que s’ha d’enfrontar en solitud als dubtes

sobre un part envoltat de misteri, la pèrdua

del fil l i la recança de no trobar els mitjans

necessaris per defensar una versió dels

fets que li nega tothom. Anys després,

quan la premsa descobreix l’entramat del

robatori de nadons, Carmeta podrà trencar

el silenci i covarà l’esperança de trobar el

fil l perdut a través de la fil la, Balma, el se-

gon pol del relat. A ella, la revelació d’un

secret que capgira completament la visió

del passat que havia assumit durant anys li

generarà sentiments contradictoris que

haurà de superar. Finalment, el tercer pol

és Miquel, qui també descobrirà, ja de

gran, que la història de la seva vida no era

tal com li l’havien explicada. Les històries

dels personatges només s’expliquen si te-

nim present l’enorme influència del nacio-

nalcatolicisme durant la llarga postguerra.

Són víctimes del sistema dictatorial impo-

sat i tot el que se’n va derivar.

Assaig

Fer de mestre quan ningú

no sap per a què serveix

Jaume Funes

Eumo Editorial

Aquest psicòleg, educador i periodista

s’ha passat més de mitja vida entre adoles-

cents, tractant d’entendre’ls i acompanyar-

los en els diversos escenaris educatius: des

de l’escola al carrer, passant per altres es-

pais institucionals. De què ens parla en

aquest llibre? Potser seria més pertinent

preguntar-se de què no es parla en aquest

llibre. Perquè gairebé no hi falta res de tot

allò que afecta la docència i l’escola. Ara bé

–i aquí es troben dues de les grans virtuts

d’aquesta obra–, ho fa amb una concisió

admirable, sense palla ni retòriques, i amb

un relat que traspua alhora un compromís

sòlid i una creativitat ben falcada.

L’autor ensenya les cartes des de bon

principi: es tracta d’un manual d’interro-

gants per a somniadors, aplicats i pensa-

dors. Caldria afegir-hi que s’adreça a tota

mena de mestres: als que s’estrenen amb

l’ofici, per endinsar-se en aquest laberint

educatiu; i als que ja estan rodats, per re-

frescar idees i per saber on es troben. De

manera contínua s’hi conjuguen verbs com

observar, escoltar, estimar, acollir, acompa-

nyar, seduir, descobrir, personalitzar o inclou-

re. Per quin professorat aposta? Per aquell

que genera oportunitats vitals satisfactòries

a partir de l’escola i que garanteix infàncies;

per aquell que construeix formes diverses

d’educar, ensenyar i aprendre; i per aquell

que ajuda a humanitzar i a comprendre el

món.

Potser el més destacable i original és la

manera d’anar dibuixant el complex món de

relacions i interconnexions. Entre les pre-

guntes i respostes; entre els sabers; entre

l’aprenentatge i la vida; entre els diversos

entorns d’aprenentatge, propers i llunyans,

presencials i virtuals; entre sabers i ex-

periències; entre els diversos llenguatges;

entre les més àmplies diversitats; entre els

diferents agents educatius; o entre diverses

mirades i perspectives.

Un llibre obert i suggerent, que no ama-

ga les misèries i contradiccions de l’ofici

d’ensenyar i del sistema educatiu però que,

per damunt de tot, presenta arguments i

bones pràctiques –lluny de la prescripció i

les receptes– per construir una nova escola

democràtica, justa i inclusiva, on es conreï

el pensament crític. I aquí l’autor fa una

aposta inequívoca per l’educació pública i

laica, perquè entén que és el model que mi-

llor garanteix el pluralisme ideològic i social.

Una escola que s’enriqueix i s’empodera

amb les interaccions amb la comunitat.

Jaume Carbonell - El diari de l’educació

Llibre il·lustrat

Abecedari de la

Solidaritat

Virgínia Martínez, Núria

Pelay

Il· lustracions de Namíbia Coronado

Sindicalistes Solidaris

«La solidaritat és una actitud davant la

vida. La majoria de nens i nenes conside-

ren que quan són solidaris, són més bones

persones. Podríem afirmar que la solidari-

tat és ajudar els altres de forma incondici-

onal en els seus projectes o en superar les

dificultats, perquè entenem que la col· la-

boració entre tots i totes ens enforteix com

a grup i ens fa més humans».

Paraules, il· lustracions i conceptes per

sumar i apropar els més joves al món de la

cooperació. A través de l’alfabet es fa un

recorregut per algunes de les paraules més

rellevants de l’univers solidari. De ben se-

gur que no hi són totes aquelles que tenen

un valor transcendent i que a la vegada

són substantius o adjectius, però s’ha fet

una tria que dibuixa una realitat amb man-

cances i un món desitjable, un món amb

una realitat de pobresa, xenofòbia, discri-

minació de gènere, imposició cultural,

desigualtat, al qual, també per la paraula,

es vol contraposar llibertat, apoderament,

solidaritat, justícia, igualtat. . . L’objectiu

explícit de les autores és descriure les rea-

litats del nostre món, però també demos-

trar que tenim al nostre abast eines per

millorar-lo.

A més, es pot accedir (www.abeceda-

risolidari.wordpress.com) a tot un seguit

de materials pedagògics que es poden fer

servir per continuar aprofundint i treballant

a casa o a les aules, unes eines que volen

ser inclusives i abastar les diferents com-

petències, dimensions i eixos transversals

que es treballen a les escoles.

Ressenyes

www.abecedarisolidari.wordpress.com
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Novel·la

Elles parlen

Miriam Toews

Les Hores

Seleccionat entre els «llibres de l’any»

per The New York Times, The Washington

Post, Time, Publishers Weekly, Kirkus, Slate,

StarTribune, Lit Hub, Library Journal. Finalis-

ta a  Governor General’s Awards i a Trillium

BookAward.

Una nit, vuit dones mennonites de dife-

rents edats es troben en un paller per dur a

terme una reunió secreta. Durant els darrers

dos anys, aquestes dones, i més d’un cente-

nar d’altres noies de la seva colònia, han es-

tat violades repetidament de nit per

«dimonis» que venen a castigar els seus pe-

cats. Ara que les dones han descobert que

havien estat drogades i atacades per un

grup d’homes de la seva pròpia comunitat,

estan decidides a protegir-se a si mateixes i

a salvaguardar les seves filles de possibles

mals futurs. Mentre els homes van a la ciu-

tat a vendre el bestiar per pagar la fiança i

alliberar els violadors, aquestes dones tin-

dran molt poc temps per prendre una deci-

sió: haurien de quedar-se a la comunitat i

no fer res, com demana el bisbe? O quedar-

se, respondre amb violència i lluitar? O hau-

rien d’atrevir-se a marxar-ne, fugir per sem-

pre, lluny de l’únic món que han conegut?

Basada en fets reals. Entre els anys

2005 i 2009 més de cent trenta dones

mennonites de la colònia ultraconservadora

Molotschna (Bolívia) van ser violades pels

homes del seu entorn més immediat. Des-

prés de ser drogades amb un gas anestèsic

per a bestiar, eren agredides sistemàtica-

ment. Al matí es despertaven i, sense recor-

dar què havia passat, es trobaven

adolorides i ensangonades. L’explicació dels

homes de la comunitat era ben senzilla: el

diable havia actuat d’alguna manera perquè

eren pecadores... o eren imaginacions histè-

riques femenines.

Míriam Toews va néixer en un petit poble

mennonita, Steinbach, del Canadà. Coneixe-

dora de les interioritats d’aquestes colònies

minoritàries, regides per preceptes religio-

sos, mai no havia pogut ni imaginar les

duríssimes situacions d’extrema violència

masclista que van patir les integrants de la

comunitat boliviana. En assabentar-se

d’aquesta història va decidir que la seva

obligació era explicar-ho.

Novel·la infantil i juvenil

La cabra

Anne Fleming

Traducció de Ferran Ràfols

Gesa

Sembra llibres

Destacat com un dels ll ibres infantils

de l’any pel catàleg alemany White Ravens,

el Wall Street Journal i per la Biblioteca de

Nova York, el l l ibre arriba a casa nostra

després de rebre reconeixements arreu del

món. Quan a la mare de la Kid li ofereixen

estrenar una obra de teatre alternatiu a

Nova York, tota la família es muda per sis

mesos a un bloc de pisos de Manhattan.

Els rumors diuen que en aquell edifici hi

viu una cabra al terrat. Aviat descobrirà

que aquell misteri no és el més curiós de

l’edifici, sinó els personatges extraordinaris

que l’habiten. Una història entre el misteri i

l ’aventura que porta els seus protagonistes

a enfrontar-se a les pròpies pors.

Poesia

25 de novembre

Assumpció Forcada

Cronos

L’autora ens presenta

una altra faceta de la seva creació, de la

seva reflexió, gairebé podríem dir que la

seva indignació davant la destrucció del

que és més bell. Certament, la violència

contra les dones no és un fet nou, sinó

que cada dia ho sabem millor, ha estat un

fet present a totes les etapes de la història.

Doncs, bé, és justament ara quan sabem,

dia a dia, hora a hora gairebé, com es co-

met arreu el crim, el terrible, el més des-

tructor, aquell que mata el millor que

tenim, allò que tots desitgem: l’amor. A 25

de novembre l ’Assumpció va desgranant

totes les formes de desastre, de la humili-

ació, de la destrucció de les dones, tots els

noms de la geografia del terror emprant les

paraules més dures, perquè el tema que

ha triat en aquest ll ibre no admet eufemis-

mes ni metàfores. És massa greu i li fa

massa mal, a ella i a totes nosaltres, per

poder-ho disfressar o ennoblir.

Marina Subirats (del pròleg)

Novel·la

Tardor

Ali Smith

Raig Verd Editorial

No espereu una histò-

ria convencional. Si més no, una novel· la

que segueix els cànons establerts: plante-

jament, nus i desenllaç. Els capítols es va

succeint de manera aparentment desorde-

nada i, un a un i tots alhora, ens permeten,

si volem, escriure’ns en la nostra ment una

narració endreçada. Desordenada en l’es-

pai i en el temps, entenent el temps en les

dues accepcions que admet la llengua ca-

talana; ‘temps’, time, com a espai tempo-

ral, i ‘temps’, weather, com un conjunt de

fenòmens atmosfèrics. «Rellotge i baròme-

tre», tal com indica Víctor García Tur en el

pròleg. La tardor, quan els dies s’escurcen

mentre el temps s’acaba.

Els protagonistes, en Daniel –«no és

gai, és europeu»–, i l ’Elisabeth –acabat

amb th i no amb z–, estableixen uns forts

llaços d’amistat malgrat una diferència

d’edat de gairebé setanta anys. Si volem

trobar un començament, descobrim una

nena que ha d’escriure un treball per a

l’escola i elegeix parlar de l’excèntric veí, un

home gran, un esnob no anglès que té «art

pretensiós penjat a les parets», segons el

criteri de la seva mare. I un aparent final:

una professora amb contracte temporal a

temps parcial en una universitat de Lon-

dres, una Elisabeth de trenta-dos anys, vi-

sitant l’amic que gairebé sempre dorm

confinat al l l it.

Encara que no abordat directament,

planant sobre ells l’estupefacció davant el

desenllaç del Brexit, amb l’aparició de pin-

tades com «Go Home» a una paret fins

Ressenyes
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aleshores neutra (algú contesta, «ja hi

som»). L’humor i la provocació, lluny de

pessimismes malgrat una realitat cruament

descrita, fan d’aquest ll ibre una obra esti-

mulant i esperançadora.

Tardor és el primer dels quatre llibres

estacionals de l’autora, editats ja en anglès

i altres llengües, amb una notable accep-

tació de crítics i lectors. És previst que

l’editorial publiqui Hivern (2020), Primave-

ra (2021) i Estiu (2022). Les esperem

amb ganes.

Antologia de poemes

Jo soc vosaltres. Sis

poetes de Síria

A cura de Mohamad Bitari.

Traducció de Margarida

Castells Criballés

Coeditat per Godall

Edicions, So de Pau i

Pol·len Edicions

XXXVII Premis Cavall Verd i Premi Rafel

Jaume de traducció poètica. Un recull de

poemes escrits arran de la revolta de 2011

de Síria, des de l’exil i, des de ciutats sota

setge, entre runes i bombardejos. Alguns

d’aquests textos ni tan sols han pogut ser

editats en àrab. El ll ibre s’ha pogut publicar

fruit d’un Verkami que neix d’una col· labo-

ració entre tres editorials.

Fa anys que el poeta, dramaturg i tra-

ductor palestí de Síria exiliat a Barcelona,

Mohammed Bitari, recopila els textos de

sis poetes del seu país amb la voluntat de

donar-los a conèixer. No ha estat fàcil. Fins

a arribar a Barcelona, alguns dels poemes

de Nisrín Akram Khouri, Abdullah Al-Hariri,

Talal Bu Khadar, Rasha Omran, Wael Saa-

deddín i Raed Wahesh han hagut d’anar

de mà en mà, sortejant el control del règim

sirià, la presó, les limitacions de la guerra i

el trasbals de l’exil i. Jo soc vosaltres és un

projecte necessàriament bilingüe que

pretén donar a conèixer als lectors en ca-

talà l’obra poètica en àrab i traçar ponts

per fomentar la traducció en aquestes du-

es llengües. El l l ibre presenta a les perso-

nes que llegeixen català i/o àrab unes

veus que exploren i renoven el llenguatge

poètic a pesar de (i en) la guerra. Una po-

esia formalment diversa que es mira de fit

a fit les difícils circumstàncies que l’han

vist créixer. Poemes que construeixen imat-

ges sovint desconcertants, d’una cruesa i

bellesa insòlites.

Cal remarcar l’excel· lent traducció de

la filòloga arabista i investigadora Margari-

da Castells. Guanyadora de prestigiosos

guardons, entre 1984 i 2004 va estudiar i

treballar en diversos llocs del món àrab,

sobretot a Síria. Ha traduït nombroses

obres, tant de poesia com de prosa i ha

estat coautora del Diccionari Àrab-Català

d’Enciclopèdia Catalana.

Literatura infantil

(a partir de 4

anys)

Hola hola.

Animals per

descobrir i protegir

Brendan Wenzel (text i il · lustracions)

Edicions del Pirata

Guanyador dels premis Caldecott Ho-

nor (el més prestigiós que s’atorga per a

llibres infantils americans), i el Millor ll ibre

infantil de l’any del The Washington Post i

d’Amazon.com. Una atractiva mirada per

veure el món des d’una òptica de nen pe-

tit. Pensat per facilitar el coneixement dels

animals, gaudir de la fauna i mostrar la

immensitat d’espècies que poblen la Terra.

A partir de dos gats, un de negre i un de

blanc, apareix una cadena d’animals da-

vant el lector, units entre si per almenys un

tret comú. Alguns són enormes, d’altres

minúsculs. Alguns tenen un pelatge suau,

d’altres escames rugoses. Alguns són de

colors vivíssims, d’altres tenen patrons sor-

prenents. És fàcil veure que són diferents

l’un de l’altre. Però es podria esbrinar què

els fa iguals? El text alegre, rítmic i exube-

rant de Brendan Wenzel encoratja els lec-

tors a delectar-se per les infinites

diferències de la natura i a buscar merave-

llar-se davant les seves magnífiques sem-

blances. Des de colors i formes simples

fins a associacions més complexes i abs-

tractes, cada trobada inesperada celebra

la magnífica diversitat del nostre món i, en

definitiva, pinta una història de connexió.

Al final del llibre es descobreix quins

són tots els noranta-dos animals que han

aparegut i que, lamentablement, molts

d’ells estan en perill d’extinció. D’aquesta

manera es consciencia que per gaudir d’un

món tan divers, ens hem d’esforçar per ga-

rantir-los l’hàbitat i així assegurar la conser-

vació de totes les espècies animals. És un

llibre infantil molt indicat per a la formació

dels nens, que els meravella amb les seves

impressionants il· lustracions i que, a la ve-

gada, els anima a ser actius en la conser-

vació de les espècies animals.

Ressenyes






